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Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка – пречстен
текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 14.11.2014 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на

Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за II и III квартал
во 2014 година

1. Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и
К 3 за II и III квартал за  2014 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за

извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1,К2 и К3
за II и III квартал во 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Крива Паланка К1, К2 и К3 за II и III квартал во 2014 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 – 2823/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 36, став1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
14.11.2014 година, донесе
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ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ
На Општина Крива Паланка за 2014 година

1 Општ дел
Член 1

Во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година се вршат следните измени:
БУЏЕТ                                  РЕБАЛАНС

I. ВКУПНО ПРИХОДИ 402.745.465 350.932.265

- даночи приходи 48.380.000 40.270.000
- неданочни приходи 18.080.861 10.750.861
- капитални приходи 23.400.000 23.400.000
- приходи од дотации 152.567.961 152.567.961



- трансфери 143.440.000 106.766.800
- Приходи од донации 16.876.643 17.176.643

II.ВКУПНО РАСХОДИ 414.945.465 365.807.148

- утврдени намени 414.3 45.465 365.207.148
-резерви 600.000 600.000

III. Д Е Ф И Ц И Т -12.200.000 _____________-14.874.883

IV.ФИНАНСИРАЊЕ                                     12.200.000 14.874.883

Прилив 14.700.000 17.374.883

Домашни приливи 14.700.000 17.374.883
Приливи од странски заем 0 0

Одлив 2.500.000 2.500.000

Отплата на главница 2.500.000 2.500.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во Билансот на приходи, а расходите по

основни  намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа како што следува:

Бр.07- 2823/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“
бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за изменување и дополнување на

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2014 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 – 2823/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка –
пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 14.11.2014 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Буџетскиот календар за планирање на Буџетот

на Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се усвојува Буџетскиот календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за  2015
година.



2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Буџетски календар за планирање

на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Буџетски календар за планирање на Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2015 година.
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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 – 2823/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен текст),
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за уредување на градежно земјиште

во Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива

Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Vrz osnova na член 83, 84, 85, 86 и 87 од Zakonot za grade`no zemji{te и измените на истиот ~len
("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11, 53/12, 59/13, 137/13и 163/13) i ~len 1, 2, 3, 4 и 5 од Pravilnikot za stepenot
na ureduvaweto  na grade`noto zemji{te so objekti na komunalna infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na
visinata na tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost и измените на истиот ("Slu`ben
vesnik na RM" br. 93/11, бр.65/12, 75/12, бр.98/12, 133/13 и 155/13), Законот за јавни патишта бр. 84/08,
член 34.став 1 и измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10, i ~len 14  od Statutot na Op{tina Kriva
Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka na sednicata, odr`ana na 14.11.2014 godina, donese



P R O G R A M A
Za  ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina

Kriva Palanka za 2015 godina
VOVED:

Донесувањето на Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina Kriva Palanka za 2015
godina претставува законска обврска произлезена од членовите 83, 84 и 85 од
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Законот за градежно земјиште ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11), од Pravilnikot za stepenot na ureduvaweto
na grade`noto zemji{te so objekti na komunalna infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na tro{ocite za
ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost и измените на истиот ("Slu`ben vesnik na RM" br. 93/11),
Законот за јавни патишта бр. 84/08, член 34, став 1 и измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и
бр.124/10, и член 14 од Статутот на Oпштина Крива Паланка.

Градежните работи koi vo izminatiot period ne беа zavr{eni и onie za koi se prevzemeni po~etni
aktivnosti vo tekot na 2014 godina, ке bidat realizirani vo naredniot period т.е во текот на 2015 година.

Рealizacija na програмата за уредување на градежно земјиште односно планирањето,
проектирањето и изведувањето на инфраструктурните објекти (локални улици и патишта, поставување на
водоводна мрежа, изградба на фекална и атмосферска канализација) и друга инсталација ќе се врши
према urbanisti~kitе planови na grad Kriva Palanka.

Во текот на 2015 година Општина Крива Паланка према расположивите средства од Буџетот на
Општина Крива Паланка и од Министерствата на РМ и други органи и институции ќе продолжи со
реализација на дел од незавршени и предвидени активности од програмата за 2014 година, а ќе се
предвидат и нови инфраструктурни објекти кои се очекува да се реализираат во текот на 2015 год.

Programata za 2015 godina }e gi opfati slednite aktivnosti:
- Prostorot koj e predmet na ureduvawe.
- Obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te.
- Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so objekti na  osnovnata i sekundarnata

komunalna infrastruktura.
- Izvori na finansirawe na Programata.
- Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te.
- Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negovata    raspredelba.
- Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba i odr`uvawe na infrastrukturata.
- Dinamika na izvr{uvawe na programata.

- Objekti na infrastrukturata od javen interes na Republika
Македонија, so ocena na nivnoto vlijanie vrz `ivotnata

sredina i prirodata, согласно со закон што ги финансира РМ.
- Кога уредувањето на земјиштето се врши преку учество на приватен партнер истиот има право

на враќаање на вложеното на начин кој ќе го договори со Општината. Во тој случај опремата, објектите
и инсталациите преминуваат во сопственост на Општината.

1. PROSTOR KOJ E PREDMET NA UREDUVAWE
Gradewe na objekt se vr{i na uredeno grade`no zemji{te.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te vo ramkite na podra~jeto утвrdeno so Generalen i Detalen  urbanisti~ki

plan go vr{at Oп{tinite.
Dokolku Op{tinata ne go ureduva zemji{teto, istoto go vr{i investitorot na sopstven tro{ok za {to investitorot

ne go pla}a celiot nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te }e se vr{i vrz osnova na ovaa Programa.
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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 како јавен интерес na tro{ok na Op{tinata.

Pod ureduvawe na grade`no zemji{te se podrazbira izgrаdba na   objekti od komunalnata infrastruktura
poradi:
- Obezbeduvawe nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat,
- Obezbeduvawe na priklu~ok na vodovodna mre`a
- Obezbeduvawe na priklu~ok vo kanalizacija (fekalna i atmosferska),
- Obezbeduvawe priklu~ok na elektri~na, i druga instalacija so    priklu~oci do grade`nata parcela.

Ureduvaweto na grade`noto zemji{te mo`e da bide izvr{eno celosno ili delumno.



Ureduvaweto na grade`noto zemji{te za izgradba na objekti nadvor od granicata na urbaniot opfat na
naseleno mesto, kako i vo slu~aite koga ureduvaweto ne  e predvideno so Пrogramata go vr{i invastitorot na
sopstven tro{ok.
2. OBEM NA RABOTITE ZA PODGOTVUVAWE I

RAS^ISTUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE
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.
- Кога заради уредување на градежно земјиште е потребно да се
постави инфраструктурен објект на туѓо земјиште или друга
недвижност, Општината со решение воспоставува односи на
присилна комунална службеност заради поставување на инфра-
структурен објект.

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 семејна куќа, sopstvenikot sam го gradi пристапот a dobiva

samo pomoш за следните работи:
-Proektirawe i izvedba na vodovodna mre`a  30 m од границата на градежната парцела do mestoto na

priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na fekalna kanalizacija 30 м од границата на градежната парцела do mestoto

na priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na nisko naponska elektri~na mre`a 30m од границата на градежната парцела

do objektot.
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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 delot na izgradbata na osnovnata komunalna infrastruktura ulici, pati{ta,
vodovod, kanalizacija i drugo  }e bidat gradeni vo soodnos 50:50.

За населени места за кои нема урбанистички планови Општината нема обврска да го уредува
градежното земјиште.

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.

(1)Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te mo`e da bide
osnoven, povisok  ili ponizok od osnovniot.

(2) Osnoven stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura opfa}a:

- nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat (ulica sо
trotoari), pe{a~ki pateki i dr. povr{ini soglasno urbanisti~ki planovi,

- podzemna elektri~na mre`a ,



- uli~no osvetluvawe,
-vodovodna mre`a
-fekalna kanalizaciona mre`a, i
-атмосверска канализација.
(3) Povisok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura gi opfa}a objektite od stav (2) na ovoj
~len, kako i:
- PTT (opti~ka - telekomunikaciona) mre`a,
- toplifikaciona mre`a,
- parking prostori,
- gasovodna mre`a,
- pre~estitelna stanica za otpadni vodi.
(4)Ponizok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so komunalna infrastruktura opfa}a:
- neprе~en pristap do grade`nata parcela od nekategoriziran javen pat,
- sopstveno vodosnabduvawe(nema prikluo~ok na vodovodna mre`a),
- septi~ka jama (nema priklu~ok na fekalna kanalizacija);
-sopstven odvod na atmosverski vodи (nema priklu~ok na atmosverska kanalizacija);
- nestandardno uli~no osvetluvawe;
- nadzemna nestandardna elektri~na mre`a.
Vo 2015 godina ureduvawe }e se vr{i spored ovaa Programa, a }e bidat tretirani pove}e lokaliteti vo

gradot.
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I. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija
A. Tehni~ka dokumentacija za kanalizaциони системи:

1. Пroekt za fekalna pro~istitelna stanica;
2. Proekt za kanalizacija naselba "Grama|e";
3. Proekt za kanalizacija za selo Konopnica за маалите: Деловодци и Кула.
4. Proekt za kanalizacija со пречистителна станица za selo @idilovo.
5. Proekt za kanalizacija со пречистителна станица za selo Uzem
6. Proekt za kanalizacija za selo Gradec - Мезовски ливади (Krstata Padina).
7. Проект за канализација со пречистителна станица за Населба.Пашина воденица - Кркља

B. Tehni~ka dokumentacija za изградба на брани за vodosnabдителни системи и системи за
наводнување:

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
V. Tehni~ka dokumentacija za ulici:

- Доработка на постоечка техничка документација
- Изработка на техничка документација

1. Proekt za ureduvawe na centralno gradsko podрачје
2. Изработка на основен проект М2 - спој со локален пат

с.Конопница(преку нас. Грамаѓе)............................... Л= 420,00 м.
3. Изработка на основни проекти за улици во Н.Баглак

2 и 3 - према урбанистички план (нови)
4. Изработка на основен проект за дел на ул.Чупино брдо-

спој со Осоговска ............................................................. Л=100,00 м.
5. Изработка на основен проект за ул.Ристена Гогова

- непробиен дел ................................................................ Л=200,00 м.
6. Изработка на основен проект за ул.Панче Пешев-

поврзување со ул.Никола Карев.
7. Изработка на основен проект за изградба на улица

8-ми Септември – горен крак – спој со Ул. Партизанска
(Радева воденица) – Градски базен

8. Изработка на основен проект за дел од Ул. „Кочо Рацин“ во должина од 300м. во   врска со
ул.„Пролетерска“.
9. Изработка на основен проект на Ул.„Осоговска„ – спој со Пиринска

10. Изработка на проект за санација на свлечишта
11 Изработка на проект за дел од Ул.„Илинденска“ локалитет автобуска станица
12. Изградба на крак на улица  од мост во Куков дол до м.в.Зајци во нас. Баглак -3
G. Tehni~ka dokumentacija za atmosвerska kanalizacija



1. Proekt za atmosferska kanalizacija ул. 8-ми Септември – горен крак
2. Проект за атмосверска канализација за Баглак 2 и 3
3. Проект за атмосверска канализација за Н.Грамаѓе

Д. Изработка на техничка документација за регулација на буици и водотеци
1. Изработка на основен проект за регулација на дел од Скрљавски дол
2. Изработка на основен проект за Куков дол
3. Изработка на основен проект за Домачки дол
4. Доработка на основен проект за дел од Белевски дол.
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III. Ulici na koi }e ima grade`ni aktivnosti
A.      Asfaltirawe na ulici:

1. Доизградба на пристапен пат крак за Н.Дивјанска маала од долот до
nas. Baglak-3

2. Ulica 8-mi Septemvri горен крак
3. Asvaltirawe na Ul. Pere To{ev nas. Begovи Bav~и;
4. Asvaltirawe na ul. Nikola Karev
5. Асвалатирање на ул.Ацо Шопов
6. Асвалтирање дел од ул.Чупино Брдо спој со ул. Гоце Делчев;
7. Nagradba na ul. Partizanskaod Osi~ki most do doma~ki Dol
8. Krpewe na udarnite dupki na site o{teteni ulici vo gardot
9. Доизградба на дел од ул. Прохор Пчински

10. Изградба на ул.Калин Камен
11. Доизградба на ул.Осоговска – спој со Пиринска
12. Доизградба на ул.„Климент Охридски – Цонев рид - Белево

B. Poplo~uvawe на улици со базалтни коцки и камени плочи.
1. Крак од улица Јане Јакимовски(амбар)
2. Улица Моша Пијаде - спротивска маала
3. Доизградба на Ulica pokraj Doma~ki dol so granitni kocki
4.Поплочување на кракови од ул.Партизанска
5.Поплочување на дел од ул. Борис Трајковски.
6. Крак од ул.Херој Карпош (спротивска маала)-дел од Македонска
7. Поплочување на ул. Момир Стојановски

8. Поплочување на улца во Н.Баглак 2
V. Tamponirawe и пробивање na ulici:

1. Пробивање на улици и делови од улици во град Крива Паланка
ул.Панче Пешев и др.

2. Пробивање на дел од ул.Ристена Гоговска и тампонирање
3. Пробивање на улици во Н.Баглак 2
4. Пробивање и тампонирање на дел од Ул.Баглачка

G.  Drugi aktivnosti na ulici:

1. ^istewe na {ahti i slivnici од атмосферска канализација (од zemja i nanosi),
2. Opremuvawe na ulicite so vertikalna i horizontalna

signalizacija.
3. Obele`uvawe na ulicite, taksi stanicite i avtobuskite

postojki so horizontalna soobra}ajna signalizacija
4. Изградба и реконструкција на детски забавни игралишта.

Д. Изградба на пристапни пешачки патеки во Општина Крива Паланка
1.Пешачка патека помеѓу ул. Македонска и М-2 (локалитет стар

Градечки мост на Крива Река)
2.Реконструкција на пешачка патека покрај ул.11-ти Октомври
3.Доизградба на пешачки патеки во Спротивска маала

IV. Izgradba и реконструкција na potporni zidovi
1. Ulica"Bagla~ka"3 кампади Л = 20 м.;
2. Улица Калин Камен;
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3. Улица 8 ми Октомври - спореден крак;
4. Доизградба на потпорен зид помеѓу ул. Македонска и ул. Херој Карпош.
5.Улица Никола Тесла- нов крак - доизградба на потпорен зид Л-20м.

V.Izgradba na трим патеки
- motel Makedoniја - Света вода - Манастир

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.Izgradba na kanalizaciona mre`a vo s.Konopnica slivno   podra~je na Selska reka, секундарна

мрежа, Црква, Кула, Деловодска маала.
3. Изградба на кanalizaciона мрежа vo Bojanov Дol - реализацијата ќе се изврши преку кредит од

Европска банка за обнова и развој за довод на води и одвод на отпадни води
4. Kanalizacija - доизградба vo Mezovski livadi и Крстата падина
5. Изградба на канализација во маала Трнци - село Конопница
6. Изградба на канализациона мрежа во с. Мождивњак (главна мрежа)
7.Изградба на канализациона мрежа с. Дурачка река (Основно училиште до населба Маневци
8. Изградба на канализациона мрежа с. Жидилово
9. Изградба на канализациона мрежа с. Узем

10.Изградба на канализациона мрежа во с. Длабочица м.в.Чанкина маала и просторот испод
магистралниот пат М2

VII. ^istewe i odr`uvawe na regulirani и нерегулирани реки, порои и vodoteci
во урбанизиран дел на градот

- Домачки дол, Куков дол, Скрљавски дол, Белевскли дол, Крива река, Дурачка Река и водотеци
недефинирани со урбанистичките планови .

VIII. Drugi grade`ni aktivnosti .
1. Izgradba na skali na ul. "Nikola Tesla";

2. Odvodnuvawe na ul. "Heroj Karpo{"pome|u "
Tre{ten Dol" i "Kukov Dol;

3.Izgradba na premin preku Mini dol - Ul.Prohor P~inski
4. Санација на свлечишта
IX. Изградба на регулација, порои и буици
1. Доизградба на Мини дол - населба Белево
2. Доизградба на Скрљавски дол
3. Изградба на Куков дол
4. Доизградба на Домачки дол
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 Населба Баглак 2 и 3
4. Експропријација на Улица покрај Домачки дол
5. Експропријација на дел од Ул. Климент Охридски
6. Експропријација за пешачки патеки
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7. Експропријација на дел од ул. Прохор Пчински
XI. Izgradba na спортска сала и igrалишта

1. Изградба на детски забавни игралишта
2. Изградба на повеќенаменско игралиште

ХII. Изградба на армирано бетонски мостови и пропусти
1. Изградба на армиранобетонски мост на Скрљавски дол-Нас.Скрљава
- Zapo~natite infrastrukturni objekti da imaat prioritet za

nivno dovr{uvawe vo tekot na 2015 godina.
- Со оваа Програма се планира Општина Крива Паланка преку лица времено ангажирани од

страна на Општината како и врз основа на Договор со ЈП Комуналец-Крива Паланка да ги врши следните
градежни работи: изградба и реконструкција на помали, потпорни и обложни зидови, изградба и
реконструкција на мали должини на фекална канализациона мрежа, чистење и одржување на водотеци,



наведени градежни работи под заглавје - други градежни работи, изградба на пристапни пешачки патеки и
скали, поплочување на улици и тротоари, уредување на паркови и зеленила и др. градежни работи од итен
каракатер.

4.   IZVORI NA FINANSIRAWE NA PROGRAMATA
I. ПРИХОДИ
1. Средства од Агенцијата за финансиска подршка

на рурален развој    на РМ........................................................... 24.000.000,00
2.Sredstva od nadomestok za ureduvawe na grade`no

zemji{te (komunalii) od gra|ani od drugi fizi~ki i
pravni lica............................................................................ .... 4.500.000,00

3. Sreдstva od tekovni transveri od drugi nivoa na vlast 2.500.000,00
4. Средства од трансверите од буџетите на фондовите .............. 1.100.000,00
5.Средства од донации на Амбасади на европски држави........... 2.000.000,00
6.Средства од Министерствата на РМ ....................... 6.500.000,00
7. Средства ид Агенција за млади и спорт 3.500.000,00
8.Sredstva od buxeт na op{tinа Kriva Palankа................. . .. 8.000.000,00

____________________
Вкупно: 52.100.000,00 д.

5. PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE ZA UREDUVAWE
NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE
I-va ekstra zona koja gi opfa}a:

- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" od Solarski most - do most na Nimulija kaj стара Avtobuska stanica.
II-ra zona koja gi opfa}a slednite ulici:

- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" nov krak, od Osi~ki most do Solarski most i od dolot Nimulija do dolot vo
nas. Edinstvo

- Prostorot kaj star zelen pazar
III-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
Ul."Sv. Joakim Osogovski" oд долот во населба Единство do Klanica, vklu~vajki go i prostorot pome|u

ul.Sv.Joakim Osogovski
i KrivaReka od stara avtobuska stanica  do Kasarna.

IV-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "8-mi Oktomvri"
- Ul. "Partizanska";
- Ul. "Mo{a Pijade" asfaltiran del;
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- 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"и нов крак ;
- Ul. "Goce Del~ev" - asfaltiran del;
- Населба „Лозаново“ – асвалтирани улици
- Ul. "17-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "D-r. Nasko Tamburkov"- сите асфалтирани кракови;
- Ul. "Dimitar Arsov";
- Ul. "^upino Brdo";
- Nas."Gorni Bav~alk";
- Ul. "Bagla~ka" asfaltiran del;
- Ul. "Boris Trajkovski";
- Ul. “Orce Nikolov";
- Ul. "Jane Jakimovski";
- Ul. "\or~e Petrov";
- Ul. "Ratko Minev" asвaltiran del;
- Ul. "Joakim Kr~ovski:
- Ul. "Prohor P~inski"
- Ул 11-ти Октомври
- Ул Пиринска асвалтиран дел
- Ул. Ристена Гогова - асвалтиран дел



- Ул. Кочо Рацин - асфалтиран дел
- Ул. Коце Металец - асфалтиран дел
- Н.Бегови бавчи - асфалтиран дел
- Ул.Вера Јоцик;
- Ул.Свети Климент Охридски – асфалтиран дел
- Улица Горан Стојановски
- Улица Осоговска – асфвалтиран дел
- Ul. "Goce Del~ev" - asвaltiran del;
- Ulicи во Населба "Edinstvo";
- Ul. ,,Goran Stojanovski,,
- Сите поплочени улици; и
- Сите други асвалтирани улици
V- ta  zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Nikola Tesla" - nov krak (лево неасвалтиран дел)
- Ul. "Bagla~ka" neasfaltiran del;
- Ul. "Goce Del~ev" - neasвaltiran del;
- Nas. "Begovi Bav~i" неасфалтиран дел;
- Nas. "Ko{ari";
- Ul. "Mo{a Pijade" od asfaltiran del do ul. "Heroj Karpo{";
- Ul. "Heroj Karpo{" od mostot do ul. "Mo{a Pijade";
- Ostanatite ulici vo naselba "Baglak";
- Nas. "Tre{ten Dol";
- Nas. "Conev Rid";
- Ul. " Momir Stojanovski";
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- Ul. "Koce Metalec"- неасфалтиран дел;
- Naselba "Grama|e";
- Nasелба "Lozanovo"- неасвалтирани улици;
- Site drugi neasfaltirani ulici;
- Mezovski livadi kaj nov most катастарска општина Крива Паланка
Vo tekot na 2015 godina }e se ureduva grade`no zemji{te na lokalitetite kade {to e delumno uredeno

grade`noto zemji{te spored ovaa Programa. Висината на надоместокот за уредување на градежното
земјиште по зони }e iznesuva:

I-va zona................................................................ 3.000,00 den/m2
II-ra zona............................................................... 2.500,00 den/m2

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      "

B. Tro{oci za opredeluvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi(bez asfalt)..... 550,00      "
- izrabotka na vodovodna instalacija.................................. 40,00     "
- izrabotka na elektri~na instalacija............................... 40,00     "
- izrabotka na kanalizaciona mre`a................................... 300,00

V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci................................. 30,00     "

_________________________
Vkupno: 1.750,00 den.

IV-ta  zona
A.Pripremni raboti

- geomehani~ki raboti.............................................................. 30,00 den/m2
- geodetski raboti...................................................................... 40,00      "
- imotno-pravni raboti............................................................ 380,00      "
- probivawe na soobra}ajnici................................................. 210,00 "
- 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 ....... 480,00     "
- izrabotka na vodovodna instalacija................................... 30,00 "
- Izrabotka na elektri~na instalacija................................ 30,00      "
- izrabotka na kanalizaciona mre`a.....................................          130,00      "

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       "
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- 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      "
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na proizvodni objekti vo industriska zona vo

gradot Kriva Palanka }e iznesuva:
А. 1-ва зона
1. Za industriski proizvodni objekti
Б. 2-ра зона
1. Za industriski proizvodni objekti
В. 3-та зона
1. Za industriski proizvodni objekti

Во прва зона за производни објекти спаѓаат улиците наведени во прва и втора зона од
уредувањето на градежното земјиште за станбен простор само за просторот во кој ќе се
произведува, надоместокот за уредувае на градежно земјиште по м2 корисна површина ќе изнесува
5% (0,05) за деловен простор а за преостанатиот корисен простор надоместокот ќе изнесува 100%
(1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа Програма, како и за селските населби.

Во втора зона спаѓаат улиците наведени во трета и четврта зона за станбен простор, само за
просторот за кој се произведува, надоместокот за уредувае на градежно земјиште по м2 корисна
површина ќе изнесува 5% (0,05) за деловен простор, а за преостанатиот корисен простор
надоместокот ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа Програма, како и
за селските населби.
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Во трета зона спаѓаат улиците наведени во пета зона за станбен простор, само за просторот
во кој ќе се произведува, надоместокот за уредување на градежно земјиште по м2 корисна
површина ќе изнесува 5% (0,05) од одредената сума за деловен простор, а за преостанатиот
корисен простор надоместокот ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа
Програма, како и за селските населби.

- За објектите (сите видови на објекти) што ќе се градат на растојание од 100 м.надовор од
урбанизираниот дел на градот а има услови да се приклучат на водоводна, канализациона и електрична
мрежа непречен преистап на некатегоризиран пристапен пат инвеститор ќе плаќа надоместок за
уредување на градежно земјиште како и надоместокот за хидротехнички услови за приклучоци на
објектите за оптоварување на водоводната и канализационата мрежа према зоната во која се наоѓа
објектот цитиран во оваа Програма, а во согласност со заверен Основен проект од надлежен орган.

1. Za бензинска пумпна станица просториите за prodavawe
na nafta i nafteneni derivati po m2.............. 9.000,00 d.

2.За простории кои се составен дел на бензинската пумпа
или посебни објекти, кафетерии и ресторани, авто сервиси,
авто полигони, авто салони и помошни простории:
висината на средствата за комунално уредување ќе изнесува
како за деловен простор во зоната во која се наоѓа
бензинската пумпа утврден по оваа програма
од 1 до 5 зона во урбанизиран дел на градот,

3. За изградба на бензински пумпи или посебни објекти,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони и
помошни простории, станици надвор од урбанизиран
дел на град Крива Паланка, надоместокот за уреду-
вање на градежно земјиште ќе изнесува во просториите за
продавање на нафта и нафтени деривати.......м2............1.800,00 д.
а за просториите дефинирани во точка 2 износот за уреду-
ваање на градежно земјиште ќе изнесува како за деловен
простор дефиниран со оваа Програма во селските населби
општината нема надлежност да го уредува просторот во
близина на градежната парцела а уплатените средства ќе
се користат наменски за одржување на локалната патна мрежа

4.Изградба на објекти - полигон за автошкола, надоместокот
за уредување на градежно земјиште во урбанизиран дел
ќе изнесува 1.800,00 д./м2 за корисна површина во објектот,
а надвор од урбанизиран дел надоместокот ќе изнесува
500 д./м2 за корисна површина на објектот, приклучокот на локален
пат ќе изнесува 6.000 ден. а за уредениот простор на полигонот
надоместокот ќе изнесува 0,1 од површината на локацијата.
Плаќање на рати за надоместок за уредување на градежно земјиште:

- За утврден надоместок за уредување на градежно земјиште за
пресметан износ до 100.000,00 денари се дозволува на инвеститорот
надоместокот да го плати на 3 (три) еднакви месечни рати по потпишување
на Договор за уредување на градежно земјиште за кое инвеститорот
е должен да достави банковна гаранција

- од 100.000,00 до 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи
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Договор да го плаќа износот на 6 (шест) еднакви месечни рати со доставување
на банковна гаранција. и

- За износ над 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи Договор
за плаќање на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати

Составен дел на оваа Програма се:
- Одлука бр.07-1799/9 од 22.06.2012 година (Сл.гласник бр. 6 од 25.06.2012 година;
- Одлуката бр.07-681/23 од 14.03.2011 година, излезена во Сл.гласик

бр. 3/11 год.за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за над
25 вработени лица.

- Одлука бр.07-4106/17 од 15.11.2010 г. е составен дел на оваа Програма и Одлука бр.07-
2324/37 од 20.08.2013 година за измени и дополнувања на Програмата.



Програма за утврдување на постапка за прекопување на јавни површини и начинот на доведување
на јавните површини во првобитна сотојба излезена во Сл.гласик бр. 11/10 (улици, тротоари, уредени
зелени површини и др.)

Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a }e iznesuva 7.500,00 denари, за колективни
станбени згради за еден стан и за семејна куќа,за деловни објекти поединечно за секој деловен простор
кој преставува целина 7.500,00 денари за индустриски објекти поединечно према површината што
преставува посебна целина, 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.
5. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWENA

GRADE@NOTO ZEMJI[TE I NEGOVATA RASPREDELBA
(1) Visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo zavisnost od stepenot na uredenost na

grade`noto zemji{te soglasno ~len 2 na Pravilnikot se presmetuvaat vrz osnova na novata korisna povr{ina {to  }e
se gradi, {to pretstavuva zbir na neto povr{inite po metar kvadraten na podovite na site prostorii vo objektot,
soglasno zavereniot Osnoven proekt i Aneks na Osnovniot proekt pomno`eni so slednite koeficienti i procenti:

1. Stanbeni objekti
Stanbeni prostorii 1,00

- 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 1,0 koficient - 100% od visinata na nadomestokot
utvrdena po Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te.

- za site vidovi na prenamena investitorot }e ja pla}a razlikata od cenata utvrdena po m2 neto povr{ina
za korisen prostor za prostorot koj {to se dobiva и за видот на prenamenеta;

- za stanbeni prostorii so visina do 2,5 metri potkrovje investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na
grade`no zemji{te vo visina od 0,2 за потпокривен кос простор ili 20% od nadomestokot utvrden po ovaa
Programa, а за просториите во поткровјето со висина од 2,5 м. и под рамна плоча, инвеститорот ќе плаќа
надоместок во висина 1,00 - 100% од надоместокот утврден по оваа Програма.

- suteren investitorot }e pla}a sredstva vo visna od 1,0 odnosno 100% od utvrdenata visina za
nadomestokot за корисен станбен простор vo zonata vo koja se nao|a objektot;

- za logii zatvoreni od tri strani vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 0,4 ili 40% po m2
od utvrdeniot nadomestok za stanben prostor od ovaa Programa;
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- za pod logii zatvoreni od dve strani vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 0,3 ili 30%
po m2 od utvrdeniot nadomestok za stanben корисен prostor od ovaa Programa;

- za balkoni, terasi - vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 0,2 ili 20% po m2 od
utvrdeniot nadomestok od ovaa Programa;

- zaedni~ki proodni terasi, pasa`i 0,2 ili 20% od korisen stanben prostor koj iznesuva 100%;
- pomo{ni prostorii, podrumi, ostava za gorivo, kotlara, vizba 0,3 ili 30% vo zonata vo koja se nao|a

obejktot;
- trafostanica od 35 KV vo objektot i nadvor od objektot 0,3 ili 30% vo zonata vo koja se nao|a

trafostanicata definirana so ovaa Programa;
- skladi{en prostor i zaedni;ki komunikacii 0,3 ili 30% od korisen stanben prostor vo zonata vo koja se

nao|a;
- stra`arnici, upravitel, prostorii za domar 0,5 ili 50% od korisen stanben prostor vo zonata vo koja se

nao|a;
- parkirali{ta i gara`i vo sklop na objektot 0,1 ili 10% od korisen stanben prostor vo zonata vo koja se

nao|a objektot.
2. Za delovni објекти
- prostorii 1,0 odnosno 100%;
- magacini 0,5 odnosno 50%;
- pom{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara 0,3 odnosno 30%;
- trafostanica do 35 KV vo objektot i nadvor od objektot

0,4 odnosno 40% vo zonata vo koja se nao|a objektot;
- skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii 0,5 odnosno 50%;
- parkirali{ta i gara`i 0,1 odnosno10%;
- logija zatvorena od  tri strani 0,5 odnosno 50%;



- pod logija zatvorena od dve strani 0,4 odnosno 40%;
- balkoni i terasi 0,3 odnosno 30%;
- otvoren natkrien prostor 0,3 odnosno 30%;
3. Za drugi objekti:
- katni gara`i 0,05 odnosno 5%;
- sportski pokrieni objekti 0,5 odnosno 50%;
- sportski otkrieni objekti 0,3 odnosno 30%;
- gasni stanici i bazni stanici za 50% od

povr{inata na lokacijata 1,0 ili 100%;
- otvoreni pazari{ta za 30% od povr{inata na lokacijata 1,0 odnosno 100% vo zonata vo koja se nao|aat;
- bazeni 0,2 odnosno 20%; i
- trafostanici nad 35 KV 10 1,00 odnosno100%.
4. За објекти од група на класи со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси:
- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05 односно 5%
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05 односно 5%
- Г3 сервиси 0,05 односно 5%
- Г4 стоваришта 0,05 односно 5%
5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини: (продавници, кафетерии и

ресторани, авто-сервиси, авто-салони, помошни простории):
- продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0 односно 100%
- услужни простории на бензиснките станици 1,0 односно 100%
6. За објектите од група на класи на намени од Б5 - угостителски и туристички комплекси,

хотелски комплекси и одмаралишта и за објекти од група на класи на намена А4 – хотел, мотел,
времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом: сите простории 0,05 односно
5%.
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7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица сите простории 0,05
пдмпсмп 5%.

8. За објекти за високо образование сите простории 5%.
(2) Po isklu~ok od stav (1) na ovoj ~len vo novata korisna povr{ina {to ќe se gradi soglasno zaverenata

proektna dokumentacija ne se presmetuvaat povr{inite na:
- yidovite i drugite konstruktivni elementi;
- instalacioni kanali;
- oknata za liftovi;
- oknata za vrati i otvoreni parkirali{ta
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство
(3) За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината на трошоците за

уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното
земјиште се пресметува над 27% од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член и за
други објекти од став 1 на овој член, без оглед на нивната височина кои се наоѓаат на истата градежна
парцела на која е предвидена изградба на објект со височина над 32 ката.

(4) За агро берзи, одткупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за
уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член (член 4 од
Правилникот).

(5) Отстранување на постоечки објект запишани во имотен лист.
- трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметуваат од новата корисна површина се

одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат во изградбата
на новите објекти.

Definirawe na poedini nivoa vo objektot bez ogled za koja
namena }e se koristat.

a) PODRUM: e eta` koj најмалку 2/3 од висината e vkopan vo zemja.
SUTEREN: e eta` кој најмногу 2/3 од висината е над површината на земјата. VISOKO PRIZEMJE: e eta` naд
suteren

g)  KAT: e eta` naд prizemje ili visoko prizemje.



d) POTKROVJE: e nivo na zgradata, koe e vo celina ili delumno izgradenо vnatre vo krovnata
konstrukcija, ~ij nadzidok na  kalkanskite zidovi mo`e da bide so visina od 1,5 m i so visina na prostoriite под
косиот кров do 2,50 m.

|) SKALI: se vertikalna komunikacija vo objektot.
Vo kolku investitorot izgradi pogolema neto povr{ina od onaa po заверен основен проект од

Одделението за урбанизам , investitorot e dol`en da 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 И ДРУГИ
АКТИ ШТО ГИ ЗАМЕНУВААТ УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

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. Moжdivwak ;
- 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:
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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, del na s. Mo`divwak s. Ko{ari,  s. Lozanovo s.Gabar,s.G.Crcorija.s.M.Crcorija,del na  s.
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:
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 д.

Sredstvata {to }e bidat uплатeni }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

- РАСХОДИ
I. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija

1. Tehni~ka dokumentacija za kanalizacija........... 800.000,00
2. Tehni~ka dokumentacija za брани ................... 2.000.000,00
3. Tehni~ka dokumentacija za ulici....................... 800.000,00
4. Tehni~ka dokumentacija za potporni зидови..... 310.000,00

5. Tehni~ka dokumentacija za regulacija na dolovi



i buici ............................................................. 600.000,00
6. Техничка документација за атмосверска канали-

зација ......................................................................... 400.000,00
7. Техничка документација за спортски објекти ......... . 260.000,00
8. Tehni~ka dokumentacija za brana na

Stane~ka Reka...........................................................
предвидени средства со

9.Tehni~ka dokumentacija za brana razvojni programi
na Selska Reka Knopnica..................... за период 2013-2015 год.

Vkupно: 5.170.000,00
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II. Izgradba na ulici:
1. Asfaltirawe na ulici..................................... 14.000.000,00
2. Poplo~uvawe na ulici со камена коцка и

камени плочи ......................................................... 3.000.000,00
3. Tamponirawe na ulici......................................... 1.200.000,00
4. Drugi градежни aktivnosti na ulici.............. 400.000,00

___________________
Vkupno: 18.600.000,00

III.Izgradba na potporni зидови..............................................2.000.000,00
IV.Izgradba na kanalizaciona mre`a ..................... 18.500.000,00

V.Tro{oci za чистење и одржување на регулирани
водотеци .................................................................... 200.000,00

VI. Други градежни активности ................................ 180.000,00
VII.Izgradba на регулации, порои и буици ............... 4.200.000,00
VIII. Tro{oci za ekspropijacija na zemji{te 500.000,00

IX .Реконструкција на детски забавни
игралишта ........................ .......................... 300.000,00

X. Изградба на армирано-бетонски пропусти....................   1.350.000,00
XI. Санација на свлечишта .....................................              1.200.000,00

ВКУПНО: 28.430.000,00
Р А С Х О Д И:

I. За изработка на техничка документација ............... 5.170.000,00
I I. Изградба на улици ................................................18.500.000,00
III - XI. ……………… ............................................. 28.430.000,00

Вкупно 52.100.000,00

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 mart -
mesec noemvri.

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.
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Nadzor na grade`nite aktivnosti }e vr{i stru~no lice opredeleno od Gradona~alnikot na Op{tinata.



Br. 07- 2823/9 SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
14.11.2014 god. Pretsedatel,
Kriva Palanka М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за уредување на градежно земјиште

во Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за
2015 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 – 2823/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Vrz osnova na член 34.став 1 од Законот за јавни патишта бр. 84/08 и измените на истиот со бр.

52/09 бр.114/09 и бр.124/10, 23/11 и 53/11, Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) 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. 93/11), член 22
став 1 и точка 4 ,член 36 од Законот за локална самоуправа бр 5/02, i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva
Palanka, Sovetot  na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 14.11.2014 godina, donese

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локална патна

мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година
Член1

Со оваа Одлука се усвојува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална птна
мрежа во Општина Крива Паланка за  2015 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина

Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2823/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
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Vrz osnova na член 34.став 1 од Законот за јавни патишта бр. 84/08 и измените на истиот со бр.
52/09 бр.114/09 и бр.124/10, 23/11 и 53/11, Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) 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. 93/11), член 22
став 1 и точка 4, член 36 од Законот за локална самоуправа бр 5/02, i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva
Palanka, Sovetot  na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 14.11.2014 godina, donese

P R O G R A M A
Za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na lokalnata

patna mre`a vo Op{tina Kriva Palanka za  2015 godina
ВОВЕД:

Донесувањето на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната
патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година, е законска обврска од Законот за јавни патишта
(„Сл.весник на РМ“ бр. 84/08) член 34, став 1 како и измените на истиот. Во оваа Програма покрај
планираните нови градби на патишта се планира и довршување на започнатата градба на локалните
патни правци по Програмата за 2014 година.



Спрема тоа во текот на 2015 година се планира поголема реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка поради
поголем прилив на очекувани финансиски средства од повисоки нивоа на власт и од Буџетот на Општина
Крива Паланка.

Општина Крива Паланка во текот на 2015 година планира да обезбеди финансиски средства од
Министерство за транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој,
Агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој преку ИПА фондовите, ЈП за патишта на РМ,
донации од амбасади на европски држави и др. нивоа на власт како и поголемо сопствено учество со што
се очекува да се реализира добар дел од Програмата.

Составен дел на оваа Програма е и Одлука бр.07-4545/53 од 24.12.2010 година, донесена од
Советот на Општина Крива Паланка за утвредување на висината на надоместокот за обезбедување
финансиски средства за изградба, реконструкција , одржување и заштита на локалните патишта и улици
во Општина Крива Паланка.

A. Изградба, рekonstrukcija и рехабилитација na lokalni patni pravci vo
Op{tina Kriva Palanka и тоа:

1. Патен правец Крива Паланка - с.Градец м.в.Мезовски ливади
према црквата ............................................................................................Л =  4,300 км

2. Доизградба на локален пат Кр.Паланка с. Градец до испосница ........... Л=   0,50 км
3. Патен правец Крива Паланка – с.Конопница (Мечковци) ............. ........Л = 0,500 км
4. Патен правец Крива Паланка – с. Конопница (Деловоци-Кула-Црква) Л = 1,300 км
5.Патен правец Крива Паланка – с.Конопница – преку нас..Грамаѓе ........Л = 0,420 км
6. Патен правец Крива Паланка – М-2-с.Жидилово –Славев Врв .. ......    Л = 1,500 км
7. Патен правец Крива Паланка – с. Кошари  .................................. ........... Л = 2,500 км

8. Изградба на општински локален пат Ловачка куќа-Езерце .................. Л= 3,104 км.
9. Изградба на општински локален пат с. Кркља, чешма дервен-

Ширинци – Споменик – с. Варовиште – Манастир................................ Л= 4,500 км.
10. Изградба на локален пат Крива Паланка с.Кошари (покрај

Дурачка река до мостот во Нас.Маневци............................................. Л= 1,600 км.
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11. Изградба на локален пат с.Конопница (мала Стамболици-
Крстата падина и мост на Крива Река – с. Градец .............................. Л= 3,000 км.

12. Изградба на локален пат с.Градец – Габарско ливаѓе......................... Л=1,500 км.
13. Рекострукција и рехабилилтација на патен правец с.Граде преку

Н.Баглак 3 и маала Дивјанци ............................................................... Л =1.00 км.
14. Реконструкција и рехабилитација на патен правец М-2 –

с. Длабочица .................................................................... ................. Л= 2,625 км.
15. Рekinstrukcija и рехабилитација na lokalen pat М-2 –

selo Krkqa маала Лештарци ................................................. L = 2,00 km.

Б. Делумна sanacija, delumno probivawe, odvodnuvawe, насипување
и doteruvawe na niveleta на постоечките локални патни правци

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 км
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. Патен правец Киселичко основно школо – Вели врв.................................Л= 2,00 км.
7. Paten pravec M2- s.Krkqa - do Spomenik .............. L =  2,0 km
8. Paten pravec Дрење - s. Kiselica prema Repetitor

маали долга артина,.попова чука и Рашки рид .............Л = 2,5 км.
9. Патен правец спој со Регионален пат Кр.Паланка - Огут

до с. Осиче преку маала Девеџици........................................... Л= 1,00 км.
10. Локален пат с. Нерав (Црквена маала) .....................................                   Л=   3,50 км
11. Локален пат Крива Палнка (Ловачки дом-ресторант)

према Радевска маала   с:Мартиница       ..............................                     Л=   3,00 км
12. Локален пат Кр.Паланка од Нас.Скрљава с.Мартиница (калака-

совска маала до с.Дренак) .................................................................          Л=    8,00км.



13. Локален пат с.Мождивњак маала Чивлик........................................          Л=    0,50 км
В. Доrabotka на постоечка tehni~ka dokumentacija

1. Патен правец М-2 – с. Длабочица ........................................................................................ .Л = 2,625
км

2. Патен правец с.Луке маала Бошковвци – Соколовци  гран.Р. Србија ...........    Л =   2,000 км
3. Патен правец с.Трново – Караула Коприва ..................................................................    Л =    2.000 км

Г. Изrabotka na tehni~ka dokumentacija
1. Патен правец Крива Паланка – с. Конопница  (спој со М-2 – нГрамаѓе)..Л = 0,420 км
2. Патен правец с. Градец – маала Коритарци,Камењачка, Наста-

винци према долно основно училиште ................................................        Л = 0,500 км
3. Paten pravec  Trnska maala - Borovski pat L =  1,0 km
4. За доизградба на пaten pravec Дрење - s. Kiselica prema

Repetitor Рашки рид - Добровница............................................... L = 2,5km
5. Патен правец          с. Luке – (Zli dol-Zlo brdo-^upino brdo)......   . L =  2,0 км.
6.  Патен правец M2 - Selo Tlminci L =  2,0 км.
9. Paten pravec Mo`divwak -Ku~e{ki preslap L= 7,00km

10. Paten pravec Nerav- German L= 20,00km
11. Патен правец  Нас.Белево-в.м.Камен с.Конопница Л=   3,00 км.
12. Патен правец с.Конопница (маала Гражанци – Борово – Бари.......... Л=  8,00 км
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13. Патен правец Кр.Паланка спој М2 локалитет Борчева кафана
с.Градец (мезовски ливади) ..................................................................          Л=  1,00 км

14. Патен правец Кр.Паланка (Нас.Баглак)-с.Градец м.Дивјанци .........           Л=  5,00 км
15. Патен правец Кр.Паланка Мот.Македонија –Манастир Св.Јоаким

Осоговски ..............................................................................................          Л=  3,00 км
16. Патен правец  с.Осиче – с.Добровница преку Рашки рид.....................       Л=  5,00 км
17. Патен правец с.Жидилово спој со М2 Влашки колиби – Езеро –

Калин камен ............................................................................................        Л=   9,00 км

Д. Za{tita na izgradenata patna mre`a  od uzurpacija, поставување
на нови и чистење na постоечки propusti пропусти i krpewe
na ударни dupki

Intenzitetot na izgradba i rekonstrukcija na локалната patna mre`a vo poslednite nekolku godini e
зголемен поради обезбедување на поголеми финансиски средства од повисоки нивоа на власт. Исто така
се планира зголемување на сопстсвените финансиски средства од Буџетот на Општината со што ќе се
врши и подобро одржување и заштита на локалната патна мрежа,  што ќе допринесе за побезбеден
моторен сообраќај на подрачјето на Општина Крива Паланка.

P R I H O D I:
1. Sredstva od Agencija za финансиска подршка за

рурален развој на РМ_________________________________________ 20.000.000,00
2. Sredstva od Биро za регионален развој __________________________ 10.000.000,00
3. Sredstva od Op{tina Kriva Palanka  __________________________ 12.000.000,00
4.  Sredstva od Ministerstvo za transport i vrski _________________ 8.000.000,00
9. Sredstva od ЈП за патишта на RM redovno odobruvawe za

odr`uvawe na lokalna patna mre`a_____ __________________ _ _4.000.000,00
V K U P N O: 54.000.000,00

R A S H O D I

А. Izgradba, rekonstrukcija i rehabilitacija na lokalni
patni pravci vo Op{tina Kriva Palanka ...................................... 42.000.000,00

Б. Делумна sanacija, delumno probivawe, odvodnuvawe, насипување
и doteruvawe na niveleta на постоечките локални патни правци       5.000.000,00

В. Доrabotka на постоечка tehni~ka dokumentacija 500.000,00 Г. Изrabotka na
tehni~ka dokumentacija ............................................... 1.500.000,00
Д. Za{tita na izgradenata patna mre`a  od uzurpacija, поставување

на нови и чистење na постоечки propusti пропусти i krpewe
na ударни dupki ........................................................................................         5.000.000,00



___________________________
V K U P N O: 54.000.000,00

Br.07-2823/11 SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
14.11.2014 god. Pretsedatel,
Kriva Palanka М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Бр. 8 страна 239 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување и

заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување
и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 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 – 2823/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка 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. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна

мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната

водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.

Бр. 07 –2823/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Vrz основа на Zakonot za vodite (Slu`ben vesnik na RM br.87/08),и измени и дополнувања на истиот
(Службен. весник на РМ бр. 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011), Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben
vesnik na RM" br.17/2011),и измени и дополнувања на истиот (Службен весник на РМ бр.53/2011)
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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. 93/11 и измени
65/12, 75/12, 98/12, 133/12 и 155/13) kako i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina
Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 14.11.2014 god. donese

П Р О Г Р А М А
За изградба, реконструкција и одржување на локалната



водоводна мрежа во Општината Крива Паланка за 2015 година

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во Општината,
се изготвува од 2006 год. од причини што претходно Општината не располагаше со доволен обем на
сопствени финансиски средства со кои би ја градела локалната водоводна мрежа, додека финансиските
средства кои би се обезбедиле преку трансфери од државни институции (министерства, фондови, агенции
и сл.) или меѓународни програми и фондови не можеле со сигурност да бидат предвидени .

Ваквата состојба допринела да локалната водоводна мрежа дотогаш биде градена на следниот
начин:

• Преку повремено обезбедување на финансиски средства од реални нивоа на државната власт,
министерства и фондови потпомогнати со учество на локалното население (самите корисници), а
Општината главно учествувала во комплетирање на техничката документација и добивање на
неопходните одобренија и согласности;

• Преку повремено обезбедување на финансиски средства од разни меѓународни фондови и
програми, странски и домашни донации, средства на локалното население, како и крајни
корисници, kade Општината учествувала со извесни средства и ја обезбедувала потребната
техничка документација и добивање на неопходните одобренија и согласности;

• Помали водоводи во селата кои служат за водоснабдување на одредени маали, а кои се градени
целосно од самите жители, без соодветна техничка документација, но кои се уште во функција и се
единствен извор за водоснабдување на месното население.
Досега на овие начини се изградени поголем број на водоводни системи во Општината и во

населените места во Општината, со што делумно е решен проблемот со водоснабдувањето на градот и на
населените места во Општината.

Водоводите изградени со претежно учество на месното население или преку донации обезбедени
по различни основи сепак не го решаваат крајниот проблем со водоснабдувањето во населените места,
бидејќи дел од водоводите не се целосно завршени, не е обезбедена контрола на потрошувачката и
квалитетот на водата, не се поставени водомери, а особено не се ставени во рамноправна положба сите
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корисници, бидејќи тие што се на пониски нивоа имаат премногу вода, а оние кои се на повисоки нивоа
воопшто немаат вода. Дел од вака изградените водоводи, иако и Општината и ЈП ,,Комуналец“ имаат
вложено значителни финансиски средства, се уште ги одржуваат месните заедници и локалното
население, т.е. самите корисници.

Месните заедници не може да изнајдат средства за одржување на квалитетот на водата, како и за
тековно одржување на водоводите, pa истите иако се изградени во поново време се оставени на забот на
времето, пропаѓаат многу бргу и под голем знак прашалник е и квалитетот на водата за пиење.

Според законската регулатива предвидена во Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води (Сл.весник 68/2004), како и Законот за водите (Сл. весник 87/2008) и
измените во истиот, предвидено е со водоснабдителните системи да управува и да ги одржува јавно
претпријатие.

Јавното претпријатие е должно редовно да го контролира квалитетот на водата, да испорачува
квалитетна вода и да ги одржува водоводните системи во исправна состојба.

Vakvite активности во врска со водоводните системи беа предвидени и во помал del bea
реализирани i со Програмите за поранешните години.

Преземањето на сите поголеми селски водоводни системи од страна на
Општината и нивно преодтстапување на стопанисување и одржување на ЈП „Комуналец“ треба да биде

приоритет и да се интензивира и усогласи со законот што во крајна линија е за доброто на самото месно
население, т.е самите корисници.

Само на таков начин водоводите можат да се спасат од нивно рuinирање и пропаѓање, да се има
контрола на потрошувачката на вода со што ќе се задоволат потребите на сите корисници и само на тој
начин ќе имаме контролирана исправна и здрава вода за пиење.

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.

Во изминативе неколку години се прават напори за изнаоѓање на финансиски средства за
поцелосно решавање на проблемот со водоснабдување на градот и приградските населби, односно
високите зони во градот, каде поради тесните грла во самата мрежа во критичните периоди се јавува
недостиг од вода.

Со порано изградената мрежа и резервоари и доизградба на дел од мрежата кон нас.Лозаново
може да се каже дека проблемот со водоснабдување на Висока зона-десен брег е во добра мера
надминат.



Останува приоритет водоснабдувањето на Висока зона-лев брег за кој досега поради обемот на
работите и значителните финансиски средства Општината не можеше самостојно да го реши проблемот.
Поради ова главно се работеше на обезбедување на потребната техничка документација и определување
на
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најсоодветно решение за решавање на водоснабдувањето на левата страна од градот и приградските
населби во повисоките зони. Треба да се има во предвид дека се работи за изградба на нова примарна и
секундарна мрежа во вкупна должина од околу 6 км, резервоари и др.потребни елементи кои и од
градежен и од финансиски аспект представуваат крупен и значаен проект за Општината.

Преку реализацијата на проектот на Владата на РМ и ЕБОР ,,Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ кој е долгорочен и треба да заврши во 2016 год. се очекува да бидат разрешени и
надминати најголем дел од проблемите во водоснабдувањето и во Општина Крива Паланка. Предвидени
се значителни финансиски средства кои треба да ги добиеме врз основа на квалитетно изработени
апликации и комплетна техничка документација за проектите што сакаме да ги реализираме. За Општина
Крива Паланка се предвидени средства во износ од 1.260.209,оо евра (77.250.811.оо ден) како грант и
треба да бидат искористени во целост до 2016 год., од кои за нареднава година очекуваме да бидат
одобрени спрема поднесените апликации и подготвената документација средства во износ од
54.889.622 д.

Еден од предвидените проекти е веќе реализиран, а тоа е проектот:
- Дополнителни работи на зафат и довод на вода на водоснабдителен систем Станачка река и
доопремување на филтер станица за вода за пиење со поврзување на постоечки водоводен систем,

-Проектот -Доизградба на водоснабдителен систем на висока зона на десен брег на Крива Река е
реализиран од страна на ЈП Комуналец, а предвидените средства за истиот ќе се искористат за друг
проект.

Согласно со донесените одлуки на Советот на општината за приоритетните проекти за реализација
со овие средства, се планира во текот на 2015 да отпочнат и делумно или целосно да се завршат
следниве проекти:

-Изградба на водоснабдителен систем за висока зона на лев брег на Крива Река-основна и
секундарна мрежа со изградба на крак за водоснабдување на населба Маневци и населба м.в.
Змаевац с.Дурачка Река; Подготвена е целокупната техничка документација и направени се
дополнителни измени и прилагодувања во основните проекти , со цел трасата максимално да оди по
државно земјиште за да има што помалку проблеми во решавање на имотно –правните односи. Со
измените во Законот за градење за делот од секундарната мрежа кој е надвор од урбанизираната зона на
градот се изработува проект за линиска инфраструктура, по што ќе следи дефинитивно предавање на
дополнителната потребна документација за одобрување на проектот.

- Изградба на водовод за питка вода за маалите Просарци, Камењарци и Мачорци во с. Луке.
Подготвена е целокупната техничка документација, освен проектот за линиска инфраструктура кој е во тек
на изработка, а решени се и имотно правните односи.
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-Реконструкција и замена и на дел на водоводниот систем во Крива Паланка изграден од
азбестно цементни цевки. Подготвена е целокупната техничка документација, обезбедена е електронска
заверка на проектите, и се очекува до крајот на оваа година апликацијата да биде предадена до
институциите на МТВ и ЕБОР за одобрување.

За погоре наведените проекти веќе подолго време се вршат постојани консултации во
Министерството за транспорт и врски и има начелна согласност за оправданост на истите, па се очекува и
одобрување и нивна реализација во текот на 2015 год. Сепак тоа ќе зависи и од динамиката на
одобрување на средствата од страна на ЕБОР.

Со средства обезбедени од други извори предвидени се и следниве активности:
-Доизградба и санација на водоводот во с. Варовиште и доведување на истиот до потполна

исправност, поставување на водомери и негово преотстапување на стопанисување и одржување од
страна на ЈП ,,Комуналец,,.

-Доизградба и санација на веќе изградените водоводи во с. Конопница од захватите на Селска
река и водоводот Балабаница - Вирови - Грамаѓе, доведување на истите во потполна исправност ,
поставување на водомери и нивно преотстапување на стопанисување и одржување од страна на
ЈП,,Комуналец,,. Напомена: Делот од водоводот кон маала Деловотци е веќе преземен на стопанисување
и управување од страна на ЈП Комуналец.

-Поврзување на главна водоводна мрежа со постоечки селски водоводи во с. Конопница
-Поврзување на високата зона од нас. Домачки Дол со резервоар и мрежа во населба Баглак 3.



-Евидентирање и на други порано изградени локални водоводни системи во Општина Крива
Паланка преку кои се снабдувааат со вода за пиење делови од населените места и нивно преземање и
предавање на ЈП ,,Комуналец,, - Крива Паланка на понатамошно стопанисување и одржување.

-Планирани се и значителни средства за проектирање и обезбедување на друга техничка
документација за изградба и реконструкција на водоснабдителни системи.

П Р И Х О Д И:
1.Влада на РМ  Проект ,,Водоснабдување и одведување на

отпадни води“
46.698.368 ден.

2. Учество на ЈП ,,Комуналец,, 2.000.000 ден.

3. Сопствено учество на Општината 1.100.000 ден.
ВКУПНО: 49.798.368 ден.
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Р А С Х О Д И:
1. Изградба на водоснабдителен систем за висока зона на лев брег

на Крива Река -основна и секундарна мрежа со изградба на крак за
водоснабдување на населба Маневци и населба м.в. Змаевац
с.Дурачка Река;

35.083.911.оо

2. Замена на азбестно водоводната мрежа со
полиетиленски водоводни цевки

9.000.000,оо

3. Изградба на водовод во с. Луке-м. Просарци, Каме-
њарци и Мачорци 2.614.457,оо

4. Изработка на техничка документација за водоводи 500.000,оо

5. Доизградба  и санација на постојни водоводи кои ќе бидат
превземени од Општината, односно ЈП Комуналец

2.000.000,оо

6. Експропријација 600.000,оо

ВКУПНО 49.798.368,оо

Бр.07-2823/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување и

заштита на локална водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување
и заштита на локална водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015 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 – 2823/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка 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. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
14.11..2014 година,  донесе
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О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за одржување на јавна чистота

во град Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за

2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на Законот за јавна чистота (Службен весник на РМ бр. 130/2010) како и измените и
дополнувањата на истиот (Сл. весник на РМ бр. 23/2011, бр. 53/2011 и др.) и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка,- („Службен гласник на Општина Крива Паланка“-бр. 8/2010), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.11.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А
За одржување на јавна чистота во град Крива Паланка

за 2015 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`i i 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 osnova za otstranuvawe na
pri~inite koi ja vlo{uvaat  `ivotnata i rabotnata sredina na lu|eto.
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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 frekvencijata 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.  Ovde se misli i na
glavnata ulica ,,Sv.Joakim Osogovski” koja e glavna soobra}ajnica za lokalen soobra}aj, za pe{aci, ponekoga{ i
tovaren dobitok, pa ~estopati e preoptovarena so soobra}aj. За разлика од главната улица ,,Св.Јоаким
Осоговски“ нajgolem del od локалните споредни ulici nemaat hidrantska mre`a  koja bi slu`ela za 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 no i poradi nedostatok na soodvetni sadovi za otpadoci i  javni toaleti.

Pri pojava na izobilni vrne`i poradi  konfiguracijata na terenot како и поради неасфалтирани приклучни
улици се talo`at nanosi od pesok po асфалтираните ulici, a vozilata koi doa|aat od neasfaltirani ulici isto taka



vr{at naru{uvawe na ulicite so nanesuvawe na kal i zemja. Проблем е и непостоењето на атмосферска
канализација на дел од веќе асфалтираните улици, па при поројни дождови доаѓа до поплавување на
истите , а потоа и до излевање на водите помешани со кал и песок и на самата главна улица.

Во текот на 2013 и 2014год. изградени се дел од приклучните улици на главната улица ,,Св.Јоаким
Осоговски“ кои имаат и атмосферска канализација,  со што во значителна мерка е намалена појавата на
донесување на наноси и атмосферски води по главната улица. (ул.Пиринска од Ловечки Дом, ул. ,,Горан
Стојановски“ кон поранешен ТК Карпош, ул.,,Климент Охридски“ кон поранешна Кантина, ул.,,Осоговска“
кон ул.Гоце Делчев, и поранешен житни магацин)

Ova se samo del od pri~inite  koi ja potenciraat potrebata sekoja godina da se donesuva  programa za
odr`uvawe na javnata ~istota , a se so cel i zada~a za podobruvawe na javnata ~istota  vo gradot .

Godi{nata pgograma  za javna ~istota  za 2015 godina opfa}a  nekolku nivoa  na raboti  i toa :
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- Metewe na javni povr{ini;
- Miewe ( ra~no perewe i  prskawe )  na javni povr{ini;
- Zimsko odr`uvawe 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{natata programa  za odr`uvawe na javnata ~istota za 2015 godina  soglasno ~lenot 7 stav 1 od

Zakonot   za    Javna ~istota     ( ,, Slu`ben  vesnik  na  RM  br. 111 od 3 septemvri 2008 godina }e ја реализира
и извршува javnoто 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 Јavnoto 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 na pla}awe za izvr{uvawe na rabotite;
- garancija za ispolnuvawe na obvrskite od dogovorot i drugo.
Контрола врз извршувањето на Програмата и Договорот ќе врши Одделението за инспекција, преку

комуналната инспекција и ќе ги потврдува квантитетот и квалитетот на извршените услуги.
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 .
Во текот на 2014 год. нивото на квалитетот на услугите во оваа сфера беше подигнат на повисоко ниво

бидејќи се набавени нови машини и опрема за ЈП Комуналец во рамките на проектот за ,,Подобрување на
општинските услуги“ финансиран со подзаем од Светска банка преку Министерство за финансии. Имено,
преку овој проект набавени се три нови машини за ЈП Комуналец со опрема и приклучни уреди од кои и
една мултифункционална машина кои меѓу другото беа ангажирани и на остварување на Програмата за
Јавна чистота, како и на уредување и одржување на нови јавни површини. Се очекува тој тренд да
продолжи и во текот на 2015 год.
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Во програмата за 2015 год. се ажурирани податоците и се вметнати нови уредени јавни површини,
како и сите новоасфалтирани улици и јавни површини кои имаат потреба од чистење и одржување.
PROGRAMA ZA RABOTA NA JP ,, KOMUNALEC,, ZA 2015 GODINA

A. METEWE NA JAVNI  POVR[INI
A.1 Metewe na javni povr{ini sekoj raboten den

( Prva zona )

Red.
Broj Ime na ulica

[irina vo m m M M2

trotoar kolovoz
vkupna
{irina

vkupna
dol`ina

vkupna
povr{ina

1. Ulica ,, Sv.Joakim
Osogovski,, so trotoarite
na poteg od Osi~ki most do
kasarna

2 H 1,50 7.0 10.0 3.000 30.000

2. Plo{tad i park / / / / 2350



Нов плоштад кај
општина

1000

3. Parkirali{ta : 4290
pred penzionerski dom / / 4.0 20.0 500
sproti rest. Balkan / / 3.50 15.0 190

pokraj Dom na kultura / / / / 1050
prostorot  me|u Partizan  i
Op{tina / /

/ / 300

zad stara mesara / / / / 350
Кај avtobuska  stanica /

/ 1500
Позади општина 400

4. Mostovi / / 1641
- Solarski most / / 9.0 24.0 216
- Osi~ki most / / 10.0 35.0 350
- Grade~ki most / / 8.0 35.0 280
- Golem most / / 10.0 35.0 350
- Most zad Dom na

Kultura
/ / 7.0 12.0 90

- most pred Dalfis / / 10.0 10.0 110
- Violetov most / / 7.0 35.0 245

Vkupno: 39281

Presmetka : 39281 m2 h 43 den/ m2 /god.= 1.689.083 den.
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A.2 Metewe na javni povr{ini dva pati vo  mesecot
(  na dve nedeli )- Vtora zona

Red
Br.

Ime na ulica [irina vo metri
kolovoz trotoar Vkupna

{irina
Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1 ul. Nikola Tesla-
основна траса и лев
крак

4.0 / 4.0 321.0 1284

2 ul. Ilindenska / / 4.0 550.0 2200
3 ul. Sv. ,,Joakim

Osogovski( krak 2 od
Solarski most do spoj
so krak 1 )

6.0 2h 1,5 6.0 380.0
2280

4 ul. Jane Sandanski
3.50 / 3.50 300.0 1050

5 ul. Prohor
P~inski 3.50 / 3.50 250.0 875

6 ul. Boris Kidri~
3.50 / 3.50 100.0

350

7 ul. Partizanska-
asfaltiran del
( Osi~ki most - Dabo )

6.0 / 6.0 200.0 1200

8 Новоасфалтирани
кракови од улици во

4.0 / 4.0 250,о 1000



нас. Осичка М.
9 ul. Heroj Karpo{

5.0 / 5.0 700.0
3500

10 ul. 8-mi Oktomvri
4.50 / 4.50 1350.0

6075

11. ul. Mo{a Pijade
4.50 / 4.50 300.0

1350

Vkupno: 21164
Presmetka : 21164 m2 h 3.5 den/ m2 /god.= 74074.00 den.

A.3 Metewe na javni povr{ini eden  pat vo mesecot -Трета зона
Red
Br.

Ime na ulica [irina vo m m m m2

kolovoz Trotoari Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1 ul. Makedonska
5.0 / 5.0 300.0 1500

2 ul. Dimitar Arsov
4.50 / 4.50 350.0

1575

3 Ul. Ratko Minev
4.0 / 4.0 200.0

800

4 ul. 17 MUB
6.0 / 6.0 480.0

2880

5 ul. 3-ta MUB 5.0 / 5.0 90.0 450

6 ul.Nasko Tamburkov 5.0 / 5.0 500.0 2500

7 ul.Dimitar  Vlahov 4.0 / 4.0 250.0 1000
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8 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 3.0 / 3.0 150.0 450

11 Ul. Edinstvo 3.50 / 3.50 500.0 1750
12 ul. ,,Jane Jakimovski 3.0 / 3.0 130.0 390

13 ul. Orce Nikolov 3.0 / 3.0 100.0 300

14. ul. Joakim Kr~ovski 3.0 / 3.0 500.0 1500

15. ul. Lozanovska 3.0 / 3.0 730.0 2190

16. ul. 11-ti Oktomvri 4.0 / 4.0 200.0 800

17. 8 Septemvri -
asfaltiran del 5.0 / 5.0 300.0

1500

18. Trotoar pokraj
regulacija na Kr.
Reka

3.0 / 3.0 3.100 9300

19 Ул.Коце Металец 3.0 3.0 200.0 600
20 Ул. Пере Тошев 3.0 3.0 500.0 1500
21 Ул. Горан

Стојановски
4.0 4.0 380.о 1520

22 Ул. Климент
Охридски

5.0 5.0 280.0 1400



23 Ул. Пиринска 3.5 3.5 320.0 1120
24 Ул.Осоговска 3.5 3.5 540.0 1890
25 Вера Јоциќ 3.5 3.5 1130.0 3955
26 Н.Тамбурков-

новоизгр. крак
3.5 3.5 700,0 2450

27 Биљинска 3.5 211,0 738
28 Дивјанска 3.5 240,0 840
Vkupno: 46.998
Presmetka : 46.998 m2 h 1,7 den/ m2 /god.=79.897,оо den.

Vkupno tro{oci za metewe na javni povr{ini :
Prva zona 1.689.083
Vtora zona 74.074

Treта zona 79.897
Vkupno : 1.843.054,оо den.

B. MIEWE NA JAVNI  POVR[INI
B.1 Miewe na javni povr{ini  dva pati vo mesecot

Ra~no perewe na ulici so cisternа или од хидрант
(сите површини од 1-ва зона)
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Red.
Broj Ime na ulica

[irina vo
m

m M M2

trotoar kolovoz
vkupna
{irina

vkupna
dol`ina

vkupna
povr{ina

1. Ulica ,, Sv.Joakim
Osogovski,, so trotoarite
na poteg od Osi~ki most do
kasarna

2 H 1,50 7.0 10.0 3.000 30.000

2. Plo{tad i park / / / / 2350
Нов плоштад кај
општина

1000

3. Parkirali{ta : 3180
pred penzionerski dom / / 4.0 20.0 500
sproti rest. Balkan / / 3.50 15.0 190

pokraj Dom na kultura / / / / 1050
prostorot  me|u Partizan  i
Op{tina / /

/ / 300

zad stara mesara / / / / 350
Na vlez vo avtobuska

stanica
/

/ 790
Позади општина 400

4. Mostovi / / 1641
- Solarski most / / 9.0 24.0 216
- Osi~ki most / / 10.0 35.0 350
- Grade~ki most / / 8.0 35.0 280
- Golem most / / 10.0 35.0 350
- Most zad Dom na

Kultura
/ / 7.0 12.0 90

- most pred Dalfis / / 10.0 10.0 110
- Violetov most / / 7.0 35.0 245

Vkupno: 38571



Presmetka : 39281 m2 h 1,1 den/ m2 /h14 = 604.927,00 den.
B.2 Miewe na javni povr{ini  eden pat vo  mesecot

Ra~no perewe na ulici so cisternа или од хидрант
( vtora zona - 7 meseci во годината)

Овде спаѓаат сите улици и јавни површини од 2-ра и 3-та зона за метење

Red
Br.

Ime na ulica [irina vo metri
kolovoz trotoar Vkupna

{irina
Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1 ul. Nikola Tesla-
основна траса и лев
крак

4.0 / 4.0 321.0 1284

2 ul. Ilindenska / / 4.0 550.0 2200
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3 ul. Sv. ,,Joakim
Osogovski( krak 2 od
Solarski most do spoj
so krak 1 )

6.0 2h 1,5 6.0 380.0 2280

4 ul. Jane Sandanski
3.50 / 3.50 300.0 1050

5 ul. Prohor
P~inski 3.50 / 3.50 250.0 875

6 ul. Boris Kidri~
3.50 / 3.50 100.0

350

7 ul. Partizanska-
asfaltiran del
( Osi~ki most - Dabo )

6.0 / 6.0 200.0 1200

8 Новоасфалтирани
кракови од улици во
нас. Осичка М.

4.0 / 4.0 250,о 1000

9 ul. Heroj Karpo{
5.0 / 5.0 700.0

3500

10 ul.8-mi Oktomvri
4.50 / 4.50 1350.0

6075

11. ul. Mo{a Pijade
4.50 / 4.50 300.0

1350

Vkupno: 21164

Red
Br.

Ime na ulica [irina vo m m m m2

kolovoz Trotoari Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1 ul. Makedonska
5.0 / 5.0 300.0 1500

2 ul. Dimitar Arsov
4.50 / 4.50 350.0

1575

3 Ul. Ratko Minev
4.0 / 4.0 200.0

800

4 ul. 17 MUB
6.0 / 6.0 480.0

2880

5 ul. 3-ta MUB 5.0 / 5.0 90.0 450

6 ul. Nasko Tamburkov 5.0 / 5.0 500.0 2500

7 ul . Dimitar  Vlahov 4.0 / 4.0 250.0 1000

8 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 3.0 / 3.0 150.0 450

11 Ul. Edinstvo 3.50 / 3.50 500.0 1750
12 ul. ,,Jane Jakimovski 3.0 / 3.0 130.0 390
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13 ul. Orce Nikolov 3.0 / 3.0 100.0 300

14. ul. Joakim Kr~ovski 3.0 / 3.0 500.0 1500

15. ul. Lozanovska 3.0 / 3.0 730.0 2190

16. ul. 11-ti Oktomvri 4.0 / 4.0 200.0 800

17. 8 Septemvri -
asfaltiran del 5.0 / 5.0 300.0

1500

18. Trotoar pokraj
regulacija na Kr.
Reka

3.0 / 3.0 3.100 9300

19 Ул.Коце Металец 3.0 3.0 200.0 600
20 Ул. Пере Тошев 3.0 3.0 500.0 1500
21 Ул.Горан

Стојановски
4.0 4.0 380.о 1520

22 Ул.Климент
Охридски

5.0 5.0 280.0 1400

23 Ул. Пиринска 3.5 3.5 320.0 1120
24 Ул.Осоговска 3.5 3.5 540.0 1890
25 Вера Јоциќ 3.5 3.5 1130.0 3955
26 Н.Тамбурков-

новоизграден крак
3.5 3.5 700,0 2450

27 Биљинска 3.5 211,0 738
28 Дивјанска 3.5 240,0 840
Vkupno: 46.998

Вкупна површина за миење еднаш месечно 21164+46998=68162 м2

Presmetka : : 68162 m2 h 1,1 den/ m2 /h7 =524.847,оо den.

Vkupno tro{oci za miewe na javni povr{ini :

Prva zona 604.927,00 den.
Vtora zona 524.847,оо
Vkupno : 1.129.774,оо den.
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
broj

Ime na ulica [irina vo m m m m2

kolovoz Trotoar. Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1 Trotoari na ul. ,,Sv
Joakim Osogovski,,
na potegot od
Osi~ki most do
Kasarna

/ / 2 h1.5
3.0

2000 6000



2 Trotoar {etali{te
pokraj regulacija na
Kriva Reka

/ /
1.5 3000 4500

3 Pateka pokraj
regulacija na
Dura~ka Reka od
Solarski most do
Dom na kultura i
centar za socijalni
raboti

/ /
2.0 350 700

4 Vlez vo zelen pazar
so skalite

/ / 2.5 50 125

5 Skali od ul.
,,Sv.Joakim
Osogovski,,  kon
nas. Begovi bav~i

/ /
5.0
2h2.5

100
2h50

500

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

/ /
4.0 750 3000

7 Plo{tadi Gradski
park
Нов плоштад кај
општина

/ / / / 2350

1000
8. Gradski zelen

pazar
/ / / / 1550

9. Trotoari na mostovi / / / / 325

10. Pateka i skali kon
Violetov most

250

Vkupno: 20.300
Vkupno tro{oci za zimsko odr`uvawe: Presmetka : 20300 m2 h 3,9 den/ m2 / = 79.170 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 79.170 =554.190,оо denari
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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. Парк-Херој Карпош
4. Parkot sproti Norma DOOEL ;
5. Паркот и просторот okolu Музејот (поранешен Dom na ARM);
6. Drvoredot na Glavnata ulica ;
7. Prostorot za odmor  pokraj Dura~ka reka ;
8. Prostorot ispred Kadiska ~e{ma;
9. Parkot ispred zgradite na Heroj Karpo{;
10. Prostorot  zad zgradite na ulica ,,Sv.Joakim Osogovski” ;
11. Parkot na Metereolo{ka ;
12. Skverovite ( kosinite ) pokraj Golemiot most



13. Uredenite lokacii na Kalin Kamen( Lova~ka ku}a i Ezerce );
14. Ulicata  od Osi~ki most do Babin dol
15. Зелени површини на влез во градот (клучка кај Облаче)и излез (кај Мотел)
16. Зелени површини на пат кон Конопница кај Борчева кафана
17. Odr`uvawe na `ardiweri na glavna ulica
18. Зелена површина покрај велосипедско-ролерска патека

KALENDAR
Na osnovni operacii i dinamika na izvr{uvawe vo tekot na 2014 god.
( va`i za site navedeni lokacii )
Red
Br.

Vid na rabotni zafati ¶ ¶¶ ¶¶¶ ¶v v v¶ v¶¶ v¶¶¶ ¶x X X¶ X¶¶ Vku
pno

1. Ra~no kosewe na  stari
trevnici

1 1

2. Ma{insko kosewe 1 1 2 1 1 1 7
3. Grebewe trevnik pred

ma{ini, kosewe i
sobirawe na otpad

1 1 2 1 1 1 7

4. Sobirawe na treva po
kosewe

1 1 2 1 1 1 7

5. Iznesuvawe na treva 1 1 2 1 1 1 7
6. Ra~no utovaruvawe na

treva vo vozilo
1 1 2 1 1 1 7

7. Ra~no polev. so creva
( drvja , grm. i tre. )

1 2 2 4 4 2 15

8. ~istewe treva od list ,
utovari transp.

1 1 1 1 1 5

9. Набавка и сadewe na
sadnici

1 1 2

10. Набавка, сadewe na
cve}e i |ubrewe

1 1 2

11. Pra{ewe na cvetni
povr{ini

1 1 2

12. Kroewe na drvca 1 1 2
13. Okopuvawe na drvja i

grmu{ki
1 1 1 3

14. Okopuvawe na ru`i 1 1 1 1 4
15. Kroewe na ru`i 1 1 2
16. Kroewe na grmu{ki 1 1 2
17. Fito i ento za{tita na

drvja i grmu{ki
1 1 2

18. Metewe asfaltni pateki 3 3 3 3 3 3 3 3 24
19. ^istewe na trevnik od

otpadoci
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

20. Polivawe na drvja i ru`i
so cisterna

1 2 2 4 4 2 15

21. Tresewe sneg od
zimzeleni ilistopadni
drvja i grmu{ki

1 1 1 3

22. Odr`uvawe na `ardiweri 1 1 1 1 1 5
23. ~istewe na pateki vo

park od sneg
1 1 1 3

24. Strugawe na plevel po
pateki

1 1 1 1 1 1 1 1 7

Vkupno :  broj na pati 182

Vkupna Presmetka : 13.000,00 m2 h 45 den/ m2 /god. = 585.000,оо den.
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 2014 god.

Red
Br.

Vid na rabotni zafati ¶ ¶¶ ¶¶¶ ¶v v v¶ v¶¶ v¶¶¶ ¶x X X¶ X¶¶ Vku
pno

1.
Sobirawe na otpadot

1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 40

2. Vadewe  na  vrbi i
druga drvenesta
vegetacija

1 1 1 3

3. Ra~no  i ma{insko
kosewe na trevata

1 1

4. Sobirawe i iznesuvawe
na suvata treva

1 1

Vkupna povr{ina 97.500 m2

Vkupna Presmetka : 97500 m2 h 5,9 den/ m2 /god. = 575.250,оо den.

\. ^ISTEWE NA NANOSI OD JAVNI POVR[INI

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~i deka vkupno 6-7 pati imame  godi{no naru{uvawe na javnite povr{ini so nanosi.
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Merna edinica za isplata na pravnoto lice }e bide 390 den./ m3 soberen, utovaren i deponiran zemjen materijal
na soodvetna lokacija.
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 50.000,оо denari

E. IZGRADBA I UREDUVAWE NA JAVNI SANITARNI JAZLI
Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :

1. Izgradba na nov Gradski  javen toаlet (to~nata lokacija ќе bide naknadno utvrdena)
2.Doureduvawe  na toaletot na Gradskiot  zelen Pazar

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 20 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 dopolna i izmena na postojnite

sadovi za otpad ;
3. Popravka na starite kontejneri ( zamena na trkala, poklopci, i farbawe i nivno postavuvawe na mesta kade

ima potreba )
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 350.000,оо denari

R E K A P I T U L A R
Br. Programski raboti Planiran iznos vo denari

1. - Metewe na javni povr{ini; 1.843.054,оо
2. - Miewe ( ra~no perewe i  prskawe )  na

javni povr{ini;
1.129.774,оо

3. - Zimsko odr`avawe na prioritetni otvoreni
javni povr{ini; 554.190,оо

4. - Odr`uvawe na zeleni povr{ini ,parkovi
,skverovi i  drvoredi;

585.000,оо

5. - Odr`uvawe na re~ni regulacioni korita ; 575.250,оо



6. - ^istewe na nanosi na javni povr{ini 50.000,оо
7. - Izgradba i ureduvawe na  javni sanitarni

jazli
750.000,оо

8. Postavuvawe i odr`uvawe na
sadovi za otpad na javni povr{ini

350.000,оо

9. Vkupno : 5.837.268,оо ден.
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Бр. 07-2823/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програмата за одржување

на јавна чистота во град Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на јавна чистота во град
Крива Паланка за 2015 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 – 2823/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка 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. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во

Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното

осветлување во Општина Крива Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Vrz osnova na  Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) 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
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uredenost ("Slu`ben vesnik na RM" br. 93/11) i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka - пречистен текст
(,,Службен гласник на Општина Крива Паланка,, бр.8/10), Sovetot  na Op{tina Kriva Palanka na  sednicata,
odr`ana na 14.11.2014 godina, donese

P  R  O  G  R  A M  A
Za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na јавното osvetluvawe

vo Op{tina Kriva Palanka za 2015 godina

Со Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општината за
2015 година, ќе се продолжи со реализација на Програмата од 2014 година, со одредени дополнувања, се
предвидуваат следните активности:

А. Изработка на техничка документација;
Б. Изградба на јавно осветлување;
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување.
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на дополнителен број на светилки; и
Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на мерниот систем за јавно

осветлување.

А. Изработка на техничка документација

Во 2015 година за изградба и реконструкција на системот за јавно осветлување ќе се изготви
техничка документација за:

- Локација од спој на Ул.„Вардарска“ со М2 - место викано Тополки; и
за други локации по потреба.

Б. Изградба на јавно осветлување

Изградба на јавно осветлување во 2015 година ќе се изврши на следните локации:
- од спој на Ул.„Вардарска“  со М2 - место викано Тополки;
- во коритото на Крива река од левата страна покрај регулираниот дел;
- дел од ул. „Калин Камен“;
- дел од ул. „Пиринска“ према Ловачки:
- дел од ул. „Коце Металец“;
- нас. „Скрљава“ покрај долот;
- нас. „Белево“ покрај долот;
- пешачка патека од ул.„Моша Пијаде“ – Трновска маала;
- нас. Маневци – Дурачки Самоков;
- с. Конопница (задружен дом – до крај на м.  Деловоци)-

(треба да се изведе во соработка со ЕВН); и
- локалитет  кај Зелен пазар.
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За реализација на овие проекти во 2015 година ќе бидат инвестирани 700.000,00 денари.
В. Реконструкција на постојниот инсталиран

систем за јавно осветлување
Во 2015 година ќе се продолжи со реконструкција на постојниот систем за јавно осветлување 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, помала потрошувачка на
електрична енергија и со поголемо време на траење.

За реализација на овој проект во 2015 година ќе бидат инвестирани 1.000.000,00 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:

Улиците: „8-ми Септември“, „Ристена Гоговска“, „Димитар Арсов“,  „Ратко Минев“ и „Осоговска“,
населба Лозаново и селата: Станци, Тлминци, Конопница (м.в. Река и м.в.Добрава)с. Мождивњак (м.в.
Антовци) и с. Градец (Мезовски ливади) и други населени места каде има потреба и технички можности за
поставување на светилки.



Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција
на мерниот систем за јавно осветлување

Во текот на 2015 година покрај тековното одржување на постојниот инсталиран систем за јавно
осветлување ќе се продолжи со одвојување на мерните системи во трафостаниците со цел да се
осамостали системот за јавно осветлување а со тоа ќе има подобри услови за поефикасно одржување.

Ќе се врши постепена реконструкција на постојната мрежа на разни локации со поставување на
проводник и замена на дотраени столбови во соработка со ЕВН.

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 - м.в. Антовци;
- село Добровница - централно подрачје;
- село Луке - централно подрачје; и
- село Кркља – м.в.Лештарци - Назрци.
За тековно одржување на постојниот инсталилран систем за јавно осветлување и набавка на

резервни делови и материјали, одвојување на мерните системи во трафостаниците и инсталирање на
нови мерни системи ќе бидат потребни 1.700.000.00 денари.
FINANSISKA PROGRAMA - REKAPITULA
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ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување.. ........... 11.700.000,00
2. Други извори на финансирање ............................................. 1.400.000,00

___________________________
Вккупно: 13.100.000,00

РАСХОДИ
1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување...... 9.100.000,00
2. Тековно одржување на јавното осветлување и рекон-

струкција на мерниот систем за јавно осветлување......... 1.700.000,00
3. Довршување на јавно осветлување-поставување на до-

полнителен број на светилки ............................................... 500.000,00
4. Изработка на техничка документација .................... 100.000,00
5. Изградба на јавно осветлување ............................... 700.000,00
6. Реконструкција на постојниот инсталиран систем

за јавно осветлување.............................................................. 1.000.000,00
____________________________

Vkupno: 13.100.000,00
Kontrola na sproveduvaweto na Programata po odnos na dinamikata i namenskoto koristewe na

sredstvata }e vr{i Op{tina Kriva Palanka.
Бр. 07 – 2823/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“

бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“
бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување

на јавното осветлување во Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на јавното осветлулвање во Крива Паланка за 2015 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 – 2823/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка 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. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
14.11..2014 година,  донесе
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О Д Л У К А
За усвојување  на План на Програми за развој на Општина

Крива Паланка за 2015 – 2017 година
Член1

Со оваа Одлука се усвојува План на програми за развој на Општина Крива Паланка за 2015 – 2017
година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина

Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 21-б од Законот за Буџети („Службен весник на РМ“ бр. 04/2008, член 36 став

(1) точка (2) од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка бр.8/10, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 14.11.
2014 год. донесе

П Л А Н
На програми за развој на Општината Крива Паланка за

периодот 2015 - 2017 година
1. Развојна Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на

Општина Крива Паланка за период 2015-2017 година.
Оваа Програма претставува континуитет на превземените активности за уредување на градежното

земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на
урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот Крива Паланка и поширокото
подрачје во општината.

Со Програмата посебно се утврдуваат :
1. Просторот кој е предмет на уредување во 2015, 2016 и 2017 година;
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обемот и степенот на определување на градежното земјиште со објекти на основната и

секундарната инфраструктура;
4. Извори на средства за финансирање на Програмата ;
5. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
6. Одредби за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште и

негова распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на

инфраструктурата;
8. Динамика на извршување на Програмата

Бр. 8 страна 263 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

А: Развојна подпрограма за изградба и доизградба на водоснабдителни системи-лев
брег на Крива Река ( висока зона)

Ознака на развојна програма ЈДО



Лице за контакт Никола Граматиков
Функција Раководител на Одделението за изградба и одржување на

комунална инфраструктура
Адреса и телефон Крива Паланка ул.,,Св.Јоаким Осговски,,бр.175 моб. Тел. 075-250-

374
e-mail Ngramatikov-krivapalanka.gov.mk

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

Планирани активности и проекти

1. Доизградба на водоводна мрежа - лев брег на Крива Река (висока зона)

Очекувани резултати Подобрена водоводна мрежа, а со тоа подобрен квалитет на водата за
пиење и повисок стандард на живеење

Ризик и претпоставки Средства да обезезбеден од ЕИБанка
Датум на започнување со
имплементација на проектот

Ред. бр. 1 од 01.04.2015 година
Ред.бр. 2 од 01.07.2015 година

Датум на завршување на
проектот

Ред. бр. 1 до 31.12.2015 година
Ред.бр.  2 до 31.12.2016 година



. Активности и
проекти

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ

Подпрограма
(ЈДО )

2015 год. 2016 год. 2017 год. Стат. на
фин.Буџет E.ИБан –

Влада на
РМ

Друг Буџет E.ИБанка
Влада на
РМ

Д
р
.

Буџ
ет

E.ИБан
.

Др.

. Доизградба на
водоводна мрежа
–лев брег на Крива
Река ( висока
зона)и изградба на
водоводен систем
во Н.Маневци и
м.в.Змаевац
Дурачка река

20.000.000, 15.000.000
С

Вкупно 35.000.000



Б: Развојна Подпрограма за доизградба на главен колектор за фекална канализација
L=4,80 км (спој на десен колектор со лев колектор) до пречистителна станица за

отпадните води

Ознака на развојна програма ЈДО
Лице за контакт Никола Граматиков
Функција Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална

инфраструктура
Адреса Ул. ,,Св Јоаким Осоговски,, бр. 175
e-mail ngramatikov@t-home.mk

Целите на развојната програма

Планирани активности и проекти
1. Изработка на изведбен проект за изградба на пречистителна станица за отпадни води
2. Експропријација на имот за изградба на колектор
3. Изградба на главен колектор за фекална канализација во должина L=4,80 км и спој на десен со лев

колектор до пречистителна станица
Очекувани резултати Подобрена животна средина на подрачјето на општините Крива Паланка

и Ранковце, поквалитетно производство (храна) од земјоделски
производи, повисок и поздрав живот на населението и др.

Ризик и претпоставки Дали е сигурен изворот на средства да обезбедени од ЕИ Банка
Датум на започнување со
имплементација на проектот

Ред. бр. 1 од 01.10.2015 година
Ред. бр. 2 од 01.01.2015 година
Ред.бр.  3 од 01.07.2016 година

Датум на завршување на
проектот за пречистителна
станца

Ред. бр. 1 до 31.12.2015 година
Ред. бр. 2 до 31.12.2015 година
Ред.бр.  3 до 31.12.2017 г. и продолжува

mailto:ngramatikov@t-home.mk


Бр. 8 страна 266 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Р.
б.

Активности и проекти Динамика на финансирање
Подпрограма ( Доизградба
на главен колектор и спој
на десен со лев колектор
за фекална канализација

2015 год. 2016год. 2017 год. Статус
на

финанс
ирање

Буџет
на Општин

Влада на
РМ

Друг. Буџет Влада на
РМ

Друго Буџет Влада на
РМ

Друго

1

2.

3.

Изработка на изведбен
проект за изградба на
пречистителна станица за
отпадни води

Експропријација на имот

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

500.000,00

2.500.000,0
0

2.500.000,0
0

20.000.000,
00

19.000.000,
00

КС

Вкупно 3.000,000,0
0

2.500.000,0
0

20.000.000,
00

19.000.000,
00



Бр. 8 страна 267 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

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

Бр. 8 страна 268 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Ознака на развојнапрограма ЈДО
Лице за контакт Никола Граматиков
Функција Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална

инфраструктура
Адреса Ул. ,,Св.Јоаким Осоговски,, бр. 175
e-mail Ngramatikov-t-home.mk

Целите на развојната програма
Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура во град Крива
Паланка,односно обезбедување на квалитетна и здрава вода за пиење на населението во градот каде што не
се заменети азбестно-цементните цевки.
Изработен е проект кој се заснова на направена анализа на локалитетот на населбите кои се уште користат
вода за пиење од водоводна мрежа изработена од азбесно-цементни цевки.
По укажување од страна на повеќе стручни комисии и експерти од областа на водоводните системи можно е
азбестно-цементните цевки штетно да влијаат по здравјето на жителите што користат вода за пиење. Спрема
тоа потребно е да се изврши замена на водоводнаа мрежа изработена од азбесно-цементни цекви во должина
од 2.720м.Бројот на домаќинства што користат вода за пиење од горе цитираната водоводна мрежа е 890 или
околу 4,4,50 жители.

Планирани активности и проекти
1.Изградба на инфраструктурни објекти - замена на азбесноцементни цевки на водоводен систем во град
Крива Паланка
Очекувани резултати Подобрена комунална инфраструктура и здравје на населението
Ризик и претпоставки Средства се обезбедени од ЕИБ (преку Влада на РМ)
Датум на започнување со
имплементација на проектот 01.07.2015 година
Датум на завршување на
проектот 01.07.2016 година

Р.
б.

Активности и проекти Динамика на финансирање



Бр. 8 страна 269 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

2014 год. 2015 год. 2016 год. Статус на
финансирањеБуџет E.ИБанк

а
Друго Буџет E.ИБанк

а
Друго Буџет Донација Друго

1. Изработка на проект за
замена на азбестно
цементни цевки

Постои
проект

ЈП
„Комуналец“

2. Спроведување на
Експропријација

3. Изградба на
инфраструктурни објекти
заменана
азбесноцементни цевки

2.500.000 2.850.000 1.650.000 1.000.000 8.000.000 1.000.000 1.500.00
0

8.000.000 500.000 Влада на РМ и
Европска
инвестициона
банка

Вкупно 27.000.000,00

2014 год. 2015 год. 2016 год. Статус на
финансирањеБуџет Донација Друго Буџет Донација Друго Буџет Донација Друго

1. Изработка на проект за
изградба на брана на
станечка река

1.000.000
,00

7.000.000
,00 Донација

2. Спроведување на
Експропријација

200.000,0
0

300.000,0
0

200.000,0
0

300.000,0
0

Буџет на
општина

3. Изградба на браната на
станечка река

Вкупно



Бр. 8 страна 270 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

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

Бр. 8 страна 271 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Ознака на развојна програма ЈДО
Лице за контакт Никола Граматиков
Функција Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална

инфраструктура
Адреса Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175
e-mail Ngramatikov-krivapalanka.gov..mk

Целите на развојната програма

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

Планирани активности и проекти
1. Изградба на инфраструктурни објекти

Очекувани резултати Подобрена комунална инфраструктура
Ризик и претпоставки Дали е сигурен изворот на средства-средствата се обезбедени со кредит од

светската банка
Датум на започнување со
имплементација на проектот 01.01.2014 година
Датум на завршување на
проектот 31.12.2014 година



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

Р.
б.

Активности и проекти Динамика на финансирање

2014 год. 2015 год. 2016 год. Статус на
финансирањеБуџет Свет.бан Друго Буџет Свет.бан Друго Буџет Донација Друго

1. Изградба на инфраструк-
турен објекти - ул.Биљинска

0 2.828.497 0 Кредит од
Светска банка и
Министерствза
финансии на РМ

2. Изградба на улица во
населба Дивјанци

0 3.734.878 0 Кредит од
Светска банка и
Министерств за
финансии на РМ

Вкупно 6.563.375,00

Ознака на развојна програма ЈДО
Лице за контакт Никола Граматиков
Функција Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална

инфраструктура
Адреса Ул. ,,Св.Јоаким Осоговски,, бр. 175
e-mail Ngramatikov-t-home.mk

Целите на развојната програма

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

Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Спроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти



Бр. 8 страна 273 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Бр.07-2823/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на План на програми за развој на Општина Крива

Паланка за 2015 – 2017 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на План на програми за развој на Општина Крива
Паланка за 2015-2017 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 – 2823/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,

Очекувани резултати Подобрена комунална инфраструктура
Ризик и претпоставки Дали е сигурен изворот на средства-средствата ќе се обезбедат со кредит

од светската банка да
Датум на започнување со
имплементација на проектот 01.03.2014 година
Датум на завршување на
проектот 31.12.2016 годинаР.

б.
Активности и проекти Динамика на финансирање

2014 год. 2015 год. 2016 год. Статус на
финансирањеБуџет кредит Друго Буџет Донација Друго Буџет Донација Друго

1. Изработка на проект за јавно
осветлување 2.500.000

,00

Кредит од
Светската банка

2. Реконструкција на објектот-
јавното осветлување на град
Крива Паланкла 3.500.000

,00

3.500,00

1.500.00
0

Кредит од
Светската банка

3.

Вкупно 7.500.000,00



Крива Паланка 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. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка

во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита
и управување со кризи за 2015 година

Бр. 8 страна 274 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Член1
Со оваа Одлука се усвојува на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во

областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи за 2015
година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на
РМ “ бр. 5/02) , член 5 од Законот за пожарникарство ( „Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 81/2007 и
55/2013, 158/2014) член 2 и 5 од Законот за управување со кризи(“Службен весник на Република
Македонија“ број 29/2005 и 36/2011, 41/2014), член 4, став 2 и чл.9 од Законот за заштита и
спасување („Службен весник на Република Македонија“  број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10 18
/2011 и 41/2014) и член 14, став 1 т.11 од Статутот на Општина Крива Паланка ( „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10),Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 14.11.2014 година,донесе:

П Р О Г Р А М А
за активностите на Општина Крива Паланка во областа

на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и
управување со кризи во 2015 година

Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките интереси
и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските
одредби, Oпштина Крива Паланка во 2015 година овие активности ќе ги остварува, насочува и
координира преку :

• Општинскиот штаб за заштита и спасување
• Просторни сили за заштита и спасување,
• Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата

на Општина Крива Паланка
• Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на

Општина Крива Паланка.
I. Цели:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во
населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните
богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и
други несреќи во мир и вонредна состојба;

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на
заштитата на луѓето и материјалните добра;
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- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и
елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и
координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната
заштита.

II. Активности:



За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на
Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на
програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата
и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за
квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Крива Паланка во рамките
на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за квалитетна и технички стручно
подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на
целото подрачје на Општина Крива Паланка. создавање на услови за воспоставување, развој за
зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата територија како и непречено
функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето на територијата на
општината.

III. Финансирање
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со

кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа
Програма ќе биде реализирано од:

• Средства од Буџетот на Општина Крива Паланка;
• Средства од Буџетот на РМ;
• Наплатени премии за осигурување на моторни возила (КАСКО) и осигурување од

одговорност од употреба на моторни возила;
• Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната

противпожарна единица
IV. Распоредување на финансиските средства:
Приходи за противпожарна заштита, заштита и спасување и управување со кризи:

Приходи
1. Наменска дотација 5.390.000,00
2. Наплатени премии од каско осигурување 380.000
3. Буџет на Општина Крива Паланка 1.512.000,00
4. Приходи од сопствени извори на ТППЕ /
5. Вкупно 7.282.000,00 денари

А.) Расходи за противпожарна заштита:
1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените 5.390.000,00
2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 640.000,00
3. Поправки и тековно одржување на возила 200.000,00
4. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила 150.000,00
5. Набавка на техничка и заштитна опрема 100.000,00
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6. Регистрација на возила 70.000,00
7. Обука- договорни услуги (трибини, обуки) 100.000,00
8. Контролни лекарски прегледи на пожарникарите 32.000,00
9. Учество во проекти и програми 100.000,00
10. Вкупно 6.782.000,00 денари
Б). Расходи за заштита и спасување:
1. Трансфер на средства 50.000,00
2. Набавка на опрема и средства 250.000,00
3. Вкупно: 300.000,00 денари
В). Расходи за управување со кризи:
1. Трансфер на средства 30.000,00
2. Набавка на опрема и средства 170.000,00
3. Вкупно: 200.000,00 денари
Вкупно расходи А, Б + В: 7.282.000,00 денари
V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица – Крива Паланка, кои ги
надминуваат границите на територијата на Општина Крива Паланка, освен со финансиски средства,
Градоначалникот и Советот на Општина Крива Паланка ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на Денот на пожарникарите;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани

од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности
VI. Завршни одредби:
За спроведување на оваа Програма се грижи Советот, Градоначалникот на Општина Крива

Паланка и општинската администрација.



Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и
спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари,
инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, органите и телата на
Општина Крива Паланка ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат
во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и
поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина
Крива Паланка, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

Бр.07-2823/21
14.11.2014 год.
Крива Паланка

Советот на Општина Крива Паланка
Претседател,

Мр. Борче Стојчевски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива

Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со
кризи за 2015 година

. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи
за 2015 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 – 2823/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за изработка на урбанистички планови

и локална урбанистичка планска документаија за
Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за изработка на урбанистички планови и локална

урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02), член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр.51.05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 14
од Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 14.11.2014 година,
донесе
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П Р О Г Р А М А
За изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во

општина Крива Паланка за 2015 год.

Годишната програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички
плански документации претставува своевидна рамка на приоритетите во областа на урбаното
живеење, а пред се таа е произлезена од потребите и проблемите на локалната заедница, како и
развојната стратегија на општината Крива Паланка.

Навременото донесување на планска документација за потребите на урбаното и
руралното подрачје е неопходно и приоритетно во развојниот процес на општината Крива Паланка.
Во спротивно се иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски негативни последици
врз целокупниот живот на заедницата.
I. Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на изработка и донесување:

• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 4-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 6-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 6-Б;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 7-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 7-Б;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 9-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 10-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 12-Б.

Горенаведените урбани блокови се со следните опфати и површини:
• ДУП за урбан блок 4-А

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

Површината на опфатот изнесува 11,67 ха.
• ДУП за урбан блок 6-А

Границата започнува од вливот на долот Нимулија во Крива Река и се движи узводно по
долот Нимулија и доаѓа до мостот на ул.„Св. Јоаким Осоговски“(нов крак), потоа свртува по ул.„Св.
Јоаким Осоговски“ (нов крак) кон североисток и оди по улицата до Соларски мост каде што свртува
по Дурачка Река и оди низводно по реката до вливот на Дурачка Река во Крива Река од каде што
продолжува по течението на Крива Река до вливот на долот Нимулија во Крива Река.

Површината на опфатот изнесува 3,29 ха.
• ДУП за урбан блок 6-Б

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

Површината на опфатот изнесува 6,49 ха.
• ДУП за урбан блок 7-А

Границата започнува од вливот на долот „Единство“ во Крива Река и се движи узводно по
долот и доаѓа до мостот на долот и ул.„Св. Јоаким Осоговски“, поминува преку улицата и оди по
границата со нас. „Единство“ и доаѓа до ул.„Пиринска“ кај „ловечки дом“ каде што свртува кон исток
и доаѓа до ул.„Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по улицата кон североисток и доаѓа до новиот
крак и излегува на мостот со мостот Нимулија каде што свртува низводно по долот и доаѓа до
вливот на долот Нимулија во Крива Река, свртува низводно и оди по коритото на Крива Река и доаѓа
до вливот на долот „Единство“ во крива Река.

Површината на опфатот изнесува 7,62 ха.
• ДУП за урбан блок 7-Б

Границата започнува од крстосницата на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ со ул.„Пиринска“ и оди
по ул.„Пиринска“ и доаѓа до границата со урбан блок 19-Б (зелен појас кај ловечки дом), се движи



кон исток по границата и доаѓа до долот „Нимулија“, свртува по долот низводно и доаѓа до мостот со
ул.„Св. Јоаким Осоговски“ (нов крак), свртува кон југозапад и оди по ул.„Св. Јоаким Осоговски“ и
доаѓа до крстосницата со ул.„Пиринска“.

Површината на опфатот изнесува 4,39 ха.
• ДУП за урбан блок 9-А

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

Површината на опфатот изнесува 8,94 ха.
• ДУП за урбан блок 10-А

Границата започнува од вливот на долот „Скрљавски дол“ во Крива Река и оди кон југ
узводно по долот и доаѓа до ул„Св. Јоаким Осоговски“, свртува кон исток и оди по ул.„Св. Јоаким
Осоговски“ и доаѓа до долот кај житен склад каде што свртува кон север и оди по течението на
долот до вливот на долот во Крива Река каде што свртува кон запад и оди по течението на Крива
Река и доаѓа до вливот на „Скрљавски дол“ во Крива Река.

Површината на опфатот изнесува 11,89 ха.
• ДУП за урбан блок 12-Б

Границата започнува од мостот на долот „Мини дол“ и магистралната улица, оди кон
југозапад и доаѓа до крстосницата на магистралната улица со ул.„Св. Јоаким Осоговски“, поминува
преку раскрсницата и доаѓа до ул.„Кочо Рацин“ каде што свртува кон исток и доаѓа до „Мини дол“ во
нас. Белево, свртува кон северозапад и оди низводно по течението на долот и доаѓа до мостот со
магистралната улица.

Површината на опфатот изнесува 6,14 ха.
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Покрај горенаведените Детални урбанистички планови во фаза на изработка и донесување
се следните урбанистички планови:

• Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти од времено сместување А4,
бензинска пумпа и зеленило, спорт и рекреација во К.О. Кркља на место викано „Дервен“;

• Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба во К.О. Кркља  место
викано „кај ловечка куќа“;

• Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба во К.О. Кркља место
викано „Мандра“;

• Урбанистички план вон населено место за Граничен премин „Деве Баир“, место викано
„Равна Нива“ во К.О. Узем.

II. Преглед на локални урбанистички плански документации кои се во фаза на
изработка и донесување:

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на објекти за спорт и рекреација на
локалитетот Калин Камен, место викано „кај ловечка куќа“ на к.п.бр.5359 во К.О. Кркља;

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на хотел на локалитет Калин Камен, место
викано „кај езерце“ на к.п.бр.379 во К.О. Б“с;

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на објекти за спорт и рекреација на локалтет
„Калин Камен“, место викано „Царев врв“ на дел од к.п.бр.1345 во К.О. Костур;

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на старски дом на к.п.бр.2534/1 во К.О.
Конопница;

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на спортски терени и објекти на дел од
к.п.бр.6528 во К.О. Конопница;

• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на лесна незагадувачка индустрија на дел од
к.п.бр.6528 во К.О. Конопница;

III. Изработка и донесување на општи акти за начинот и условите за изградба на
објекти во населени места за кои нема урбанистичка документација

Во фаза на изработка и донесување се општи акти за следните населени места: Баштево,
Борово,  Б“с,  Варовиште, Градец, Габар, Голема Црцорија, Добровница, Дурачка Река,  Дрење,
Дренак, Длабочица, Жидилово, Киселица,  Конопница, Кошари, Костур, Кркља, Крстов Дол,
Лозаново, Луке, Мождивњак, Мартиница, Мала Црцорија, Метежево, Нерав, Огут, Осиче, Подржи
Коњ,  Станци, Трново, Тлминци и Узем.
IV. Урбанистички планови за кои треба да започне изработка и донесување:

• Детален урбанистички план за Крива Паланка (десен брег) кој ги опфаќа урбан блок 1,
урбан блок 2,  урбан блок 14, урбан блок 15, урбан блок 16, урбан блок 17 и урбан блок 18.
Површината на овој опфат изнесува 234,оо ха.



Овој ДУП ќе се изработува во колку влезе во програмата на Владата на РМ и до колку
финансирањето се обезбеди од буџетот на Владата на Република Македонија.

• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 13-А чија граница започнува од вливот на
долот кај фудбалското игралиште во Грамаѓе и оди кон југ узводно по
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долот и доаѓа до мостот кај „Малиново лозје“, со магистралната улица, свртува кон исток по
магистралната улица и доаѓа до мостот пред кафеана „Борче“ каде што свртува на запад и
доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 5,89 ха.

• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 13-В чија граница започнува од мостот на
долот до бензинската пумпа на „Макоил“ и магистралната улица, оди кон југ узводно по
долот и доаѓа до улицата „Пролетерска“ која всушност е граница на опфатот на ГУП-от и оди
по границата на ГУП-от и доаѓа до долот над кафеана „Борче“, свртува кон север и оди
низводно по долот и доаѓа до мостот на долот со магистралната улица, свртува кон запад и
оди по магистралната улица и доаѓа до мостот кај бензинската пумпа.
Површината на овој опфат изнесува 7,01 ха.

• Изработка и донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на викенд
населба на место викано „Бари“ во К.О. Дренак.

V. Изработка на локална урбанистичка планска документација
• Локалната урбанистичка планска документација ќе се изработува на одобрена
иницијатива на правно или физичко лице за градот Крива Паланка каде што нема ДУП и за
останатите населени места во општината Крива Паланка за кои нема урбанистички планови;

-Границата и содржината  на урбанистичките планови и локалната урбанистичка планска
документација се утврдуваат со планска програма.

• За изработка на локална урбанистичка планска документација за објекти од интерес на
општината Крива Паланка ќе се донесува Одлука за утврдување на потреба од изработка на
локална урбанистичка планска документација.
VI. Финансирање на изработка и донесување на урбанистички планови
• За изработка и донесување на Деталните урбанистички планови дадени во
глава I на оваа програма, потоа Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на викенд
населба во К.О. Кркља на место викано „Мандра“ и на место викано „кај ловечка куќа“, Урбанистички
план вон населено место за изградба на викенд населба на место викано „Бари“ во К.О. „Дренак“,
локалните урбанистички плански документации од глава II на оваа програма и општите акти од
глава III на оваа програма потребни се средства во износ од 3.200.000,оо денари. Средствата ќе се
обезбедат од буџетот на општината Крива Паланка.
• За изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка (десен брег) за
површина од 234,оо ха и за Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на Граничен
премин „Деве Баир“ потребни се средства во износ од 6.100.000,оо денари. Средствата ќе се
обезбедат од буџетот на Владата на Република Македонија.
• За изработка на Деталните урбанистички планови за урбан блок 10-А, урбан
блок 12-Б, Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти од времено сместување,
бензинска пумпа и зеленило, спорт и рекреација во К.О. Кркља на место викано „Дервен“, како и за
локална урбанистичка планска документација  потребни се средства во износ од 960.000,оо денари.
Средствата ќе ги обезбедат заинтересираните правни и физички лица
Бр.07-2823/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за изработка на урбанистички

планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2015
година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за изработка на урбанистички
планови и локалнла урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2015
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 – 2823/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за превентивна дезинсекција и деретизација

во Општина Крива Паланка за 2015 година
Член1

Со оваа Одлука се усвојува Програма за превентивна дезинсекција и деретизација во
Општина Крива Паланка за 2015 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник
на Општина Крива Паланка бр. 08/10), член 12 став 1  точка 4 и став 2, член 14 став 2 и 3 и член 42
од Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен весник на РМ“ бр. 66/04,
139/08 и 99/09), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 14.11.2014 година, ја
донесе следната
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П Р О Г Р А М А
за превентивна дезинсекција и дератизација во

Општина Крива Паланка за 2015 година
I. ВОВЕД

Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност  за
зголемување на бројот на заразни заболувања и појава на заболувања кои веќе се искоренети или
биле присутни  во минатото, како и појава на заболувања кои не се карактеристични за нашето
подрачје.Како резултата на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за
појава на тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори. Поволните
природни услови и микроклиматски погодности обезбедуваат постојано присуство на бројни
популации на комарци и други штетни инсекти . Присуството на комарците, крлежите и другите
штетни инсекти, како и присуството на глодарите е перманенто присутен проблем кој мора да се
решава  и со тоа да се придонесе за обезбедување на поставената општествена цел - заштита на
населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти.

II. ЦЕЛИ
Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести предизвикани од

микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на населението во Општина Крива Паланка
од заразни болести, штетници и глодари потребно е превземање на превентивна дезинсекција и
дератизација во Општина Крива Паланка.

Со оваа Програма:
- Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите;
- Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и дератизација  (

површина и објекти);
- Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и дератизацијата;
- Се утврдува начинот на финансирање.

III. АКТИВНОСТИ

Реден
број

Мерки и
активности

Место (локација) Надлежна
институција

Планирани
средства

Временски
период на
активност



1. Дезинсекција Крива Паланка (градско
подрачје) – предвидени
330 ха

Општина Крива
Паланка

150.000
денари

(без ДДВ)

Јуни 2015
година

2. Дератизација - диви депонии
- јавни површини (парк,

плоштад)
- канализациона

мрежа

-Општина
Крива Паланка
-ЈП Комуналец

30.000 денари
(без ДДВ)

6 месеци
(Јуни –

Декември 2015)

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Спроведувањето на оваа Програма Општина Крива Паланка ќе ја реализира во соработка со

ЈП Комуналец – Крива Паланка, како и во соработка со Центар за јавно здравје – Куманово. За
реазлизирање на активноста за превентивна дезинсекција предвидена со Програмата, Општина
Крива Паланка ќе спроведе јавна набавка за избор на правни лица кои ќе ја спроведат
превентивната дезинсекција. За реализација на активноста за превентивна дератизација ЈП
Комуалец ќе изврши евидентирање на
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површините за третирање, точките во канализациониот систем каде ќе се врши дератизација,
отстранување на дивите депонии од јавните површини пред почеток на процесот на дератизација,
како и спроведување на јавна набавка за избор на правно лице кое ќе ја спроведе превентивната
дератизација. За текот
на спроведување на активностите, како и за датумите во кои е предвидено спроведувањето на
превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Крива Паланка ќе биде
известувано преку веб страницата на Општина Крива Паланка (www.krivapalanka.gov.mk), како и
преку локалниот медиум ТВ Златен Канал.

V. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати:
- Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација;
- Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Крива Паланка и заштита од

заразни заболувања;
- Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ
Активноста за вршење на превентивната дезинсекција утврдена со оваа Програма ќе се

реализира со средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, додека активноста за вршење на
превентивната дератизација утврдена со оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на
ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина

Крива Паланка“.

Бр.07-2823/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за  усвојување  на Програма за превентивна дезинсекција и

деретизација во Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за  усвојување  на Програма за превентивна дезинсекција и
деретизација во Општина Крива Паланка за 2015 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 – 2823/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во

поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за реализација на Елаборатот за режимот на

сообраќај  во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.05/02), член 52 од Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ бр.84/08) и членот 14
од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на општина Крива Паланка бр.8/10),
Советот на општина Крива Паланка на Седницата одржана на 14.11.2014 година донесе

П Р О Г Р А М А
за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото

централно подрачје на градот Крива Паланка за 2015 година

Општина Крива Паланка има изработено Елаборат за режимот на сообраќај во поширокото
централно подрачје на град Крива Паланка, а подоцна се изработи и Елаборат за измена и
дополнување на елеборатот за режим на сообраќај во поширокото централно подрачје на град
Крива Паланка.

Согласно усвоениот Елаборат за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје
на град Крива Паланка извршено е поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација во
централното градско подрачје.

Со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот, но и поради потребите и проблемите
на градот за негово сообраќајно уредување, Општина Крива Паланка во фаза е на изработување на
Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај.

Во Програма за 2015 година се предвидува усвојување и реализација на Основниот
сообраќаен проект за режим на сообраќајот. Реализацијата на Основниот сообраќаен проект за
режим на сообраќајот поделена во фази кои би се изведувале спрема приливот на средства и тоа:

1. Првата фаза е поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на улицата Св.
Јоаким Осоговски од раскрсница кај „Станицата за технички преглед“ до раскрсница кај
мотел „Македонија“;

2. Втората фаза поставување на  вертикална и хоризонтална сигнализација на останатите
улиците во централното градско подрачје;
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3. Трета фаза поставување на табли за име на улици и табли за нумерирање на објекти со
броеви од централното градско подрачје кон периферијата;

4. Четврта фаза е уредување на паркинг простори кои се предвидени со Основниот
сообраќаен проект;

За реализација на оваа програма финансиската вредност на предвидените работи
изнесуваат:

Прва фаза 450 000,00 ден
Втора фаза 880 000,00 ден
Трета фаза 620 000,00 ден
Четврта фаза 500 000,00 ден

_________________
Вкупно 2 450 000,00 ден

Извори на финансирање:
1. Средства од Буџетот на општината Крива Паланка ____________1 000 000,00 ден



2. Средства од донации ( Агенција за државни патишта, Републички совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата и други донатори_____1 450 000,00 ден

__________________
Вкупно   =2 450 000,00 ден

Бр.07-2823/27 СОВЕТ НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче
Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за  усвојување  на Програма за реализација на Елаборатот за
режимот на сообраќај во  поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2015

година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  на Програма за реализација на Елаборатот за
режимот на сообраќај во  поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2015 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 – 2823/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12, 55/13; 163/13 и
42/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
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(,,Сл.гласник на општината Крива Паланка,, бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на 14.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на
туристичко-угостителски комплекс на к.п.бр.379 во К.О. Б“с на локалитет до ,,Езерце,,,

Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за

изградба на туристичко-угостителски комплекс на к.п.бр.379 во К.О. Б„с на локалитет до ,,Езерце,,,
Општина Крива Паланка со граница на плански опфат:

• На исток до локален пат;
• На југ до к.п.бр.383; к.п.бр.380 и к.п.бр.381;
• На запад до к.п.бр.396; к.п.бр.397; к.п.бр.401; к.п.бр.402; к.п.бр.378 и к.п.бр.377;
• На север до к.п.бр.376.

Член 2
Утврдената Нацрт-Локална урбанистичка планска документација се доставува до

градоначалникот на општината Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на
јавна презентација и јавна анкета.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

општината Крива Паланка“.

Бр.07-2823/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт-локална урбанистичко-планска

документација за изградба на туристичко-угостителски копмплекс на к.п.бр.379 КО.Б,с на
локалитет до Езерце Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување Нацрт-локална урбанистичка-планска
документација за изградба на туристичко-угостителски комплекс кп.бр.379 во КО Б,с на локалитет до
Езерце Општина Крива Паланка.

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“.
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Бр. 08 – 2823/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Градоначалникот на Општина Крива Паланка врз основа на член 29 став 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10;
18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14), член 131 став 2 точка 3 од Законот за води („Службен
весник на РМ“ бр.97/08; 06/09; 161/09; 83/10 и 51/11, 44/12 и 23/13) и член 50 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), донесе

О Д Л У К А
За определување на ширина на крајбрежен појас на водотекот на Боголожин дол на

локалитетот во К.О. Конопница во општината Крива Паланка, опфатен со локална
урбанистичка планскадокументација за изградба на лесна индустрија Г2 и објектиза спорт и

рекреација Д3 на дел од к.п.бр.6528 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотекот на

Боголожин дол на локалитетот во К.О. Конопница, м.в. Габрика во општината Крива Паланка,
опфатен со локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна индустрија Г2 и
објекти за спорт и рекреација на дел од к.п.бр.6528 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка од
стационажа 0+0,00 до 0+547,68 дефинирана со координатите од Т1  у=4671655.112 и х=7606094.153
до Т2  у=4671174.035 и х=7606334.23, а заради заштита и одржување на природното и уреденото
речно корито и брегот на долот.

Член 2
Ширината на крајбрежниот појас на водотекот на Боголожин дол на локалитетот на

К.О. Конопница, м.в. Габрика во општината Крива Паланка опфатен со локална урбанистичка
планска документација од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе изнесува најмалку
5,о метри.

Член 3
Во колку се јави неопходна потреба од изградба на нов објект на помало

растојание од горенаведеното, истата би можело да се предвиди со претходно добиена согласност
од органот надлежен за управување со води.

Член 4
Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог Прегледна ситуација кп-II-

247/14 од јули 2014 година во размер 1:5000 и Геодетски координати за опфат-Боголожин дол.
Член 5

Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на
одлуки за донесување на урбанистички планови.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.
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Бр.07-2823/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотекот на

Боголожин дол  на локалитет во КО Конопница, опфатен со локална урбанистичка планска
документација за изградба на лесна индустрија Г2 и објекти за спорт и рекреација Д3 на дел

од кп.бр. 6528
КО Конопница Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотекот на
Боголожин дол  на локалитет во КО Конопница, опфатен со локална урбанистичка планска
документација за изградба на лесна индустрија Г2 и објекти за спорт и рекреација Д3 на дел од
кп.бр. 6528 КО Конопница Крива Паланка.

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 – 2823/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка
на седницата одржана на деn 14.11.2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените за к.п.бр.3636 во К.О. Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.3636 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Република Македонија.
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Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за овој

локалитет е предвидено домување, односно домување во станбени куќи A1.
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација
покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета  намената во објекти од
здравство и заштита Б2.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник

на Општина Крива Паланка.

Бр.07-2823/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените к.п.бр.3636 КО.Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените к.п.бр.3636 КО.Крива Паланка.

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 – 2823/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на
РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 14.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените на к.п.бр.138 во К.О. Варовиште, Општина
Крива Паланка
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Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Варовиште на к.п.бр.138 во К.О. Варовиште, Општина Крива
Паланка, сопственост на Славка Јакимовска.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Варовиште.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Варовиште за овој локалитет ќе се предвиди

намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.07-2823/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.138 во КО Варовиште
- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.138 во КО Варовиште -
Крива Паланка

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 – 2823/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14 и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка
на седницата одржана на ден 14.11.2014 година,  донесе
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О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените на к.п.бр.2237 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.2237 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Стојан Алексов.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди

намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.07 – 2823/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2237 во КО Конопница
- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2237 во КО Конопница,
сопственост на Стојан Алексов - Крива Паланка

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 – 2823/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 14.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А



За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на к.п.бр.538 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.538 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Стојчо Марковски.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди

намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.07-2823/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА

14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче
Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.538 во КО Конопница
- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.538 во КО Конопница,
сопственост на Стојчо Марковски - Крива Паланка

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“.
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Бр. 08 – 2823/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за активност на Општина

Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа

на спорт и млаи  за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА



14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02 ) и член 14, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка, (Сл.гласник на Општина
Крива Паланка 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на ден 14.11.2014
година, донесе

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во

областа на спорт и млади за 2015 година

I.ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на

спорт и млади во 2015 година се:
-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот

живот во градот.
-Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните,

особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
-Афирмација на Општина Крива Паланка во која особено внимание се посветува на

создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни
активности.
II.AКТИВНОСТИ

При креирање на Програмата активностите ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт,
подржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати како и подршка на спортови кои
се во подем.
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма е од Буџетот на Општина Крива
Паланка, Агенцијата за млади и спорт, спонзорства, донации и спортски сојузи.За активностите од
областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност и интерес ќе се појават во
текот на 2015 година ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на Општина Крива
Паланка.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка спортските манифестации ќе ги
помага и со:

-доделување награди и признанија;
-обезбедување стручна, техничка и други видови помош.

На младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати на теми што се од нивен интерес,
-организирање кампањи за здрав начин на живот.

V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Ова Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на

Општина Крива Паланка.

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Ре
д.
Бр.

СПОРТСКИ
МАНИФЕСТАЦ
ИИ

Рок Носител Агенци
ја за
спорт
и
млади

Сопстве
ни
приходи

Општина
Кр.Палан
ка

Др.изво
ри
и
донации

Вкупно

1. Првомајски
крос

1.мај Општина
Кр.Паланк
а и сите
училишта

40.000,0
0

2. 5М-
Меѓународна
планинска
трансверзала

мај Општина
Кр.Паланк
а и
невладина
организац
ија

15.000,0
0



3. Планинска
трансверзала
Царев врв

јуни Општина
Кр.Паланк
а и ПСД
Руен

10.000,0
0

4. Отворени
забавни
фудбалски
школи

август Сојуз на
училишни
спортови и
Општина
Кр.Паланк
а

210.000,
00

5. Меѓународен
турнир во Пинг-
Понг

октомв
ри

Општина
Кр.Паланк
а во
соработка
со
Понпонг.
клуб

40.000,0
0

6. Турнир во
Кошарка

По
распор
ед

Кошаркарс
ки клуб

40.000,0
0

7. Турнир во
тенис

По
распор
ед

Тениски
клуб

40.000,0
0

8. Турнир во мал
фудбал

По
распор
ед

Фудбалски
клуб

40.000,0
0

9. Турнир во
одбојка

По
распор
ед

Одбојкарс
ки клуб

40.000,0
0

10. Спортски
натпревари за
патрон
празници на
училишта

По
утврде
н
календ
ар

Училиштат
а во
соработка
со
Општина
Кр.Паланк
а

11. Турнир во
карате

По
утврде
н
календ
ар

Карате
клуб

40.000,0
0

12. Подршка на
училишен
спорт –
училишни
спортски
клубови

Општина
Кр.Паланк
а

20.
000,00

13. Набавка на
спортска
опрема и
реквизити

Општина
Кр.Паланк
а

СЕ ВКУПНО
535.000,
00
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Бр.07-2823/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе



З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување  на Програма за активност на Општина Крива

Паланка во областа на спорт и млади за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива
Паланка во областа на спорт и млади за 2015 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 – 2823/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен

текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за активности на Општина

Крива Паланка во областа на образование за 2015 година
Член1

Со оваа Одлука се усвојува Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа
на образованието  за 2015 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2823/43 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ

бр.5/02) и член 14, точка 11,  од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.11.2014
година донесе

ПРОГРАМА
За активности на Општина Крива Паланка во

областа на образование за 2015 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:

-Обезбедување активен однос на Советот на Општина Крива Паланка кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието,

-Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес,
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-Планирање на развојот на образованието,
-Подобрување на условите за обавување на образовниот процес,
-Создавање услови за развој на високото образование.

II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието во 2015 година ќе

бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:

- Подигање на образовното ниво на младите и возрасните кои се надвор од образовниот
систем и зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции.

-Елиминирање на можноста од создавање на нови генерации на образовно-хендикипирани
лица.

-Зголемување на можностите за отварање на дисперзирани студии за високо образование
-Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот процес со

реализирање на наредните фази на образование.
III.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа Програма ќе се финансираат
од средства на Министерство за образование и наука, од донации и од Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2015 година.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги поддржи
институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти  од
областа на образованието финансирани од други инвеститори-заентересирани партнери,
фондации, бизнис сектор и др.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ



Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
-обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага

општината,
-создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес,
-создавање услови за отварање дисперзирани студии за високо образование,
-зголемување на можностите за професионална ориентација,
-истражување поврзани со пороците на денешнината (дрога, алкохол и сл) и застапеноста

меѓу учениците,
-анализа на податоците на ученици кои завршиле основно образование за задолжителноста

за упис во средно образование.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.07-2823/43 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Ред.
бр.

Активности Рок Носител Минис за
образов.

Сопствен
и
приходи

Општина
Кр.
Паланка

Др.изво.и до Вкупно

1. Манифес. Организ.
од основ. и сред. учи
лиш- разни поводи

тековн
о

училишта 20.000 20.000

2. Организ.посета на
културно-историски
настани во градот

тековн
о

училишта 20.000 20.000

3. Поддршка на
талентир.ученици за
учество на држав и
меѓун натпревари

тековн
о

Општина
Крива
Паланка
и
училишта

20.000 20.000

4. Стипендии за
талентирани ученици
и студенти

септем
ври

Општина
Крива
Паланка

648.000 648.000

5. Учество-општин. во
партнерски проекти

тековн
о

Општина
Кр.
Палан

50.000 50.000

6. Реконструкција и
уредување на
отворени спортски
терени и дворни
места во училишта

По
утврде
ни
приори
тети

Општина
Крива
Паланка

70.000 70.000

7. Осигурување на
училишни објекти

Општина
Кр.Палан
.

100.000 100.000

8. Обезбедување на
училишни објекти

Општина
Кр.Палан
к

1.781 800 1.781 800

СЕ ВКУПНО 2.709.800 2.709. 800
________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување  на Програма за активност на Општина

Крива Паланка во областа на образование за 2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива

Паланка во областа на образование за 2015 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 – 2823/44 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.



____________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен

текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за активности на Општина
Крива Паланка во областа на културата за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа

на културата за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/45 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
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Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.66/03) и член 14,
точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл. гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06) ,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 14.11. 2014 година ја донесе
следната

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во

областа на културата во 2015 година
I.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување на активен однос на Општина Крива Паланка кон задоволување на

потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Крива

Паланка,
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка,
-Создавање услови за развој на културата,
-Воведување нови форми на културно изразување.

II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата ќе бидат насочени кон

поттикнување, поддржување и помагање за  остварување на целите на оваа Програма и тоа:
-Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички

манифестации;
-Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и дават посебно обележје на

Општина Крива Паланка;
-Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и

странство во Општина Крива Паланка;
-Унапредување на меѓународна културна комуникација врз реципрочна основа со

збратимени градови на Општина Крива Паланка
-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и

фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници,
-Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на

Програмата.
III.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2015 година , средства од Буџетот
на Република Македонија, спонзорстава и донации.

При реализација на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги подржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на финансиски
средства и друга помош од :

-Министерство за култура на Република Македонија;
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
-Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
-Други извори.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
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Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на
општината.

По потреба програмата ќе се дополнува  со активности за кои ќе се утврди дека се во
согласност со целите на Програмата.
V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО

ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ДЕН НА ОПШТИНАТА
За 8-ми Октомври, Денот на Општина Крива Паланка се подготвува специјална програма

проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на Советот на
Општина Крива Паланка и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во
ослободувањето на градот.
VI.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми и активности со кои ќе се помагаат културни манифестации, приредби и
проекти се следните:

-обезбедување стручна, техничка и друга подршка со кадар и опрема со која располага
општината,

-обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделени манифестации,
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Крива

Паланка.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
За одбележување на празници,манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2015 година

Р.Бр. Празници,манифестации
настани

Планирани активности Минист.
за култ.

Сопст.
приход

Општина
Кр.Палан
к

Др.извори
и донации

Вкупно

1. 7 Јануари-Божиќ (5
Јануари Бадниково
гранче)
Приклучување кон
активности на црквата за
берење на бадниково
гранче и палење на
коледарски оган.Место на
настан:плоштад во Кр.
Паланка

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

25.000 5.000 30.000

2. 19 Јануари-Водици
Во соработка со црквата
Св.Димитрија во
Кр.Паланка ,
организирање на настан-
осветување на водите во
Кр.Паланка и фрлање на
крст.Културен настан на
градскиот плоштад-
Пивтијада.

-Поклони за лицата кои ќе го
фатат крстот
-Обезбедување на чај и
топла ракија
-Поклони за учесниците за
највкусна и најдекорирана
пивтија
-Коктел за учесниците

90.000 20.000 110.000

3. Февруари-Гоце Фест Манифестација 150.000 150.000
4. 1-ви Април-ден на

шегата Кривопаланечки
маскенбал со учество на
деца од детската
градинка Детелинка и
ученици од основ
училишта Илинден и Ј.
Крчовски
Место на настан:градски
плоштад

Ангажирање на музичка
група на градскиот плоштад
за пречек на маскотите

5.000 5.000

5. 7-ми април
Одбележување
На меѓународен ден на
ромите и ден на
здравството

Прием од страна на
градоначалникот по повод
денот на ромите

20.000 20.000



6. Велигден
Одбележување на
најголемиот празник на
православните христијани

Организирање на изложба
во Дома на култура во
Крива Паланка и избор на
најубаво украсено
велигденско јајце

20.000 20.000

7. Верски празник-
Тодорица
По 34 години во црквата
„Св. Теодор Тирон“ во
кривопаланечкото село
Конопница, се поклонуваа
невести за патрониот
празник Тодорица, чие
име го носи селската
црква. Овој ритуал, кој се
практикувал од
изградбата на црквата во
19 век, бил прекинат во
1977 година, а месното
население и општината
од 2010 година повторно
го обновија заборавениот
обичај. -Обичај било
невестите што се
омажиле помеѓу двете
Тодорици, да ја облечат
својата венчална носија и
со своите свекрви да се
поклонат пред храмот на
светецот и да бидат
благословени од
свештенослужителите. Тој
претставува дел од
автентичното
прославување на
Тодорица, која е празник
на селото, а уште
поинтересно е што името
на светецот Теодор
Тирон, заштитник на
младите и породот, го
носат многу мал број
цркви. Во 50-тите години
од минатиот век имало и
по стотина невести од
целиот крај, кои доаѓале
на поклонение.

Културна манифестација во
с.Конопница враќање на
старите обичаи

150.000 150.000

8. 20-ти мај Ден на
пожарникарите

-Свечено постројување
-Показна вежба
-Награди за најдобар
пожарникар
-Коктел за учесниците

9. 24-ти Мај Ден на
македонските
просветители
Св.Кирил и Методиј

Манифестација :
-Кул. Забав.содржина
-Поетско читањеЏип-Рели
–

www.offroadosogovo.org–по
повод 24 –ти мај денот на
Словенските просветители
Св Кирил и Методиј,
почнувајки од 2009 г. секоја
година се одвива
маниф.насловена како Џип-
Рели.Патеката (трасата) по

www.offroadosogovo.org


која се одвива Џип релито е
во должина од 64 км.Започ.
од Кр.Паланка, Мождивњак,
Кучешки Преслап,
Костадиница, Царев Врв
(2085м) на Осоговските
Планини па се до
манастирот Св.Јоаким
Осоговски.Собирна точка на
учесниците од соседните
општини е старата караула
на Царев Врв од каде
заедно продолжуваат по
предвиден.патека.

10. Јуни-Баскерфест Манифестација
11. 10-ти јуни ден на

културата во
Република Македонија

Манифестацијата ќе се
одбележи во соработка со
Домот на култура
-Коктел за учесниците

12. Јуни-Копаничарска
колинија
Место на настан
Манастир Св. Јоаким
Осоговски

Партиципација-покривање
на трошоците за храна и
ноќевање  на учесниците

13. 20-31 јули и 20-31
август Топол културен
бран 2015
Место на настан
Дом на култура и
грaдски парк

Манифестација
-драмски претстави
-детски претстави
-поетски читања
-фолклорна изведба

14. 12 јули Краиште 2015
Трилатерална
меѓугранична средба

На ден Петровден на
македонско – српската
граница се одржува
погранична средба во
организација на локалните
самоуправи на општините
Крива Паланка
(Р.Мекедонија), општина
Ќустендил (Р.Бугарија) и
општина Босилеград (Р.
Србија). Средбата е
пропратена со културно –
забавни содржини и
народна веселба.

15. Јули -Летна школа за
архитектура во
манастирот Св. Јоаким
Осоговски, со учесници
од Факултет за
архитектура 20 години
по ред во месец јули се
одржува познатата
Интернационална школа
за архитектура, во
организација на
Архитектонскиот факултет
од Скопје. Низ
досегашните кампањи,
школата дала врвни
резултати на полето на
научното сублимирање на
архитектонските решенија
и дилеми, мошне често
валоризирајки го

Партиципација-покривање
на трошоците за храна и
ноќевање на учесниците

10.000 10.000



локалното
кривопаланечко
градителско наследство,
локална архитектура и
надворешните влијанија
врз неа

18. 23 август –
Четврто издание на рок
фестивал „ЏОИ ФЕСТ“

150.
000

250.000 250.000 650.000

19. 25, 26, 27 август
X I Интернационален
фолклорен фестивал
Св.Јаоким Осоговски
2015

Манифестација
-културно-уметничка
програма со учество на
гости од Р.Бугарија,
С.Србија, Р.Босна и
Херцеговина , Словачка ,
Полска и др.
-ноќевање и храна за
гостите

200.000 300.000 240.000 740.000

20. 29.август Св.Јаоким
Осоговски заштитник
на градот

Општински празник 20.000 20.000

21. 15-21 септември VII
Meѓународен
театарски фестивал
Св.Јаоким Осоговски

Театарски претстави во Дом
на култура со учесници од
Р.Србија, Р.Бугарија,
Р.Хрватска, Р.Македонија
-ноќевање и храна за
гостите

100.000 300.000 300.000 700.000

22. Септември Ликовна
колонија
Св.Јаоким Осоговски На
колонијата во изминатите
25 години, зеле учество
повеќе стотина учесници
од различни земји, кои
што дошле тука и го
почуствувале духот на
патронот на градот и ја
примиле неговата
духовна енергија..

Во манастирот Св. Јоаким
Осоговски, во организација
на одборот на колонијата и
Македонската Православна
Црква 23 години по ред се
одржува надалеку
познатата и афирмирана
Ликовна Kолонија “Св.
Јоаким Осоговски”.
Партиципација-покривање
на трошоците за храна и
ноќевање на учесниците

20.000 20.000

23. 8-ми октомври Празник
на градот

-Свечена седница на
Советот на опш.Кр.
Паланка-Полагање на
цвеќе-Додел. на осмоок.
награди
-Свечен прием со коктел

150.000 150.000

24. 11-ти октомври ден на
востанието на РМ
Место на настан
Спомод НОБ

Полагање на свежо цвеќе
на спомен обележја од НОБ

10.000 10.000

25. 23-ти октомври-Ден на
македонската револуц.
борба
Место Дом на култура

-Културен настан 15.000 15.000

26. Ноември-Компиријада Традиционален настан 25.000 25.000

27. 3-ти декември ден на
лицата со посебни
потреби

Организирање на
работилница од страна на
децата со посебни потреби
-награди за децата
учесници во Центарот на
лица со посебни потреби

15.000 15.000

28. 31-ви декември
Одбележување на Нова
Година-Новогодишна

-Распишување на конкурс за
најновогодишно украсена
куќа, тераса и излог во

100.000 100.000



свеченост 2016
Избор на најновогодишно
украсена куќа, тераса и
излог во крива Паланка

Крива Паланка
-Организирање дочек на
Нова година на градски
плоштад
-украсув. на град. улици

ГОДИШНИНИ
29. Одбележување на

значајни настани и
личности

По програма
Општина Кр. Паланка

100.000 100.000

СЕ ВКУПНО 495.000
,00

2.320
000,00

850.000,00 3.665.000,0
0

Бр.07-2823/45 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Бр. 8 страна 303 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување  на Програма за активност на Општина Крива

Паланка во областа на културата за 2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива

Паланка во областа на културата за 2015 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 – 2823/46 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 162 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08) ,

член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14,
точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 14.11.2014 година донесе

О Д Л У К А
За распределба на средства од блок дотација за 2015 година

Член 1
Блок дотацијата за основно образование за Општина Крива Паланка за 2015 година е 93.

359 000, 00 денари.
Член 2

Овие средства се распределуваат на двете основни училишта ,,Илинден,, и ,,Јоаким
Крчовски,, според одредени критериуми.

Член3
Основни критериуми за распределба се вкупен број на ученици во училиштата, број на

ученици кои користат превоз, вкупен број на вработени и вкупна грејна површина на училишните
објекти.

Член 4
Според критериумите за ООУ ,,Јоаким Крчовски,, припаѓат 60,54% од блок дотацијата

односно 56. 519 539, 00 денари, а на ООУ ,,Илинден,, припаѓаат   39, 46% од блок дотацијата
односно 36. 839 461, 00 денари.

Член 5
Во средствата на ООУ ,,Јоаким Крчовски,, спаѓаат  и средствата за ОУД ,,Боро Менков,, во

износ од 575. 964,00 денари.
Член 6

Распределбата на средства за ОУД ,,Боро Менков,, е бидејки во домот престојуваат шест
ученика кои учат во ООУ ,,Јоаким Крчовски,,.

Член 7
За средното образование блок дотацијата изнесува 42.482 000,00 денари и целокупниот

износ припаѓа на СОУ ,,Ѓорче Петров,,.
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Член 8

Блог дотацијата за социјална заштита изнесува 11.330 000,00 денари и целокупниот износ
припаѓа на ОЈУДГ „Детелинка“.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на

Општина Крива Паланка.
Бр.07-2823/47 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за распределба на средства

од блок дотација за 2015 година

1.Се прогласува Одлуката за распределба на средства од блок дотација за 2015 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 – 2823/48 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен

текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за развој на информатичко-комуникациска

технологија на Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за развој на информатичко-комуникациска технологија

на Општина Крива Паланка за 2015 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2823/49 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 22, став 1, точка 3  од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на

РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник  на
Општина Кр.Паланка бр.8/010), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
14.11.2014 година, донесе
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П Р О Г Р А М А
за активностите на Општина Крива Паланка  во областа на развојот на информатичко-

комуникациската технологија за 2015 година

Развојни приоритети и цели
Програмата за развој на ИКТ е креирана во согласност со Локалната ИКТ стратегија на

Општина Крива Паланка 2011-2015  и претставува продолжување на политиката на општината во
делот на ИКТ од претходните години, односно надградба и усовршување на досегашните
постигнувања во насока на ефикасна и транспарентна општина со висок квалитет на услуги за
граѓаните и бизнисите.

Целта на програмата е да се подобри ефикасноста и транспарентноста во работењето на
администрацијата, да се подобри квалитетот на услугите, а вооедно да се намалат трошоците во
работењето со оптимално користење на информатичките и комуникациските технологии.

Активностите на Општината во делот  на ИКТ за 2015 ќе бидат насочени во повеќе области и
тоа:



• Континуирано одржување на функционалноста на информатичко – комуникацискиот
систем на општината

• Имплементација на нови ИТ решенија и нивна интеграција со постојниот систем
• Модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи алатки за

подобрување на тековното работење
• Континуирана обука на вработените
Проектни активности
Проектните активности се во согласност со законските норми и прописи, националните ИКТ

стратегии и локалната стратегија за развој.
• Електронско одвивање на седниците на Советот на Општина Крива Паланка
Сегашниот модел на припремата на материјал и одржувањето на седниците на Советот на

Општина Крива Паланка е застарен и има потреба од надоградба со
Користење на современи ИКТ решенија. Електронското одвивање на седниците на Советот ќе
овозможи подготовка и водење на седниците, пристап до сите тековни и архивирани материјали
(одлуки, решенија, записници, службени гласници) и целокупната законска рамка која постои на
располагање во електронски облик.

• Имплементација на Географски информативен систем (ГИС)
Географскиот информациски систем (ГИС-систем) е една од главните алатки за работа на

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

• Изработка на веб страна на Општина Крива Паланка
Изработка на нова веб страна на Општина Крива Паланка со современ дизајн, лесен пристап до
информации и нови можности за корисниците.
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• Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура
Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот на

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

• е-даноци
Како новина планирано е воведување на веб апликација за online извештаи. Апликацијата е

наменета за даночните обврзници. Преку овој веб портал даночните обврзници ќе можат да ја
проверат својата состојба во општината и тоа: финансиска картица, пријавени имоти, изготвени
решенија, следење на предметот за данок на промет, наследство и подарок и пријавени деловни
единици за правните лица.

• Обуки на вработените
Имплементацијата на нови софтверски и хардверски решенија мора да биде следена со

соодветни обуки на вработените за да се постигнат очекуваните резултати.
Р.бр. Проект Предвидени

средства (мкд)

1. Електронско одвивање на седниците на Совет 10.000.000
2. Имплементација на Географски информативен систем (ГИС) 2.000.000
3. Изработка на нова веб страна на Општина Крива Паланка 150.000
4. Подобрување на информатичко – комуникациската инфраструктура

(набавка на хардвер, софтвер и лиценци)
800.000

5. е-даноци 30.000
6. Трошоци за одржување на апликации од трети лица и

хостирање (mt.net/ marnet / edusoft / euronetcom/mbs  …)
250.000

7. Тековно одржување на хардвер, софтвер и мрежна инфраструктура 500.000
8. Обуки 200.000

ВКУПНО:                      13.930.000
Бр. 07-2823/49 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



14.11..2014 година Претседател,
Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за развој на информатичко-

комуникациска технологија на Општина Крива Паланка за 2015 година
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за информатичко-комуникациска

технологија на Општина Крива Паланка за 2015 година.
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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 – 2823/50 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“

бр. 5/02), член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на мажите и жените(„Сл.весник на РМ“ бр.
6/12) и член 14 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка – („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.11.2014
година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во

областа на еднакви можности на мажите и жените за 2015 година
Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Годишната програма за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на еднаквите можности на мажите и жените за 2015 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2823/51 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа ( Сл. весник на РМ

бр. 5/02), член 14 став 1  од Законот за еднакви можности на жените и мажите ( Сл.весник на РМ
бр.6/12) и член 14 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка бр.8/10), Акциски план за родова рамноправност на Општина Крива Паланка 2013 - 2016,
бр. 07-1835/3 , 27.06.2013г. (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр 8/13),Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 14.11.2014 г. донесе

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите

можности на мажите и жените за 2015 година
Вовед

Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од
полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и
верското уверување, имотната и општествената положба/ член 9, Устав на Република
Македонија

Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, претставува едно од
фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок. Родовата рамноправност во
Република Македонија, е уставна категорија.
Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во
јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и создавање услови за
остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.
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Оваа Програма  за еднакви можности на Општина Крива Паланка за 2015 година е

изработена врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите, во согласност со
Акцискиот План за родова рамноправност  на Општина Крива Паланка 2013 – 2016 кој пак е
изработен во согласност со Стратегијата за  родова еднаквост  2013- 2020 донесена  на 20



февруари  од  страна Собранието на Р. Македонија и Националниот план за акција за родова
рамноправност 2013-2016.

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со многубројните
локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на родовата еднаквост, намалување на
нееднаквостите и промовирањето на вистинско еднакво општество.И покрај бројните примери на
јавна препознатливост и постигнат напредок, еднаквоста помеѓу половите сèуште не е реалност во
секојдневиот живот. Во пракса мажите и жените не ги уживаат истите права. Сèуште постојат
социјални, политички, економски и културни нееднаквости. Ваквите нееднаквости се резултат на
традиционалниот и социјалниот менталитет наметнат поради бројни стереотипи присутни во
рамките на семејството, образованието, културата, медиумите, работната средина, организацијата
на
општеството итн. Има толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов
пристап и правење на структурни промени.

Клучните идентификувани  области  во локалната заедница согласно Акцискиот план за
родова рамноправност  на Општина Крива Паланка 2013 – 2016 на кои  треба да  се насочат
активностите и интензивира работата во 2015 година за воведување на родова рамноправност се:

1. Човекови права – недискриминација;
2. Жената  и одлучувачките процеси во локалната заедница;
3. Жената и пазарот на труд;
4. Родово одговорно буџетирање;
5. Јакнење на капацитетите/ едукација на носителите на активностите;

I ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина  Крива Паланка во рамки на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите за 2015 година се:

1. Зголемување на нивото на сензибилизираност, разбирање и препознавање на појавата на
семејно и други видови на родово  базирано  насилство.;

2. Подигнување на свеста и информир.за превенција и заштита од трговија со луѓе
3. Промовирање и унапредување на потребата од рамноправно учество  на жените и мажите

во одлучувачките процеси, политичкиот и јавниот живот во локалната заедница  / доследна
примена на  Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ бр.
06/12) ;

4. Унапредување на економскиот статус на жените, преку јакнење на нивните капацитети и
поттикнување на женското претприемништво;

5. Интегрирање на родовата перспектива при креирање на буџетските политики, согласно со
Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата за родово одговорно
буџетирање 2013-2017;

6. Јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности  и општинската
администрација со цел  постигање на повисоко ниво на родова рамноправност  во локалната
заедница;

7. Редовна публикација на активности  и материјали  за родова рамноправност;
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II АКТИВНОСТИ 2015

Во текот на 2015 година во Општина Крива Паланка се планира да се реализираат следните
активности од доменот на еднаквите можности.

цели проекти Активности временски
период

резултати носител на
активноста

буџет
мкд

1 Зголемување на
нивото на
сензибилизиранос
т, разбирање и
препознавање на
појавата на
семејно и други
видови на родово
базирано
насилство.;

Зголемување  на
свесноста и

самодовербата
кај жртвите  за
пријавување и
справување  со

насилството

1.1 Одржување  на
советување/едукативно
предавање на тема разбирање
и препознавање на семејно и
други видови на родово
базирано  насилство.;

Јуни
2015

- Зголемено ниво на
свесност и
самодоверба кај
жртвите за
пријавување на
насилството до
надлежните
институции

-десиминација на
информации
(дистрибуција на
флаер, медиуми,
веб саитот на
општината)

-Комисијата
за еднакви
можности

-
Градоначални
к

1.1 6000,00

1.2 Подготовка, печатење и
дистрибуција на едукативен
материјал/ флаер, материјал за
предавањето и сл.

Мај -
Јуни
2015

1.2 10000,00

1.3 Промоција и медиумска
покриеност на проектот

Јуни
2015

1.3 1000,00

1.4 Емитување на  видео
снимка од предавањето на
регионалната телевизија

Јуни/ Јули
2015

1.4 3000,00

2 Подигнување на
свеста и
информираноста
за превенција и
заштита од
трговија со луѓе ;

Препознавање
на трговците со
луѓе, заштита и

превенција

2.1 Одржувања  на  трибина,
работилница  на тема трговија

со луѓе

Ноември
2015

Подигната свеста и
информираноста за
полесно
препознавање на
трговците со луѓе

Комисијата за
еднакви
можности

-
Градоначални
к

2.1 6000,00

2.2 Подготовка на печатен
материјал, покани и сл. за

потребите на работилницата

Ноември
2015 2.2 5000,00

2.3 Емитување на  видео
снимка од

трибината/работилница  на
регионалната телевизија

Ноември/
Декември

2015
2.3 3000,00

2.4 Промоција и медиумска
покриеност на активноста

Ноември
2015 2.4 1000,00

3 Промовирање на
потребата од
рамноправно
учество  на

жените и мажите
во одлучувачките

процеси,
политичкиот и

јавниот живот во
локалната
заедница  /
доследна

примена на
Законот за

еднакви можности
на жените и

мажите („Службен
весник на РМ“ бр.

06/12)

Жената и
одлучувачкките

процеси во
локалната
заедница

Укажување од Комисијата  за
еднакви можности ( КЕМ) до
систе органи, организации и

институции  на локално ниво за
,,почитување на принципот на

еднакви можности и
промовирање и унапредување

на еднаквите можности на
жените и мажите,,

-преку непосредни дирекни,
средби, состаноци, веб
страната на општината и др.
контакти;

Континуиран
о

2015

Промовирана
потребата за

почитување на
одредбите  од

Законот за еднакви
можности на
принципот на

еднакви можности/
унапредување на

еднаквите
можности на жените

и мажите

Комисијата за
еднакви
можности



4. Унапредување на
економскиот
статус на жените,
преку јакнење на
нивните
капацитети и
поттикнување на
женското
претприемништво
;

,,Промоција на
активните
мерки за

вработување
на Владата на Р.

Македонија и
програмите за
стекнување  со

одредени
квалификации

на Агенцијата за
вработување на
Р. Македонија,,

Активна  десиминација на
информации и дистрибуција на
истите  преку стандардните
форми на  информирање  на
локално ниво ( огласни табли,
веб страна  на општината,
медиуми и сл), дистрибуција на
печатен материјал, како и преку
алтернативни форми на
информирање  посебно на
жените од руралните средини
во општината, користејќи ги
најразличните собири и настани
кои се одржуваат во текот на
годината во истите.

Континуиран
о 2015

Зголемена
самоиницијативност
а на жените  за
економско јакнење
и осамостојување

Комисијата за
еднакви
можности

-
Градоначални
к

20000,00

5
Интегрирање на
родовата
перспектива при
креирање на
буџетските
политики,
согласно со
Законот за
еднакви можности
на жените и
мажите и Стратег.
за родово
одговор. Буџети.
2012-2017

,,Воведување
на родово
одговорно

буџетирање на
локално ниво

Активно учество на Комисијата
за еднакви можности при
креирањето на локалните
политики и алоцирањето на
средствата од општинскиот
буџет од аспект на родовата
рамноправност и родовата
перспектива.

Континуиран
о

2015

Подигање на
повисоко ниво на
родовото
одговорно
распределување на
средствата, што ќе
продуцира
поголема
транспарентност и
одговорност на
локалниот/
општинскиот буџет
од аспект на
родовата
рамноправност.

Комисијата за
еднакви
можности

-
Градоначални
к

6 Јакнење на
капацитетите на
Комисијата за
еднакви можности
и општинската
администрација

Едукација за
промовирање и
унапредување
на еднаквите
можности на

жените и
мажите

Учество на семинари,
работилници, панел дискусии и

округли маси поврзани со
правото на еднаквите можности

за сите.

Континуиран
о

2015

Зајакнати и
оспособени
капацитетите  и
знаењата на
локалната  власт и
локалната
заедница, што ќе
резаултира со
повисоко ниво на
родова рамнопр.во
заедницата

Комисијата за
еднакви
можности

Градоначални
к

20000,00

7
Редовна
публикација на
активности  и
материјали  за
родова
рамноправност

Дисеминација
на информации
и материјали за

еднакви
можности

Публицирање на информации
преку дистрибуција на печатени

материјали  во општинскиот
центар за услуги, веб страната
на општината и други форми на
дисеминација на информации

Континуиран
о

2015

Обезбеден пристап
до информациии за
родова
рамноправност во
локалната заедница

Комисијата за
еднакви
можности

-
Градоначални
к

10000,00

Вкупно 85000,00 д 10000,00
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За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ќе ги превземе сите
потребни активности и ќе ги стави на раполагање техничките и човечките ресурси. Ќе соработува со
сите чинители (организации, институции и поединци)  и засегнати страни за унапредување на
родовата рамноправност на локално ниво, вклучително граѓанските организации кои и ќе  бидат еден
од главните партнери во реализацијата на активностите.

Во контекст на дефинираните цели активностите најмногу ќе се насочуваат кон едукација и
обука на населението и сите чинители во доменот на еднаквите можности.
III МЕТОДИ НА РАБОТА
Основни методи кои ќе бидат користени  во реализација на активностите се:
- Работни средби –Организирани за координација помеѓу КЕМ , Градоначалникот

(општинската администрација) и другите партнери во реализација на активностите
(експерти од одредени области, НВО-и, целни групи на граѓани и др.) кои ќе учествуваат
во имплементацијата на активностите;

- Дискусионо обучувачки методи – ќе бидат користени во рамките на спроведување на
обуките, предавањата, советувањата и сл. согласно активностите. Во формата на
обуките, предавањата,  советувањата и сл. ќе се користат современи образовни
технологии, аудио визуелни и мултимедијални образовни продукти. Евалуативни
прашалници пополнети од страна на учесниците во активностите;

- Истражувачко аналитички методи- ќе се користат при и анализа на  постигање на
целите. Приоритетно ќе се применуваат методите на анализа, собирање, анализирање и
систематизирање на информацијата (интервјуа и анкети со целните групи);

- Информативно промотивни – oвој тип на метод ќе се користи при дистрибуцијата и
презентирањето на рекламните и пропагандните материјали, организацијата на обуките,
предавањата, советувањата и други потреби  согласно содржината на активностите;

- Правни – ќе се користат при спроведувањето на процедурите за избор на понудувачи за
реализација на активностите согласно Законот за јавни набавки во Р. Македонија;

- Финансиско сметководствени методи – ќе се користат во процесот на подготовка на
буџетите за секоја активност поединечно, периодичните и финалните финансиски
извештаи за реализација на активностите;

IV ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите ќе се реализира со средства  од Буџетот на Општина Крива
Паланка.
V. МОНИТОРИНГ  И ЕВАЛУАЦИЈА

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Крива
Паланка и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој документ ќе го следат
текот и динамиката на спроведување на
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Програмата и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел
постигнување на утврдените цели.

До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви
можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештаи за имплементација на
активностите и реализацијата на целите.

Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при
Министерството  за  труд и социјална политика.
Координатор за еднакви можности

Лидија Митовска
Комисија за еднакви можности на жените и мажите
1.Раде Станковски , претседател
2.Соња Мазаковска, член
3.Гордана  Стојановска, член
4.Оливер Бошковски, член
4. Зоран Цветковски, член

Бр. 07-2823/51 Совет на Општина Крива Паланка
14.11.2014год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче  Стојчевски,с.р.

_________________________



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на еднакви можности на мажите и жените за 2015 година

. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активностите на Општина
Крива Палака вообласта на еднакви можности на мажите и жените за 2015 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 – 2823/52 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав.Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Бр. 8 страна 313 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за активности на Општина Крива Паланка

во областа на Локален економски развој за 2015 година

Член1

Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во
областа на Локален економски развој за 2015 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/53 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________



Бр. 8 страна 314 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Врз основа на член 22,став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
РМ,,бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка (,,Сл.гласник на Општина
Кр.Паланка бр.8/010),Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 14.11.2014 година,
донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на

Локалниот економски развој за 2015 година
Со оваа Програма се утврдуваат развојните приоритети на Општина Кр. Паланка во областа на

Локалниот економски развој во текот на 2015 година а кои ќе бидат насочени кон :
- поддршка на локалниот економски развој
- продлабочување на меѓуопштинската соработка
- продлабочување на меѓународната соработка
-потикнување на развојот на туризмот
-поддршка на граѓанските здруженија

Основна цел на Програмата е реализација на развојните приоритети согласно постојните
стратешки документи.

Проектните активности на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за
2015 година ќе бидат насочени кон развој на општината согласно надлежностите и утврдените развојни
и структурни проритети.

1.Поддршката на Локалниот економски развој општина Крива Паланка планира да се
реализира преку :

-Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните програми на
општината.

Во оваа област се предвидуваат следните активности:
- Подготовка на апликации за пристап до средства од ЕУ фондовите, државни фондови и

институции, и други донатори;
- Учество на обуки, работилници, семинари, и сл.
- Превод на стручна литература
- Консултански услуги
- Воспоставување на партнерства

Предвиден буџет: 1.000.000,00 ден.
- Имплементација на проекти

При аплицирање за одредени проекти , во зависност од донаторот се наметнува потреба од
обезбедување на финансиски средства за сопствено учество на Општината како услов при
аплицирањето . Во контекст на ова се предвидуваат средства за следните активности:

- Партиципација односно сопствено учество на општина Крива Паланка при аплицирање и
реализација на проекти од ЕУ фондови, државни фондови, институции, и други донатори;

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

Предвиден буџет: 6.000.000,00 ден.
-Поддршка за развој на МСП и претприемаштво

Поддршката и развој на МСП и претприемаштво е планирано да се реализира преку следните
активности:
- Обуки на бизнис секторот
Предвиден буџет: 30.000,00 ден.

2.Меѓуопштинска соработка
Во областа на меѓуопштинската соработка Општина Крива Паланка во 2015 година ќе продолжи

да соработува со општините од регионот а исто така ќе се насочи кон проширување
Бр. 8 страна 315 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

на мрежата на соработка со нови општини со кои ќе учествува во подготовка и реализација на
заеднички проекти и активности . Се предвидуваат средства за следните активности:

-Подготовка и реализација на заеднички проекти и активности
Предвиден буџет: 500.000,00 ден.

3.Меѓународна соработка
Во областа на меѓународната соработка Општина Крива Паланка во 2015 година ќе се насочи

кон продлабочување на воспоставената соработката со збратимените градови како и проширување на
соработката со нови партнери. Се предвидуваат средства за следните активности:

- Организирани посети на претставници од општина Крива Паланка во збратимени градови а со
цел размена на искуства и заедничка подготовка на апликации.

- Организирање на меѓународни средби и престој на делегации во Општина Крива Паланка



Предвиден буџет: 300.000,00 ден.
4.Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка
Општина Крива Паланка во делот за поттикнување на развојот на туризмот ќе се насочи кон

активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за
искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи
идентификувани согласно стратешките документи и усвоените приоритети.
Се предвидуваат средства за следните активности:

- Претставување на општина Крива Паланка на домашни и меѓународни саеми.
- Изготвување на печатен и електронски, промотивен материјал на македонски и странски јазик
- Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовити пријатели на Крива

Паланка со фокус на можностите за развој на разните видови туризам и економијата воопшто.
- Креирањето и збогатувањето на туристичкиот потенцијал и понудата со организирање на

промотивни активности од различни области, (спортско-рекреативни, културни, традиционални и
сл. настани), се со цел подобрување на условите за понатамошен развој на туризмот.

ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ:
Други форми на активности со кои се помага развојот на туризмот и промоцијта на Општина Крива
Паланка се следите:
- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни манифестации и активности во

организација на општината.
- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на градот при

одржување манифестации и реализирање на разни активности од областа на промоција и
развој на туризмот и други активности во општината.

Предвиден буџет:450.000,00 ден.
5.Поддршка на Граѓански здруженија

Во областа соработка со невладиониот сектор ,Општина Крива Паланка ќе се насочи кон активности за
продлабочување и унапредување на соработката со граѓанските организации во насока на крирање
активен граѓански сектор кој ќе придонесува во развојот на современото општество втемелено на
социјална правда и еднакви можности за сите граѓани.Основни цели на Програмата за активностите на
општина Крива Паланка за поддршка на НВО секторот во 2015 година се:

1. Соработка со НВО секторот во согласност со можностите
2. Создавање услови за реализирање на активностите на граѓани и здруженија на граѓани.

Бр. 8 страна 316 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

3. Афирмација на општина Крива Паланка како општина со развиена и активна мрежа на НВО.
За реализација на целите на оваа Програмата, општина Крива Паланка ќе ги преземе сите потребни

активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресуси.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе ги насочиме кон:

- Сочувување на континуитетот за соработка со граѓанскиот сектор
- Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани
- Воспоставување на соработка со здруженија на граѓани од различни интересни групи на

делување
- Здуженија што ја афирмираат Oпштина Крива Паланка во државата и надвор од неа.
- Воспоставување на соработка со меѓународни организации и здруженија.
- Реализација на заеднички активности и проекти од локално и регионално значење.
- Логистичка потпора во остварувањето на акции и иницијативи, вмрежувања, лобирања,

остварување на партнерства и подготовка на заеднички проекти и стратегии за решавање на
роблемите во заедницата.

Во областа на поддршката на НВО секторот, активностите на Општина Крива Паланка ќе бидат
насочени и кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење на
мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ:

Освен со финансиски средства, Општина Крива Паланка активностите на граѓанскиот сектор ќе ги
помага и со:

- Покровителство
- Доделување на награди и признанија
- Обезбедување на стручна, техничка и други видови на помош
- Учество во промотивни и протоколарни средби
- Организирање на трибини форуми и сл. на теми што се од јавен интерес.
- Поддршка на програмски активности на здруженија на граѓани
- Обука на НВО секторот

Предвиден буџет: 350.000,00 ден.



6. Изработка на стратешки документи
Се предвидува подготовка, дизајн, печатење на нови стратешки документи .
Предвиден буџет : 300.000,00 ден.

7.Други оперативни расходи и договорни услуги

Во овој дел од програмата пред се се мисли на договори за одредени услуги со правни или
физички лица или хонорари без кои не би можеле да се реализираат одредени предвидени активности
во Програмата.

Предвиден буџет: 100.000,00ден.

8. Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации

Предвиден буџет: 400.000,00 ден.

Предвидените активности во рамките на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на Локалниот економски развој во 2015 год ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2015 година.

Бр. 8 страна 317 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

БУЏЕТ НА ПРОГРАМАТА
Бр. Активност Износ

МКД
1. Поддршката на Локалниот економски развој 7.030.000,00

Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните
програми на општината

1.000.000,00

Имплементација на проекти 6.000.000,00
Подршка на развој на МСП и претприемаштво 30.000,00

2. Меѓуопштинска соработка 500.000,00
3. Меѓународна соработка 300.000,00
4. Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка 450.000,00

5. Поддршка на Граѓански здруженија 350.000,00

6. Изработка на стратешки документи 300.000,00
7. Други оперативни расходи и диговорни услуги 100.000,00
8. Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации 400.000,00

Вкупно 9.430.000,00

Организација на програмата
Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски

развој во 2015 година ќе ја имплементира Одделението за јавни дејности , економски развој и
информатичка технологија во соработка со релевантните одделенија во Општината.

Бр.07-2823/53 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14. 11.2015 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

__________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива

Паланка во областа на Локален економски развој за 2015 година

. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на Локален економски развој за 2015 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 – 2823/54 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на чл.7 и чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр. 08/2010), а во врска со Националната стратегија за млади на Република
Македонија, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.11.2014 година ја
донeсе следната

Бр. 8 страна 318 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

СТАТУТАРНА ОДЛУКА
За дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка

Член 1
Статутот на Општина Крива Паланка – пречистен текст ( Службен Гласник на Општина Крива

Паланка 08/2010) се дополнува со
Глава Б-1 СОВЕТ НА МЛАДИ
По член 38 се додаваат нови членови кои гласат

Член 38-а
Во Општината се формира Совет на млади како советодавно тело на општината за младите

активно да се вклучат во јавниот живот на општината.
Младите се жители на Општината Крива Паланка на возраст од 15 до 30 години живот.
Младите од став 1 на оваа Одлука можат да бидат избрани за претседател и заменик

преседател на Советот на млади на Општина Крива Паланка, само ако се со место на живеење во
Општина Крива Паланка.

Член 38 – б
Одлука за основање на Советот на млади ја донесува Советот на Општина Крива Паланка врз

основа на позитивните законски прописи.
Член 38 – в

Советот на млади во општината ги врши следните работи:
- Расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа
- Расправа за прашања за кои се расправа на Советот на Општина Крива Паланка , а се од

интерес за работата на младите
- Му предлага на Советот на Општината Крива Паланка донесување на Одлуки, програми и

други акти од значење за маладите од општината
- Му предлага на Советот на Општината Крива Паланка да расправа за прашања кои се од

значење за унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми
- Му дава мислење на Советот на Општината Крива Паланка за конкретните одлуки кои треба

да ги донесе
- Соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади,

донесени од страна на Општината Крива Паланка
- Изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба

предлага донесување на Програми за отстранување на настанатите проблеми и подорување
на положбата на младите на локално ниво.

- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности
во врска со младинските прашања

- Информира и промовира за активностите на Советот на млади
- Ја потикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите

општини
- По потреба повикува претставник на Советот на општината на своите седници
- Врши работи од интерес на младите

Член 38-г
Советот на млади има 7 членови.
Советот на Општина Крива Паланка покренува постапка за избор на членови во Советот за

млади на јавен повик.
Кандидатите за членови на Советот на млади ги предлагаат : Невладини организации и

Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање
на младите

Врз основа на писмените предлози од предлагачите на предлог на комисијата за мандатни
прашања, избори и именувања , Советот на Општината Крива Паланка го избира и разрешува Советот
на млади

Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик согласно на Деловникот за
работа на Советот на младите. За Преседател и заменик преседател на Советот на млади може да биде
избрано лице со навршени најмалку 18 години



Член 38- д
Членовите на Советот на младите се избираат на четири години
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Советот на Општината Крива Паланка може да разреши член на Советот  на млади и пред
истекот на мандатот на лично барање , ако наполни 30 години живот, ако отсуствува од седниците на
Советот на млади и ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење
подолго од шест месеци.

Член 38 – ѓ
Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во три месеци
Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот на млади
Претседателот на советот на млади е должен да свика вонредна седница на советот на млади

на предлог на најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади .
Советот на млади ги донесува одлуките од мнозинство гласови ако на седницата присуствуваат

мнозинството од вкупно избраните членови на Советот на младите
Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловникот за работа на

Советот на млади
Сoветот на млади може да формира постојани и повремени работни тела за потесни кругови на

делување на организирање на форуми трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади или
за проблеми кои ги загрижуваат младите.

Член 38 – е
Советот на млади донсеува програма за работа на Советот на млади и ја доставува до  Советот

на Општината Крива Паланка за секоја календарска година.
Програмата ги содржи следните активности
- Учество во креирањето и пратењето на локалната програма на младите
- Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство
- Консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите
- Соработка со телата во општината во политиката од влијание за младите
Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот на млади и

подобрување на положбата на младите
Програма за работа на Советот на млади ја донесува со мнозинство на гласови од сите членови

на Советот на младите
Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на младите најкасно до 30

Ноември во тековната година за наредната година.
Член 2

Советот на Општина Крива Паланка ја овластува Комисијата за статут и прописи и одделението
за правни и општи работи при општина Крива Паланка да изготви пречистен текст на Статутот на
Општина Крива Паланка.

Член 3
Ова одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Број 07-2823/55                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНАКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Статутарна Одлука за дополнување на

Статутот на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Статутарната Одлуката за дополнување на Статут на Општина Крива Паланка.
2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2823/56 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.



_________________________

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) , член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка “ број 08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 14.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ НА МЛАДИ НА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член  1
Со оваа Одлука се уредува основањето на Советот на млади на Општина Крива Паланка (во

натамошниот текст Совет на млади), делокруг на работа, постапка за избор на членовите на советот и
други прашања од значење за работата на Советот на млади.

Член  2
Советот на млади е советодавно тело на Советот на Општина Крива Паланка кој се основа со

цел активно вклучување на младите во јавниот живот на Општина Крива Паланка.
Член  3

Советот на млади го сочинуваат седум члена.
Членовите на Советот на млади се избираат на предлог на Комисијата за мандатни прашања,

избор и именувања.
Советот на млади од своите редови избира претседател на советот, со мандат од 4 години без

можност за повторен избор. Преседателот и заменик преседателот на Советот на млади може да биде
избрано лице со навршени најмалку 18 години

Претседателот го застапува и претставува Советот на млади.
Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во

општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади.
Член  4

Советот на млади во општината ги врши следните работи:
- разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади;
- донесува Деловник за работа на Советот на млади;
- го избира и разрешува претседателот на Советот на млади;
- учествува во работата на Младинскиот парламент и именува свој член во истиот;
- поднесува предлози до Советот на Општина Крива Паланка за идентификувани проблеми на

младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање;
- поднесува предлози до Советот на Општина Крива Паланка за донесување одлуки, програми

и други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво;
- дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на

Општина Крива Паланка, а кои ги засегаат младите на локално ниво;
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- изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба
предлага и донесува Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на
состојбата на млади на локално ниво;

- предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади;
- организира работилници, предавања трибини, кампањи, манифестации и други активности

во врска со младинските прашања;
- информира и промовира за активностите на Советот на млади;
- поттикнува соработка со младински организации од други градови на Република Македонија

и
- врши други работи.

Член  5
Советот на млади одржува редовни седници најмалку еднаш во три месеци.
Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на советот.
Претседателот на Советот на млади е должен да свика вонредна седница на предлог на

најмалку двајца членови.Седниците се јавни.
Член  6

Советот на млади одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот.
Член  7

Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот
на млади.

Деловникот се усвојува со мнозинство гласови на членовите на советот.
Член  8



Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка “.
Бр.07-2823/57                                                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски ,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за основање Совет на млади

на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за основање Совет на млади на Општина Крива Паланка.
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 – 2823/58 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за социјална заштита на

Општина Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за социјална заштита на Општина Крива Паланка  за 2015

година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2823/59 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

ПРОГРАМА
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2015 ГОДИНА

Социјалната заштита е систем на мерки и активности и политика за спречување и надминување
на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот,за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита.
Всушност во член 1 од Уставот на Република Македонија помеѓу другото е наведено дека РМ е
социјална држава со што на системот на социјална сигурност и е дадено високо место во системот на
државните вредности.Од тука произлегува дека основни носители на социјалната заштита е државата
преку МТСП,Локалната Самоуправа,невладиниот сектор и приватниот сектор.
Надлежноста на Општината да ги врши работите од Социјалната заштита е определена во член 11 во
Законот за Социјална заштита каде општините се задолжени да обезбедат спроведување на
социјалната заштита,донесување на програма за потребите на граѓаните,а со Законот за Локална
Самоуправа(Сл.весник на РМ БР.5 ОД 20.01.2002 година) во член 22 во листата на надлежности во став
7 за Социјалната заштита и детска заштита.
Во реализацијата на Програмските активности се земаат во предвид и другите законски прописи со кои
се регулира областа на социјална заштита,програмите,националните стратегии што ги донесува
Владата на РМ и МТСП.



Секако дека се земаат во предвид и програмите за работа на ЈУ МЦСР Крива Паланка,Здраствениот на
дом Крива Паланка,НВО и други во кој Локалната Самоуправа партиципира во извршувањето на
зацртаните цели и активности.
Основните ризици подразбираат:
-ризици по здравјето (болест,повреди и инвалидност)
-ризици од стареење(старост и преживување)
-ризици од мајчинство и семејство
-ризици од невработеност и професионална неадаптираност
-ризици од неадаптираност кон социјалната средина

Бр. 8 страна 323 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Согласно со горенаведените ризици општината обезбедува социјална заштита на следните
категории на лица:
-лица со телесна попреченост
-деца без родители и родителска грижа
-деца и лица со пречки во менталниот развој
-деца на улица
-деца со воспитно социјални проблеми
-деца од еднородителски семејства
-лица изложени на социјален ризик
-лица засегнати со дрога,алхохол
-лица жртви на семејно насилство
-лица жртви на трговија со луѓе
-стари лица без семејна грижа
На наведените категории на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка материјална и друга состојба
,ќе им бидат обезбедени материјални услуги,услуги од вонинституционални облици на социјална
заштита
и спроведување на кампањи за подигнување на свеста кај населението за потребите од обезбедување
на социјална заштита на одредена популација на луѓе.
А) Лица-семејства материјално необезбедени
Во оваа категорија ќе бидат опфатени лица,семејства кои се материјално не обезбедени,лица кои се за
работа неспособни,лица кои имаат потреба за задоволување на основните животни
потреби(здраство,облека,обувки,смртен на член од семејството ако тоа право неможе да се оствари по
друг основ,подобрување на условите за живеење,помош во случај на елементарни
непогоди(пожар,поплава,градобијност,))
Висината на надоместокот зависно од потребата ја определува комисијата,а надоместокот е во парични
средства или помош во натура.
Б) Остварување на социјална заштита на деца-лица со посебни потреби:
Во оваа категорија на лица ќе се работи на:
-утврдување на регистрирани лица со интелектуална и телесна попреченост и изготвување на
социјална карта за видот,потребата и локалитетот на алтернативната мерка на социјална заштита.
-вклучување на лицата со интелектуална и телесна попреченост во предучилишнита установа,во
основното и средното образование
-обезнедување на превоз на лицата со посебни потреби
-олеснување на движењето и физичка комуникација за лицата со телесна попреченост-рушење на
бариери.
-подобрување на условите на живеење
-изготвување на локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост во
општина Крива Паланка
-Формирање на координативно тело за ефективно имплементирање на локален акционен план
В) Општината вклучува услуги на ранливите групи:
-Поддршка на Дневниот Центар за лица со посебни потреби со интелектуална и телесна попреченост,
-згрижување на бездомни лица
-формирање на дневни центри за душевно болни лица во ремисија
,-промовирање на волонтерство во извршување на хумани активности
-формирање на мали групни домови за лица со интелектуална и телесна попреченост
-мал групен дом за стари и изнемоштени лица без семејна грижа во рурални средини
-Опфат на група граѓани кои се под социјален ризик за користење на народна кујна
-формирање и функционирање на сервисни служби за домашна нега и помош на стари и изнемоштени
лица во градски и рурални средини
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-малолтничка деликвенција во ризик за прекршочни или кривични дела со цел за активирање на
малолетничката деликвенција во согласност со Законот за малолетничка правда ќе се организираат



трибини во основните и средните училишта,трибини за функционирањето на семејството бидејќи во
последно време семејството ја губи својата функција
Семејно Насилство
Преку советот за превенција ќе се организираат предавања за основните и средните училишта заради
препознавање на семјното насилство посебно кај помалите деца.
Социјално партнерство
Во извршувањето на зацртаните цели и активности во Програмата ќе бидат вклучени институции кои
третираат иста или слична проблематика, со што ќе се исклучи парцијалното делување,а ќе се постигне
целосно третирање на проблематиката, групирање на средствата. Општината ќе биде главен носител
на програмата, како координатор на активностите за исполнување на поставените цели.
Финансирање
Средствата потребни за реализирање на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Крива
Паланка,средствата од Министерството за труд и социјална политика, заинтересираните партнери за
меѓусебна соработка во земјата и странство, грантови од организации, здруженија,амбасади и други, а
учеството на партнерите ќе биде определувано при изготвувањето на проектите.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на оваа Програма за Социјална
заштита.
Комисијата за социјална и детска заштита ја спроведува и го следи спроведувањето на
програмата,покренува иницијатива,дава мислење и дава предлози во врска со остварување на
предвидените активности и зацртаните цели.

Бр.07-2823/59 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
14. 11.2015 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

___________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување Програма за

социјална заштита за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за социјална заштита за 2014 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 – 2823/60 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Бр. 8 страна 325 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка  („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на 14.11..2014 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  на Програма за работа на Локалната установа

„ГРАДСКИ МУЗЕЈ “ – Крива Паланка за 2015 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа на ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2015

година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 –2823/61 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Палнака М-р.Борче Стојчевски,с.р.



_________________________

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за музеите (Службен весник на РМ бр. 66/04,
89/08,116/10 и 51/11) и член 19 од Статутот на музејот, Управниот Одбор на Л.У Градски Музеј – Крива
Паланка на седницата одржана на 14.11.2014 ја разгледа и предложи на усвојување на Советот на
општина Крива Паланка

Годишната Програма
За работа на ЛУ „Градски музеј “ – Кр.Паланка за 2015 г.

Темелни принципи

Тргнувајќи од децентрализираниот модел на управување и финансирање на културата и културното
наследство како и од стремежите за воспоставување на европски принципи на работа и развој, Л.У
Градски Музеј изработи програма за работа на установата која што ги утврдува целите, приоритетите,
активностите и финансиските средства со кои што ќе се одвива дејноста во следната 2015 год.

Цели
Програмата за развој на музејската дејност ги утврдува следните цели за развој на дејноста кои што

произлегуваат од базичните принципи на заштита и искористување на културно – историското
наследство со примена на современа методологија на културниот менаџмент:

 Заштита, валоризација и презентација на културно – историското наследство на Кривопаланечкиот
регион.

 Потикнување на меѓу-институционална соработка на локално ниво и интердисциплинарен пристап.
 Институционална надградба на установите задолжени за културата и културното наследство.
 Подобрување на менаџментот во културата и културното наследство.
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 Искористување на културата и културното наследство како ресурс за економски развој.

Приоритети

Имајќи ги предвид зацртаните цели и инструментите за нивно достигнување во програмата за развој
на музејската дејност се истакнуваат приоритетите кои што локалната заедница треба да ги
имплементира во развојот на музејската дејност. При тоа во програмата се определуваат следните
приоритети за развој на музејската дејност:
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на етнолошкото духовно и материјално

наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на археолошкото наследство на

кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на историското наследство на

кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на архитектонското – градителското

наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на црковно-историското и уметничко

наследство на кривопаланечкиот регион.
Вовед

Градскиот Музеј во Крива Паланка е формиран како Локална Установа од Областа на Културата. По
својата форма тој прстаува Општ Музеј кој што ги обединува сите музеолошки дисциплини во себе:
археолошката, етнолошката и историската. Покрај ова Л.У „Градски Музеј“ – Крива Паланка е
институционалниот носител на целокупната музејска дејност во општинат и има обврска во период на
програмта да ја врши и доразвива музејската дејност во соработка со општина Крива Паланка, Н.У
Центар за култура – Крива Паланка, манастирот Св. Јоаким Осоговски и останатите организации кои што
имаат допирни точки со заштита на културата и културното наследство.

Во исполнување на Годишната програма за работа Л.У Градски Музеј ќе ги следи стратешките
принципи кои проилзегуваат од Програмата за развој на музејската дејност во општина Крива Паланка за
периодот 2010 - 2014. и тоа:

- Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални активности.
- Донесување и имплементација на потребните нормативно – правни акти и одлуки во функција на
двата типа на активности.
- Локација на средства за финансирање на активностите.

Ресурси
- технолошки ресурси
Л.У Градски музеј својата дејност ја одвива во зградата на музејот, т.е поранешниот Дом на АРМ или
уште по поранешниот Официрски Дом. Условите за работа во установата се модерни, технолошки



современи и удобни. На располагање на вработените, лицата ангажирани по договор за привремени
вработувања и волонтерите во установата се три модерно опремени канцеларии, библиотека, депо-а за
предмети, продавница за сувенири и три изложбени сали за постојаната етнолошка, постојаната
историска и постојаната археолошка поставка опремени со современа опрема за заштита според
музеолошките стандарди.
- човечки ресурси
Во моментот установата има едно лице постојано вработено, две лица со договор за привремено
вработување и тројца волонтери.
Активности
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Во следната година установата во програмата планира да реализира повеќе активности од својата
основна дејност, како и проектни активности кои произлегуваат од Програмата за развој на музејската
дејност во општина Крива Паланка за периодот 2010 - 2014 година. И оваа година активностите и во
основната дејност и во проектната дејност на музејот ќе се базираат на максимата која произлегува од
споменатата програма, која гласи:
 Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални активности.

Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата основна дејност ќе ја извршува во рамките на подолу
опишаните и определени активности, вклучени ресурси и персонал како и инволвирани партнери:
Активности од основната дејност:

Опис Вклучен
персонал Пaртнери Потребни

средства
Институционални

1. Заштита, валоризација и презентација на
културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.

Сите
вработени

/ Средствата за
основна дејност
во буџет на
општина

2. Изработка на Елаборат за валоризација
на Историската збирка

1 кустос /
етнолог

Н.У Музеј на
Македонија

30.000 ден

3. Регистрација и документација на
основниот музејски материјал од
етнолошката збирка

1 кустос /
етнолог и 1
фотограф

Н.У Музеј на
Македонија

5.000 ден

4. Изработка на основни документациски
картони за основниот музејски материјал
од етнолошката збирка

1 кустос /
етнолог и 1
фотограф

Н.У Музеј на
Македонија

5.000 ден

5. Стимулирање на локалното произв. на
сувенири и збогатување на асортиманот
на музејската продавница

/ Локално
производители
и фирми

40.000 ден

6. Откуп на етнолошки предмети за
збогатување на етнолошката збирка

1 кустос /
етнолог

Локално
граѓанство

60.000 ден

7. Откуп на археолошки предмети за
збогатување на археолошката збирка

1 кустос /
археолог

Локално
граѓанство

60.000 ден

8. Откуп на историски предмети за
збогатување на историската збирка

1 кустос /
историчар

Локално
граѓанство

60.000 ден

9. Организирање и реализирање на
празнични одбележувања и работилници
во музејот

1 кусто /
етнолог

Логални
граѓански
групи

45.000 ден

10 Организирање и реализирање на
повремени / тековни изложби и настани

Сите
вработени

Различни 150.000 ден

11 Организирање на работилница и
реализирање на манифестацијата
„Велигденска традиција“

Сите
Вработени

Различни 30.000 ден

12 Организација и спроведување на групни
туристични посети во музејот

Директор на
установата

Туристички
агенции и
организации

/

13 The application for ZIVA AWARD FOR
CULTURAL SLAVIC HERITAGE 2014 in
two categories:
1 Category 1: Award of the best project
of cultural heritage among the Slavic
countries
2 Category Award for best museum

Директор на
установата

Инвестициски
1 Изработка на технички проект за

инсталација на постојана етнолошка
поставка за руралниот селскиот начин на

Подизведувач
избран преку
јавна набавка

30.000 ден



живот со енетериерни амбиенти
2. Изработка на технички проект за

инсталација на реконцпирана постојана
историска поставка

/ Подизведувач
избран преку
јавна набавка

30.000 ден
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Општина Крива Паланка во рамките на својот регион има особен успех во подготовка и
имплементација на проекти за прекугранична соработка кои што се финансирани од Европската
Унија.
Л.У Градски Музеј во последниот квартал на 2015 година година изработи неколку проектни
апликации за проекти кои ќе бидат изведувани во 2015година. Истите се опфатени во оваа програма,
и доколку добијат финансирање нивните активности ќе бидат имплементирани согласно
предвидената динамика во проектните фишеа.
Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата проектна дејност ќе ја извршува во рамките на подолу
опишаните и определени активности, вклучени ресурси и персонал како и инволвирани партнери

Активности од проектни дејности:

Опис Вклучен персонал Партнери Потребни
средства

Институционални
1. Откуп на етнолошки и историски

предмети
1 стручни лице
етнолог

Локално население 185 000 ден

2. Свадбени обичаи во Шопско
етнографската целина –
пределот Дурачка река

3 стручни лица
етнолози,фотограф
и снимател

ОпштинаКр.Паланка
Месна заедница
КУД „Фолклористи“

95.000 ден

3.
Традиционално китење и
забрадување на жените во
Кривопаланечко

2 стручно лице –
етнолог , фотограф

Општина Крива
Паланка
Месна заедница

120.000 ден

4.
Градителско наследство –
традиционална градска и селска
архитектура

3 лица етнолог
дизајнер и архитект

Општина Крива
Паланка 180.000 ден

5. Снимање на два документарни
етно-историски филмови од
областа на кривопаланечкото
културно-историско наследство
-Просветното дело во Крива
Паланка
-Кривопаланечкиот симит-
традицуја и занает кој изумира

4  лица етнолог,
историчар,фотограф,
снимател

Општина Крива
Паланка

Локално население

150.000 ден

6.
Рекогносцирање на
доцноантичките утврдувања во
Кривопаланечко

3 стручни лица
археол. со екипа

Општина Крива
Паланка

172.000 ден

7. „Долината на Крива Река во
епохата на металите“

3 стручни лица
археол. со екипа

Општина Крива
Паланка

470.000 ден

8
„Заштитни археол. Ископувања
на локалитет Мал Камлеш –
Некропола„

3 стручни лица
археол. со екипа

Општина Крива
Паланка 552.000 ден

9 Изработка на посебен проект од
областа на заштитата на
движното културно наследство и
негова реализација-„ Заштита и
конзервазија на археолошката
збирка во ЛУ Градски - Музеј
Крива Паланка

3 стручни лица
археол. со екипа

Општина Крива
Паланка

247.800 ден



10 Заштитни археолошки
ископувања на локалитет
„Градиште“ с. Градец

3 стручни лица
археол. со екипа

Општина Крива
Паланка

435.000

11 Дополнување на библиотечен
материјал

1 стручно лице
историја со
архивистика

/ 20.000

12 Документација на библиотечен
материјал на ЛУ Градски Музеј –
Крива Паланка

2 стручни лица
етнолог , историја со
архивистика

/ 66.000

13 Младите ликовни уметности од
Крива Паланка

1 стручно лице
историја на уметност

Ликовните уметници
од Крива Паланка

67.000

14 По патот водата – превземање
на патувачка изложба од
Национална Галерија на
Македонија

1 стручно лице
историја на уметност

Национална
Галерија на
Македонија

67.000

15 Роберт Цветковски - 25 години
творештво-
изложби,перфоманси,
интервенции во простор и
монографија

1 стручно лице
историја на уметност

Роберт Цветковски 231.000

16 Самостојна изложба на Димитар
Стојчевски

1 стручно лице
историја на уметност

Димитар Стојчевски 64.000

17 Великаните на македонската
уметност  од 20 век-Превземање
на изложба од НУ Музеј
Куманово

1 стручно лице
историја на уметност

НУ Музеј Куманово 67.000

18 Музички фестивал „Џој Фест“
Крива Паланка

Лица ангажирани во
реализацијата на
манифестацијата

Општина Крива
Паланка

800.000

Инвестициски
1. Изработка на сообраќаен

елаборат за поставување на
знаци за одбележување на ЛУ
Градски музеј

Избран
подизведувач со
јавна набавка

15.000 ден

Динамика на активностите
ЛУ Градски музеј ја определи следната динамика на имплементација на програмата за работа за
2015 согланос планираните активности во извршување на својата основна дејност и проектната
дејност:

Активности од основната дејност:
I II III IV

Опис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Институционални

1. Заштита, валоризација и презентација на
културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.

2. Изработка на Елаборат за валоризација
на Историската збирка

3. Регистрација и документација на
основниот музејски материјал од
етнолошката збирка

4. Изработка на основни документациски
картони за основниот музејски материјал
од етнолошката збирка

5. Стимулирање на локалното произв. на
сувенири и збогатување на асортиманот
на музејската продавница

6. Откуп на етнолошки предмети за
збогатување на етнолошката збирка

7. Откуп на археолошки предмети за
збогатување на археолошката збирка

8. Откуп на историски предмети за
збогатување на историската збирка

9. Организирање и реализирање на



празнични одбележувања и работилници
во музејот

10 Организирање и реализирање на
повремени / тековни изложби и настани

11 Организирање на работилница и
реализирање на манифестацијата
„Велигденска традиција“

12 Организација и спроведување на групни
туристични посети во музејот
Инвестициски

1 Изработка на технички проект за
инсталација на постојана етнолошка
поставка за руралниот селскиот начин на
живот со енетериерни амбиенти

2. Изработка на технички проект за
инсталација на реконцпирана постојана
историска поставка

Активности од проектни дејности:
I II III IV

Опис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Институционални

1. Откуп на етнолошки и историски
предмети

2. Свадбени обичаи во Шопско
етнографската целина –пределот Дурачка
река

3. Традиционално китење и забрадување
на жените во Кривопаланечко

4. Градителско наследство – традиционална
градска и селска архитектура

5. Снимање на два документарни етно-
историски филмови од областа на
кривопаланечкото културно-историско
наследство
-Просветното дело во Крива Паланка
-Кривопаланечкиот симит-традицуја и
занает кој изумира

6. Рекогносцирање на доцноантичките
утврдувања во Кривопаланечко

7. „Долината на Крива Река во епохата на
металите“

8 „Заштитни археол. Ископувања  на
локалитет Мал Камлеш – Некропола„

9 Изработка на посебен проект од областа
на заштитата на движното културно
наследство и негова реализација-„
Заштита и конзервазија на археолошката
збирка во ЛУ Градски - Музеј Крива
Паланка

10 Заштитни археолошки ископувања на
локалитет „Градиште“ с. Градец

11 Дополнување на библиотечен материјал
12 Документација на библиотечен материјал

на ЛУ Градски Музеј – Крива Паланка
13 Младите ликовни уметности од Крива

Паланка
14 По патот водата – превземање на

патувачка изложба од Национална
Галерија на Македонија

15 Роберт Цветковски - 25 години
творештво-изложби,перфоманси,



интервенции во простор и монографија
16 Самостојна изложба на Димитар

Стојчевски
17 Великаните на македонската уметност  од

20 век-Превземање на изложба од НУ
Музеј Куманово

2. Изработка на сообраќаен елаборат за
поставување на знаци за одбележување
на ЛУ Градски музеј

Финансирање
Согласно законските решенија и актите на Советот на општина Крива Паланка активностите за

одвивање на основната дејност на Л.У Градски Музеј ќе бидат финансирани од буџетот на општина
Крива Паланка од програмата К3 – Музејска и кинотечна дејност. Дополнитетлно, некои од
активностите од основната дејност како што се регистрација и документација на основниот музејски
материјал, теренски истражувања, стручни и научни истражување ќе бидат финансирани комбинирано и
од буџетот на општина Крива Паланка од буџетот на Р. Македонија во рамките на Годишните програми.

За остварување на активностите од проектни дејности финансиските средства Л.У Градски Музеј –
Крива Паланка ќе ги обезбедува од Министерството за култура за финансирање на проекти од
национален интерес меѓународни фондации и иснтитуциии, ИПА – иснтрументот за претпристапна
помош и амбасади на странски држави во Р. Македонија, преку активно и динамично подготвување на
проектни апликации и поднесување на проектни идеи.
Преглед:

Локација на средства Партнери Бенефициенти
Активности од основна дејност:

Локална заедница
Локална самоуправа

Посетители
Туристи

Буџет на општина
Крива Паланка

Општина Крива Паланка

Буџет на РМ Министерство за култура на РМ
Активности од проектна дејност:

Меѓународни фондации и
инситуции

Програма: Еурокулт
Швајцарска програма за култура

Билатерални програми со други држави
ИПА – Инструмент за
претпристапна помош

ИПА Прекугранична програма
ИПА – компоненти 1, 2 и 4

Амбасади на странски
држави

Амбасада на кралство Норвешка
Амбасада на Холандија

Бр. 8 страна 332 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

Завршни  одредби
Предложената програма за работа на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка е проекрирана за периодот од
01 Јануари 2015 до 31 Декември 2015. Во програмата се опишани институционалната и инвестиционата
компонента во исполнување на активностите за остварување на основната и проектната дејност на
установата.
Очекуваните резулатати и придобивки од програмата се: видлив ефект и придонес кон напорите за
институционализација на установата; сопствено промовирање и профилирање; заштитено културно –
истoриско наследство; успешна имплементација на проектните активности; подготовка и промоција на
што повеќе финални продукти и резултати од дејноста;

Бр.07-2823/61 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за усвојување Програма за

работа на ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за работа на ЛУ „Градски музеј“ – Крива
Паланка за 2015 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 – 2823/62 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член14, став1,т.41од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.11.2014
година, ја донесе следнава

О Д Л У К А
За давање согласност за реализација на Проект

„Форум во заедницата – Буџетски форум“

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за реализација на Проектот

„Форум во заедницата - Буџетски форум“ финансиран од Швајцарска агенција

Бр. 8 страна 333 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.11.2014 год.

за развој и соработка ( Единица за координација на форуми во вредност од 825.000,00 денари.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-2823/63 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.11.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.  Борче Стојчевски,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за давање согласност за реализација

на проект „Форум во заедницата - Буџетски форум

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за реализација на проект „Форум во
заедницата – Буџетски форум.

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 – 2823/64 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
15.11.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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