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01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.1

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа
(„Службен весник на Р.М бр. 61/04 ; 96/04 ; 67/07; 156/09 ; 47/11 ; 192/15 ; 209/18 и 244/19 година)
, и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( " Службен гласник на Општина Крива
Паланка бр. 08/10 ; 08/14 ; 02/18 и 03/19“ ) , Советот на Општина Крива Паланка на 38 - та
седница одржана на ден 29 . 05 . 2020 година , донесе :

ОДЛУКА

За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К1 , К2 и К3 за I квартал за 2020 година
Член 1
Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и
К3 за I квартал за 2020 година.

Член 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. 09 – 1415/3
29 . 05 . 2020 година
Крива Паланка

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

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.2

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за усвојување на Квартален извштај за извршување на Буџетот
на Општина Крива ПаланкаК1,К2 и К3 за I квартал за 2020 година

1. Се објавува Одлука за усвојување на Квартален извштај за извршување на Буџетот на
Општина Крива ПаланкаК1,К2 и К3 за I квартал за 2020 година,штоСоветот ја донесе на 38-та
седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/4
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 2 став 2 од Законот за комунални такси („Сл.Весник на РМ“
бр.61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/2012, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), член 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М“ бр.05/2002) и член 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка 08/10, 08/14, 02/18 и 03/19), Советот на Општина Крива Паланка на 38-та
седницата одржана на ден 29.05.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за висината на комунални такси на
Општина Крива Паланка
Член 1
Во Одлуката за висината на комуналните такси на Општина Крива Паланкабр.071508/7 од 30.06.2008 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.6/2008 од
03.07.2008),започнувајќи од 1-ви Јануари 2020 година, во членот2 - Тарифен број 1 се
менува и гласи:
Тарифен број 1
За фирма, односно назив на:

Износ во денари

а) деловни простории на физичките лица кои вршат
дејност

1.700

б) деловни простории на физичките лица кои вршат
дејност а данокот го плаќаат во паушален износ

450

в) деловни простории на трговските друштва и другите
правни лица од областа на производството, прометот и
услугите

5.600

Продавници, киосци, деловни единици и слично на
трговските друштва и другите правни лица од областа на
производството, прометот и услугите

2.000

Деловни простории на правни лица од комунални
дејности

2.800

Деловни простории на трговски друштва и други правни
лица, како и на откупните пунктови кои дејствуваат
повремено

2.800

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а истата ќе биде објавена
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Број 09-1415/5
29.05.2020 година
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за изменување на Одлуката за комунални такси на Општина
Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за изменување на Одлуката за комунални такси на Општина Крива
Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/6
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на
РМ“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16) и („Службен весник на РСМ“
бр.275/19), Програмата за уредување на градежно земјиште, Програмата за поставување на
урбана опрема на подрачјето на град Крива Паланка и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), како и член 14 став 1 точка 40 и 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на општина Крива Паланка“ бр.08/2010,
08/2014, 02/2018 и 03/2019), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
29.05.2020 година донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на надомест за привремено
користење на јавна уредена површина бр.09-1714/13 од 23.08.2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување во членот 2 од Одлуката за утврдување
на надомест за привремено користење на јавна уредена површина бр.09-1714/13 од 23.08.2017
година.
Во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2 со следнава содржина:

Надоместокот за поставување урбана опрема пред деловни простории (маси и
столови) под настрешница во функција на објект, сметано од м2/дневно ќе изнесува:

-

1-ва зона....................................................................5,0 денари/м2
2-ра зона....................................................................4,0 денари/м2
3-та зона....................................................................3,0 денари/м2
4-та зона....................................................................1,5 денари/м2
5-та зона....................................................................1,5 денари/м2
6-селски населби.................................................... .1,5 денари/м2

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр.09-1415/7
29.05.2020 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
надомест за привремено користење на јавна уредена површина бр.09-1714/13 од
23.08.2017 година

1. Се објавува Одлука за за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
надомест за привремено користење на јавна уредена површина
бр.09-1714/13 од 23.08.2017 година ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден
29.05.2020 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.08-1415/8
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 14 став 1 точка 30 и 40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), а во врска со
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и
ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на РСМ“ бр. 62/20 и 64/20), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на 29.05.2020 година, донесе

О Д Л У К А
за ослободување од плаќање на закупнина за деловни простории сопственост на
Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање на закупнина за месец Март и Април во
2020 година правните и физичките лица кои имаат склучено договор за закуп со Општина Крива
Паланка за користење на деловни простории во сопственост на Општина Крива Паланка, како
мерка на помош за истите, поради вонредната состојба настаната од Коронавирусот COVID – 19.

Член 2
Од плаќање на две закупнини за месеците Март и Април 2020 година во вкупен износ од
10.228,оо (десет илјади двесте дваесет и осум) денари, ќе биде ослободено лицето Светлана
Тасевска, со адреса на живеење на ул.„8-ми Октомври“ бр.121, Крива Паланка, како корисник на
деловен објект во Крива Паланка со Договор бр. 08-2771/1 од 27.08.2019 година, кој се наоѓа на
ул.„Св.Јоаким Осоговски“ бр.216, Крива Паланка на КП бр.1736, Имотен лист бр.8694 за КО
Крива Паланка, со површина од 20м2.
Од плаќање на две закупнини за месеците Март и Април 2020 година во вкупен износ од
25.732,оо (дваесет и пет илјади седумсттотини триесет и два) денари, ќе биде ослободено
правното лице ДПТУ МАКОМИ - ЕС ДООЕЛ Крива Паланка, како корисник на деловен објект со
Договор бр.03-3189/1 од 15.10.2012 година, кој се наоѓа во Крива Паланка на ул.„Св.Јоаким
Осоговски“ бр.216, Крива Паланка на КП бр.1736, Имотен лист бр.8694 за КО Крива Паланка, со
површина од 40,89м2.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Број 09 –1415/9
29.05.2020 година
Крива Паланка

СОВЕТ НАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање закупнина за деловни простории
сопственост на Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за ослободување од плаќање закупнина за деловни простории
сопственост на Општина Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден
29.05.2020 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.08-1415/10
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14,
61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл. гласник на Општина Крива Паланка бр. 8/10, 8/14, 2/18 и 03/19), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 29.05.2020 година ја донесе

ПРОГРАМА за изменување на Програмата
за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата и културните манифестации за 2020 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 и уметноста;
- Сочувување и афирмирање на духовното културно наследство на Крива Паланка и
Кривопаланечкиот регион,
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка и
Кривопаланечкиот регион
- Создавање услови за развој, афирмација и популаризација на културата и метноста;
- Воведување нови форми и содржини на културно творење и изразување;
- Мотивирање за активно учество на локалните културни установи, организации и
поединци во реализирање на Програмата.
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:
-Реализирање на манифестации, настани, програми и проекти кои и дават посебно
обележје на Општина Крива Паланка;
-Поддршка на локалните културни установи, организации и поединци во реализирање
на Програмата;
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- Гостување на еминентни уметници од РС Македонија и странство во Општина Крива
Паланка;
- Унапредување на меѓународна културна соработка со збратимени градови на
Општина Крива Паланка врз реципрочна основа
-Остварување на продуктивна соработка со домашни и меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници;

1. Празници, манифестации и настани
Р.Б
рој

1. Празници, манифестации
настани

Носител

Партнери /
Коорганизатори

Планирани
активности

Средства
Вкупно

ЈАНУАРИ
БАДНИК
1

5-ти Јануари

Општина
Крива Паланка

Одбележување на празникот
Бадник со берење на бадниково
дрво; палење на коледарски оган;
избор на кум и народна веселба

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

- организација и
логистика;

30.000

- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;

Место: Градски плоштад

- водител;
- учесници

ВОДИЦИ
2

19 Јануари

Општина
Крива Паланка

Организирање на настаносветување на водите во Крива
Паланка и фрлање на крст.

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

-Подароци за
лицата кои ќе го
фатат крстот

30.000

-Обезбедување на
чај и топла ракија

Место: Градски плоштад / Крива
Река

МАРТ

3

ПОКЛОНЕНИЕ НА СВ. ТЕОДОР
ТИРОН - ТОДОРИЦА
8-ми Март
Организација на манифестација
Свечено поклонение на Св.

Општина
Крива Паланка

МЗ Конопница
МПЦ-ОА КАН
Здружение РЗСР
Патник Кр. Паланка
НУ Центар за

- дизајн и печат. на
промотивни
материјали;
- логистика и

60.000
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Теодор Тирон со учество на снаи
свекрви, група за изворен
фолклор и свечена трпеза;

култура

организација;
- продукти и
материјали;

Место: црква Св. Теодор Тирон,
с. Конопница

- ангажирани лица;
- ученици
- музичка придружба

4

КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА
1-15 Март
Кооганизација на Меѓународен
конкурс за карикатура од
Манифестацијата „Невестинско
Поклонение“

Здружение

Општина

РЗСР Патник

Крива Паланка

Кр. Паланка

- организација и
логистика;

40.000

- хонорари
- наградаи
- материјали;

Место: општина Кр. Паланка

- промотивен
материјал;

ЈУЛИ
5

КРИВОПАЛАНЕЧКО КУЛТУРНО
ЛЕТО
20 јули - 20 август

Општина
Крива Паланка

НУ Центар за
култура
ЛУ Градски Музеј
Други здруженија и
организации

Летна културна манифестација со
кулрурни содржнини од музичко сценски, драмски, поетски и
ликовен карактер (пр. ОСОГОВ.
СТАРОГРАДСКА ВЕЧЕР,
УМЕТНОСТ И МУЗИКА и и др)

-музичко - сценски
настани;

220.000

драмски претстави
-поетски читања
- ликовни настани;
-фолклорни изведби

Место: разл. локации

АВГУСТ
6

„ЏОЈ ФЕСТ“ МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ
23-25 Август
Организација на 9-то издание на
реномираниот музички фестивал
„ЏОЈ ФЕСТ“

ОО ЏОЈ ФЕСТ
Здружение Музички
фестивал ЏОЈ ФЕСТ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
ФОЛКОРЕН ФЕСТИВАЛ „Св.
Јоаким Осоговски„

400.000

- авторски права;

Кр. Паланка

- учесници;
- промотивен
материјал

Место: плоштад Карпошово
востание
7

- логистика и
организација;

НУ Центар за култура
Крива Паланка

КУЗ Карпош
КУЗ Фолклористи

- логистика и
организација;

200.000
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27 Август

КУД 8-ми Октомври

- авторски права;
- учесници;

Организација на 16-то издание на
Интернационалниот Фолклорен
Фестивал со учество на гости од
Бугарија, Србија, БИХ, Турција,
Словачка , Полска и др.

-промотивен
материјал

Место: Градски плоштад

СЕПТЕМВРИ
8

МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА „Св.Јоаким
Осоговски„
5-15 Септември
Организација на 34-то издание
на реномираната Меѓународна
Ликовна Колонија Св. Јоаким
Осоговски

Здружение
МЛК Св. Јоаким
Осоговски

Општина Кр.
Паланка

- логистика и
организација;

МПЦ-ОА

-промотивен
материјал

Кр. Паланка

Кумановско
Осоговска Епархија

Општина

НУ Центар за
култура

30.000

Место: Манастир Св. Јоаким
Осоговски

ОКТОМВРИ
9

МЕЃУНАРОДЕН ТЕАТАРСКИ
ФЕСТИВАЛ „Св. Јоаким
Осоговски“
6-14 Октомври
Организација на 12-то издание
на Меѓунар. Театарски Фестивал
со учество на театри од земјата и
странство
Место: НУ Центар за култура

Кр. Паланка

- логистика и
организација;

400.000

- авторски права;
и
- учесници;

Здружение

-кетеринг

МТФ Св. Јоаким
Осоговски Кр.
Паланка

- транспорт
-промотивен
материјал

НОЕМВРИ
10

НАИВА / КРЕАТИВА
1-5 Ноември
Организација на настан од
наивната / аматерската уметност:
изложба, перформанс, дизајн,
ревија, инсталација и сл.
Место: НУ Центар за култура или
др. локација

НУ Центар за
култура

Општина Кр.
Паланка

логистика и
организација;
- авторски права;
- учесници;
-кетеринг
- транспорт
- промотивен

30.000

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.13

материјал

ДЕКЕМВРИ
11

„РАСПЕАНО СИМИТЧЕ“
ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
1 -15 ти Декември

Здружение „Центар за
аудиовизуелни
уметности - Кр.
Паланка

Организација на 6-то издание на
Музички фестивал за младите
кривопаланчанчиња за промоција
на нови таленти и негување на
музичките вредости

Општина Кр.
Паланка

- логистика и
организација;

НУ Центар за
култура

- авторски права;

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНУВАЊА
/ФЕСТИВАЛ/
25-31 Декември

- материјали и
продукти;
- учесници;
-промотивен
материјал

Место: НУ Центар за култура

12

300.000

Општина
Крива Паланка

НУ Центар за
култура
ЛУ Градски Музеј

Предновогодишни празнувања /
фестивал/ со културни настани,
концерти и изложби; конкурс и
избор на Избор на новогодишно
украсена куќа, тераса и излог во
Крива Паланка; дневен
новогодишен настан и вечерен
концерт

- логистика и
организација;

80.000

- авторски права;
- материјали и
продукти;
- учесници;
-промотивен
материјал

Место: Плоштад Карпошово
востание и други разл. локации
ВКУПНО

1.800 000

2. Одбележување на празници, годишнини, настани и личности
Р.Б
рој

2. Одбележување на
годишнини, настани и личности

Носител

Партнери /
Коорганизатори

Планирани
активности

Општина

Присуство на
градоначалник и
претседател на Совет
на општина и
Советници

Средства
Вкупно

ЈАНУАРИ
БОЖИЌ
1.

7-ми Јануари
Свечена Божиќна Литургија
Место: црква Св. Димитриј
АВГУСТ

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

Крива Паланка

0
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2-ри АВГУСТ - ИЛИНДЕН

2-ри Август

2

Општина
Крива Паланка

Свечено одбележување на
денот и полагање на свежи
цвеќе

Сојуз на борци
Здруженија на
граѓани
Политички партии
Локални институции

Место: плоштад Карпошово
востание

и установи

организација и
логистика;

20.000

- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;
- учесници

СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ
29-ти Август

3

Општина
Крива Паланка

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

Совет на Општина

Сојуз на борци

Крива Паланка

Здруженија на
граѓани

Прослава на општинскиот
празник Св. Јоаким Осоговски заштитникот на градот Кр.
Паланка

- логистика и
организацијаза прием
и пречек на гости и
делегации од земјата
и странство

30.000

- организација и
логистика;

10.000

Место: /
СЕПТЕМВРИ
8-МИ СЕПТЕМВРИ – ден на
осамостојувањето

8-ми Септември

4

Свечено одбележување на
денот на осамостојувањето и
полагање на свежи цвеќе

Политички партии
Локални институции
и установи

Место: плоштад Карпошово
востание

- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;
- учесници

ОКТОМВРИ
8-МИ ОКТОМВРИ – ден на
ослободувањето на Кр.Паланка

5

Општина

Сојуз на борци

8-ми Октомври

Крива Паланка

Здруженија на
граѓани

Организација на празникот на
градот со Свечена седница на
Советот на општина Крива
Паланка, полагање на свежо
цвеќе и доделување на
осмооктомвриски награди

градоначалник

Место: плоштад Карпошово
востание

Политички партии
Локални институции
и установи

- организација и
логистика;
- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;
- учесници

60.000
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6

11-ТИ ОКТОМВРИ –

Совет на Општина

Сојуз на борци

Ден на востанието

Крива Паланка

Здруженија на
граѓани

11-ти Октомври
Свечено одбележување на 11-ти
Октомври - Ден на востанието на
РМ со полагање на цвеќе пре
споменикот од НОБ

Политички партии
Локални институции
и установи

Место: плоштад Карпошово
востание, споменик од НОБ

- организација и
логистика;

20.000

- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;
- учесници

ВКУПНО

140.000

3. Други културни активности
Р.Б
рој

3. Други активности

Носител

Партнери /
Коорганизатори

Планирани
активности

ЛУ Градски Музеј

Научно и Архивско
истражување;
подготовка на стручни
текстови,
фотографии;
скенирање, дизајн и
сл.

Средства
Вкупно

ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ
Монографија за Крива Паланка

2

Истражување на теми од областа
на: археологијата, историјата,
етнологијата, политичкиот и
економскиот систем, туризмот и
др. области и подготовка на
стручни текстови, фотографии и
сл.

Општина
Крива Паланка

80.000

Место: Крива Паланка
ВКУПНО

80.000

Вкупни трошоци
СЕ ВКУПНО (1,2,3)

III.ФИНАНСИРАЊЕ

2.020 000
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Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2020 година, средства од
Буџетот на РС 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.

Општина Крива Паланка
Министерство за култура
Сопствени приходи
Др. извори и донации
ВКУПНО

1.630 000
100.000
30.000
260.000
2.020 000

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот
на општината.
По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во
согласност со целите на Програмата.

V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ДЕН НА ОПШТИНАТА
За 8-ми Октомври, Денот на Општина Крива Паланка се подготвува специјална програма
проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на Советот на
Општина Крива Паланка и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во
ослободувањето на градот.
VI.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
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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.

Бр.09-1415/11
29.05.2020 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Крива Паланка

Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година

1. Се објавува Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година ,штоСоветот
ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 година.

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.08-1415/12
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на
Р.М “ бр. 5/02 ) , член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа ( „ Службен весник на Р.М. “ бр. 61/04 ; 96/04 ; 67/07 ; 156/09 ; 47/11 ; 192/15 ; 209/18
и 244/19 ) и член 36 од Законот за Буџетите ( „ Службен весник на Р.М. “ бр. 64/05 ; 04/08 ; 103/08
; 156/09 ; 95/10 ; 180/11 ; 171/12 ;192/15 и 167/16 ) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка ( „ Службен гласник на Општина Крива Паланка “ бр. 08/10 ; 08/14 ; 02/18 и 03/19 ) ,
Советот на Општина Крива Паланка на 38-та седница одржана на ден 29 . 05 . 2020 година ,
донесе :
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2020 ГОДИНА

1.Општ дел
Член 1

Буџетот на Општина КРИВА ПАЛАНКА за 2020 година , се состои од :
БУЏЕТ РЕБАЛАНС

I. Вкупно приходи 402.925.000 450.824.507

Даночни приходи 60.600.000 60.620.000
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Неданочни приходи 17.790.000 17.790.000
Капитални приходи 42.911.000 42.911.000
Приходи од дотации 195.288.000 227.036.791
Приходи од трансвери 66.468.000 76.958.716
Приходи од донации 19.868.000 25.528.000

II. Вкупно расходи 423.769.000 471.668.507
Од утврдени намени 423.469.000 471.368.507
Расходи од резерви 300.000 300.000

III. Дефицит - 20.844.000 - 20.844.000

IV. Финансирање 20.844.000 20.844.000

Прилив 26.000.000 26.000.000
Домашни задолжувања 26.000.000 26.000.000
Странски заеми 0 0
Одлив 5.156.000 5.156.000

Отплата на главница 5.156.000 5.156.000

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 .
Член 3
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Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен гласник на
Општина Крива Паланка “ .

Бр. 09 – 1415/13
29 .05 . 2020 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2020 година

1. Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2020 година ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020
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.08-1415/14
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 80-а од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18,
64/18 ,168/18, 244/19 и 18/20), член 14 од Статутот на општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата одржана на 29.05.2020 год. донесе :

ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Oпштина Крива Паланка

1.Пoтреба и цели на програмата
Со програмата за урбана опрема се утврдува потребата за поставување на урбана
опрема на градежно изградено земјиште на подрачјето на Општина Крива Паланка,
постапката за добивање одобрение за поставување на опремата, како и други прашања
од значење за поставување на урбаната опрема.
Со оваа Програма се постигнуваат следните цели:
•

евиденција на урбана опрема на територијата на Општина Крива Паланка;

•

естетско обликовни подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување
на просторот;

•

уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната
средина;

•

вработување на невработени лица;

•

можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби
преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети,
предмети за различна употреба, сувенири;

•

брз сервис и услуга на граѓаните од непосредна близина (продажба на весници,
сувенири, цвеќиња, телефонски говорници).
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2. Изрази употребени во програмата и нивно значење

-Јавни пешачки површини се површини на плоштади, тротоари, пешачки патеки и
други јавни површини наменети за пешачко движење во рамките на подрачјето на
Општина Крива Паланка, утврдени со Генералниот и Деталните урбанистички планови.
-Активна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина наменета исклучиво за
пешачко движење.
-Пасивна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина која освен за пешачко
движење може да се користи и за поставување на урбана опрема.

Урбаната опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно
изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основаната намена на
просторот и безбедноста на сообраќајот.
Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат
стварни права врз градежното земјиште.
Со одобрението за поставување на урбана опрема се утврдуваат условите, начинот и
рокот за поставување и отстранување на урбаната опрема.
Урбаната опрема ќе се постави со предлог решение одредено според програмата, а во
согласност со Деталниот урбанистички план на постојниот локалитет.
Се утврдува модуларен систем (кој ќе биде прикажан со графички дел – елеборат) за
објектите во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на
модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.
Урбаната опрема што се поставува на јавните пешачки површини не смее на никаков
начин да биде трајно прицврстена за подлогата, без оштетување на истата, а нејзиното
поставување треба да се одвива на брз и лесен начин.

3.Видови на урбана опрема
Според член 2 точка 4 од Законот за градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16,
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31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), урбаната опрема се
поставува на градежно изградено земјиште.
Под урбана опрема, во смисла на Законот за градење, се смета опрема за продажба на
билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски
говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско–конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната
управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и
спортски настани, опрема за спортско рекреативни активности, јавни санитарни јазли,
паркинзи во функција на објекти на органите на државната управа и објектите на
општината, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно
и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа,
детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

а) Платформи
Платформите кои служат за организирање на спортски, културни, туристички и забавни
настани (манифестации) како и придружните објекти во функција на истите, се со висини
и површини кои овозможуваат безбедност при нивно користење.
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое
може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите дефинирани во оваа
програма.
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето
на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на
субјектот кој ја поставил платформата.

б) Информативни паноа
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на
градот, возен ред и друго) и огласување на културно – уметнички, спортски и други
манифестации.
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното
одвивање на сообраќајот.
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на
објект и сл.
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в) Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе ,готова храна и пијалоци

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници,
сувенири, сладолед, готова храна и пијалоци да не биде поголема од 4.0 м2, а за
продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м2.
г) Телефонски говорници
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да
бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се поставуваат на начин да
можат да ги користат лица со посебни потреби.
Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите да изнесува 1.5 х 1.5
м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа
да не се нарушат постојните пешачки движења.

д) Монтажно – демонтажни типски објекти
Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција се објекти со површина до 16.0
м2 кои можат да се постават на одредени места. Монтажно – демонтажни објекти од
лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и
безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, храна (без нејзина подготовка), кондиторски
и слични производи.
Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на
одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски,
изложбени, рекламно – промотивни или деловно – информативни и други активности по
повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.
I Обликовни услови

-монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на
кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со
елаборатот за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде
типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на
монтажниот објект можно е поставување на рол тенда;
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-на монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од
челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за
истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот
раб на монтажниот објект повеќе од 50 см;
-на надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или
делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од
габаритот на објектот;
II Сообраќајни услови

-монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој
нема да го попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се
поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1.5 – 2.5 м., а од раскрсница
мин. 5.0 м од почетокот на радиусот за десно свртување;
III Технички услови

-при поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно–технички и
хигиенски услови: проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со
вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен
отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на
електрична енергија, приклучок на вода и канализација;
-подната, ѕидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат
од непропусен, неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти.
ѓ) Автобуски постојки
Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност
на сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се
врши со мултиплицирање на модули со површина од 4.0 – 16.0 м2 и висина до 4.0 м од
ниво на тротоар до врвот на покривачот.
Автобуските стојалишта се дел од урбана опрема од јавен интерес и можат да содржат
настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и
информативни табли.
При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен
прооден простор пред нив од 2.5 м.
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е) Објекти за обезбедување
Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 4.0 м2. За нив важат
стандардите за монтажно – демонтажни и типски објекти.
ж) Јавни санитарни јазли
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на
јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да
го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски
објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.
з) Тераси, шанкови и настрешници
-Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при
што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција
на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници,
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (,,Сл.
весник на РМ,, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16) особено по однос
на минималните димензии на пешачки површини – тротоари, по однос на непречено
користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот
(пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно,
полициско и комунално возило (возила на јавни служби).
Се забранува покривање на урбаната опрема на летната тераса со најлони. За заштита
на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со
лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се
забранува складирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на
локалот кон улица и негово натрупување на куп. На површината на која се поставува
урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно
подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.
Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици,
настрешници, чадори, постамент за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го
преминуваат работ на одобрената површина. Исклучително во пешачка зона, на
плоштади, кеј и други пошироки површини без моторен сообраќај, опремата за летна
тераса се поставува на начин утврден со елаборат. Со елаборат се утврдува просторот,
видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.
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Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност)
со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери,
витрини и друго.
Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за
угостителство за поставување на еден ред маси со столови или клупи изнесува 1.5 м.
Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од
квалитетни материјали. На определени простори: пешачки зони, плоштад и во
заштитени зони може да биде пропишан видот на опремата со посебен елаборат. Сите
направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени
на една тераса треба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една
естетска целина.
*Чадорите се со минимална слободна височина од 2.4 м. Чадорите за сонце поставени и
отворени не смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобрениот
простор, можат да ја наткриват само одобрената површина и не смеат да бидат
прицврстени за подлогата.
*Тендите се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на
чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред
на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.
При поставување на тенди над зона во која се организираат летните тераси
минималната слободна височина изнесува 3.2 м. Поставена и монтирана тендата смее
да го наткрива само одобрениот простор за летна тераса. Страните на тендата не смеат
да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која
вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна
површина.
-Настрешница во функција на угостителски објект е лесен монтажно – демонтажен
елемент кој се поставува конзолно на обојект или со монтажно - демонтажни столбови и
истиот може да биде отворен или затворен со граничници-прегради.
При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува 3.2 м.
Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на направиелементи за заштита од атмосферски влијанија.
-Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат да излегуваат со
ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна тераса и да бидат фиксно
прицврстени за подлогата. Висината да не биде поголема од 0.80 м. Над нив може да се
изведе застаклен дел до висина од мах. 1.60 м. од подлогата на летната тераса.
Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали со високо
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естетско ниво. Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон
пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни летни тераси.
*При поставување на маси и столови на тераси може да се постави монтажнодемонтажен под со максимална висина од 15см. По завршување на на дејноста и
остранување на масите и столовите задолжително да се острани и демонтажномонтажниот под.
ѕ) Покриени и отворени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад-сквер, во парк, на кеј, покрај
водни и рекреативни површини и регулирано корито на Крива Река на локалитет од
градски парк до локалитет викан љиљаков мост. Покриените и отворени шанкови не
смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична
енергија и канализација. Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови
може да биде и летна тераса.
и) Самостоечки рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во
профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот
на патиштата („Службен весник на Република Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16,
11/18 и 83/18) и акт на Советот на Општината.
ј) Опрема за забава на деца и детски игралишта и спортско рекреативни површини
Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и
други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни
површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се
дава на краткотрајно користење до 30 дена.
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште,
на кеј, во паркови и на други јавни површини, со елаборат за поставување на урбана
опрема погодно за таа намена.
Спортско рекреативни површини можат да се определат со изработка на техничка
документација со која ќе се дефинираат димензиите, намената, видот и изгледот на
површината.
Во спортско рекреативни површини можат да се поставуваат спортски игралишта,
опрема за фитнес, скејт и др.
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Локациите на кои што ќе се постави опремата за забава на деца, детски игралишта и
спортско рекреативни површини ќе бидат дефинирани во Елаборатите за урбана
опрема.
к) Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни
површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на
поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски
постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана
опрема.
Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1.0 х 1.2
м за луѓето со хендикеп. Корпите за отпадоци може да бидат поставени:
слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.
л) Жардињери и граничници
Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи
просторот определен за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна
површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.
Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување
на времени објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се
отстранат од просторот. Максимална висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м.
Поставување на граничници од монтажно-демонтажен материјал (пвц фолија, стакло,
лексан и друг вид на транспарентен материјал) под постојните настрешници за
затварање на просторот со висина колку што е висината на постоечката настрешница.
љ) Тезги
Тезгите се лесно подвижни елементи на урбана опрема кои се поставуваат по повод
празници и манифестации или на простори во градот кои служат за продажба на
соодветни производи со пригодна намена. Тезгите треба да се со унифициран изглед и
боја соодветна на локацијата. Минималната површина на тезгите изнесува 2.0 – 4.0 м2 и
се поставуваат и одстрануваат по завршување на дејноста. Не е дозволено лоцирање
на тезги пред влезот на јавни, деловни и станбени објекти.
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м) Елементи за изложување на производи
Елементи за изложување на производи се витрини, полици и фрижидери. Елементите за
изложување на производи се поставуваат на јавни површини пред трговски локали, по
правило во широчина на челото на локалот, без можност за нивно поставување во
уредена зелена површина. Над елементите за изложување на производи може да се
поставуваат тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални
потпирачи. Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува
и затвара на било кој начин (најлони, застаклување и сл.).
н) Ормар-Опрема за поставување на полначи за електрични автомобили
Ормар-Опрема за постаување на полначи за електрични автомобили на паркинг простор
одреден за полнење со електрична енергија во рамки на јавниот паркинг простор.
њ) Корпи за цврст отпад (контењери)
Сопствениците на индивидуални станбени згради, станови, деловни простории, закупци
и други корисници на станбен и деловен простор, како и корисници на услуги должни се
отпадот од своите простории да ги собираат во корпи или канти за отпад како и да ги
користат услугите на давателот на начин и под услов пропишан со оваа Програма и
другите прописи кои ги уредуваат овие односи.
Сите корисници на услуги кои живеат во индивидуални станбени згради, сопствениците
на занаетчиски дуќани и приватни претпријатија задолжително треба да поседуваат
сопствени садови за отпад во зависност од количината на отпадот кој го создаваат.
На јавните површини доколку не се нарушува движењето можат да се постават садови
за отпад (контењери, кошеви за хартија и електричен отпад, садови за стакло) каде за
истите се грижи и одржува давателот на услугите.
о) Привремени паркинзи и природни патеки
Привремени паркинзи и природни патеки на неизградено градежно земјиште се
извдеуваат со елементи кои лесно можат да се остранат, кои не ја нарушуваат
животната средина, со можност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80м.).
*Предлог (Идејните) решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде
во согласност со микролокациските услови, со високи естетско–функционални
вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.
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*Во графичкиот приказ кој е составен дел на оваа Програма прикажани се локациите на
кои може да се поставува урбаната опрема, кои ќе се прецизираат со изработката на
микролокациските услови.
4.Критериуми за определување на типот на урбаната опрема
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните
критериуми:
-функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за вршење
на дејноста;
-естетско морфолошките критериуми овозможуваат редизајн на постојната типизација, односно
морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност;
-материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија време и
објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на општина Крива Паланка треба да ги
задоволува основните барања за градбата согласно Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20).
Урбаната опрема не смее да претставува архитектонска бариера односно да го попречува
безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.
Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, во
склад со амбиентот на локацијата, со примена на современи материјали, исправни и естетски
прифатливи.

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема
освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат.
Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето
на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење
или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната
слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува
естетскиот и општиот изглед на околината.
Урбаната опрема со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот
изглед на околината, а со вршење на дејноста не смее да се создава нечистотија,
недозволена бучава и лоша миризба.
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Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин
да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и отстранување
треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата. Површината
што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна
состојба. При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни
зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата
површина што се користи. При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат
платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад
каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го
попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизираните
лица со колички.
Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема,
изнесува 3.2 м, а за поставување на монтажно – демонтажен или типски објект од лесна
конструкција истата треба да изнесува минимум 4.5 м.
5.Стандарди за поставување на урбана опрема:
-урбаната опрема да е на минимално растојание од 0.80 м од рабникот на коловозот (
корпа за отпадоци, жардињери), односно 1.5 – 2.5 м од рабникот на коловозот (
автобуски стојалишта, киосци, рекламни табли);
-минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при
поставување на настрешници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над
слободната проодна површина;
-поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е
дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се
исполнети стандардите од оваа одлука и условите од други прописи;
-урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации и изложби,
секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.
-при поставување на урбаната опрема на тротоари, минималната слободна проодна
површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1.5 м, а во централното градско
подрачје на активна пешачка зона изнесува 1.3 м. Исклучок претставуваат простори кај
кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и
бараниот простор за поставување на опрема (столбчиња, денивелација и сл.) но
просторот за движење не може да биде помал од 1.2 м. Широчината на слободната
проодна површина на тротоарите се мери од рабникот на коловозот или на
велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект,
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широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во
правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.
-поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на
свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците, која изнесува
минимум 8.0 м од пресечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката
површина е поголема од 5.0 м во радиус на свртувањето дозволено е поставување на
урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со
ширина од 2.5 м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво,
комунален или рекламен објект).
6.При поставување на урбана опрема, барателот е должен да обезбеди:
-соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за
предвидениот временски период (електронапојување, водоснабдување и канализација,
мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни
претпријатија и други правни лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои
стопанисуваат со објектите на инфраструктурата;
-примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни
конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување,
препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбаната опрема за дејностите
од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови – со ниско слеме, обезбедување
пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.;
-согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето
се користи за јавна употреба согласно закон.
При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат
специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на
дејноста која се врши и слично.
Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на
опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на
користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната
управа надлежен за работите за заштитата на културно–историското наследство,
односно на природата.
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Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни
димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив. При поставување на урбана
опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста или слична
дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина.
Урбаната опрема може да биде само приземна, со максимална висина на венец до 3.5 м
и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребениот
кровен покривач, само како заштита на објектот, со кота на приземје не повисока од 15
см.

7. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема
Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 ,168/18,
18/20), урбаната опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено
и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на
сообраќајот.
Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема
кое го издава Градоначалникот на општина Крива Паланка.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на
Програмата за поставување на урбана опрема во размер 1:1000. Точното
позиционирање на урбаната опрема го одредува стручна служба од Општина Крива
Паланка.
Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на
времени објекти и на одобрението за поставување ма урбана опрема (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во
А4 формат. Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги
пропишува Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.
Општина Крива Паланка согласно Законот за градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 18/20) води регистар на издадени одобренија за поставување и
отстранување на урбаната опрема. Доколку урбаната опрема се поставува за вршење
дејност на јавна површина пред деловна просторија, одобрението за поставување може
да се издаде само ако за користење на просторот претходно е издадено одобрение за
вршење дејност од страна на Градоначалникот на општина Крива Паланка.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбаната опрема може да биде:
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-дневно за време од 24 часа (манифестации, презентации и др.);

-краткотрајно за период од 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.);
-сезонско за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.);
-годишно за период од 1 година (угостителство, трговија, градилиште);
-долгогодишно, за период од 1 до 5 години.
Одобрение за поставување на урбана опрема се издава врз основа на поднесено
барање кое заинтересираниот субјект го доставува до Општина Крива Паланка заедно
со комплетна документација.
Со барањето се доставува соодветен елаборат за поставување на урбана опрема,
имотен лист за катастарската парцела, согласност од надлежна институција во колку
урбаната опрема се наоѓа во специфична локација, договор за користење на градежно
земјиште и доказ за уплатена комунална такса. Во колку земјиштето е во сопственост на
барателот не се доставува договор за користење на градежно земјиште.
Елаборатот се изработува согласно стандардите утврдени со оваа Програма.
Елаборатот содржи текстуален и графички дел.
-Текстуалниот дел содржи техничко образложение за организација на пасивна пешачка
зона со урбана опрема.
-Графичкиот дел содржи:
•
•
•

•

•

Копие од катастарски план;
Извод од Детален урбанистички план на постојниот локалитет;
Предлог-ситуационо решение за поставување урбана опрема на локалитетот во
размер 1:500 (1:1000 за полеми локалитети) со назначување на активна и пасивна
пешачка зона согласно оваа Програма;
Предлог-ситуационо решение за поставување урбана опрема на пасивна пешачка
зона во размер 1:200 со соодветни ознаки на урбаната опрема согласно оваа
Програма;
Детално-ситуационо решение на одделни микролокалитети со детали на одделна
урбана опрема во размер 1:50 и приказ на одделни елементи на урбаната опрема
1:20 или 1:10.

Елаборатот се доставува до Одделението за урбанизам,сообраќај и заштита на животната
средина во 2 примероци.
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Доколку барањето се однесува за поставување на урбана опрема на ист локалитет и со
иста површина, како и за иста дејност елаборатот може да се достави во копирана форма.

Постапката по барањето до донесување на одобрението за поставување на урбана
опрема ја спроведува Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина–во натамошниот текст: надлежно одделение на Општината.
Надлежното одделение на Општината врши увид на лице место и проверка на
елаборатот од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени
врз основа на закон, општите и посебните стандарди за поставување на урбана опрема
на подрачјето на Општина Крива Паланка.
Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред
истекот на времето за кое е дадено доколку:
-урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино
поставување,
-престане важењето на одобрението за вршење на дејност,
-не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски
работи во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од претходно наведеното, надлежниот орган нема да издаде ново
одобрение во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана
опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во
закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со
било кој друг правен акт.
Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од
обврската за исполнување на други услови пропишани со закон.
8.Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на времени
објекти и урбана опрема
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на времени
објекти и урбана опрема паѓаат на товар на инвеститорот (физичко или правно лице).
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9. Динамика на реализација на Програмата
Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од створените правни и технички
услови.
10. Вршење надзор
Вршењето надзор над поставувањето, одржувањето, дислокацијата и отстранувањето на
времени објекти и урбана опрема е во согласност со Законот за градење(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18,168/18, 244/19 и 18/20).

11. Преодни и завршни одредби
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на општина Крива Паланка
преку Одделението за урбанизам,сообраќај и заштита на животна средина.
Графичкиот приказ е составен дел на оваа Програма за поставување на урбана опрема
на подрачјето на општина Крива Паланка.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се
донесува.
Со влегување во сила на оваа Програма престанува важноста на Програмата за
поставување на урбана опрема на територијата на Општина Крива Паланка, објавена во
,,Сл. гласник на општина Крива Паланка“ бр. 09-773/33 од 14.03.2019 година.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1415/15
29.05.2020 год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Крива Паланка

1. Се објавува Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/16
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 8/14, 2/18 и 3/19), а во
врска со член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 29.05.2020 година
донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување на член на Одборот за контрола на материјалното и финансиско
работење на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка

1. Се разрешува Ѕвонко Филиповски од член на Одборот за контрола на материјалното и
финансиско работење на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка, по негово барање .

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1415/17
29.05.2020 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за разрешување на член на Одборот за контрола на
материјалното – финансиско работење на ЈП ,,Комуналец’’ Крива Паланка

1. Се објавува Решение за разрешување на член на Одборот за контрола на
материјалното – финансиско работење на ЈП ,,Комуналец’’ Крива Паланка ,штоСоветот ја
донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/18
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 8/14, 2/18 и 3/19), а во
врска со член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 29.05.2020 година
донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на член на Одборот за контрола на материјалното и финансиско работење
на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка

1. За член на Одборот за контрола на материјалното и финансиско работење на ЈП
„Комуналец “ - Крива Паланка се именува:

- Ивица Велиновиќ

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09- 1415/19
29.05.2020 година
Крива Паланка

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

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.42

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за именување на член на Одборот за контрола на
материјалното – финансиско работење на ЈП ,,Комуналец’’ Крива Паланка

1. Се објавува Решение за именување на член на Одборот за контрола на материјалното
– финансиско работење на ЈП ,,Комуналец’’ Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та
седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/20
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.43

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 8/14, 2/18 и 3/19), а во
врска со член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 29.05.2020 година
донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на член на Управниот Одбор на ЈП „Комуналец “
Крива Паланка

1. Се разрешува Станојко Додевски од член на Управниот Одбор на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка,по негово барање .

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1415/21
29.05.2020 година
Крива Паланка

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

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.44

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за разрешување на член на Управен Одбор на
ЈП ,,Комуналец ‘’Крива Паланка

1. Се објавува Решение за разрешување на член на Управен Одбор на ЈП ,,Комуналец
‘’Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/22
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.45

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 8/14, 2/18 и 3/19), а во
врска со член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 29.05.2020 година
донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на член на Управниот Одбор на ЈП “Комуналец“ - Крива Паланка

1. За член на Управниот Одбор на ЈП „Комуналец “ - Крива Паланка се именува :

-Стефан Спасовски

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09- 1415/23
29.05.2020 година
Крива Паланка

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

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.46

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за именување на член на Управен Одбор на
ЈП ,,Комуналец ‘’Крива Паланка

1. Се објавува Решение за именување на член на Управен Одбор на ЈП ,,Комуналец
‘’Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/24
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.47

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 29.05.2020 година, донесе

О Д Л У К А

За усвојување на Извештај за рабата на ЈП „Комуналец’ – Крива Паланка за 2019 година

Член 1

1.Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за
2019 година.

Член 2

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

Бр. 09-1415/25
29.05.2020 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска с.р

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.48

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за усвојување на извештај за работа на
ЈП ,,Комуналец’’ Крива Паланка за 2019 година

1. Се објавува Одлука за усвојување на извештај за работа на ЈП ,,Комуналец’’ Крива
Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/26
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.49

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 , 2/18 и 03/19), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 29.05.2020 година, донесе

ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1371/5, к.п.бр.1371/4 и к.п.бр.1371/2 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на к.п.бр.1371/5, к.п.бр.1371/4 и к.п.бр.1371/2 во КО Крива Паланка
сопственост на Слободан Пешовски.

Член 3

На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена А1-домување во станбени куќи, а според постојниот ДУП е предвидено
намена Б1-основно образование..

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.50

Член 4

Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1415/27
29.05.2020 година
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за
к.п бр.1371/5,к.п бр.1371/4 и к.п бр.1371/2 во К.О Крива Паланка,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1371/5,к.п бр.1371/4 и к.п
бр.1371/2 во К.О Крива Паланка,Општина Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та
седница,одржана на ден 29.05.2020 година.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.51

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.08-1415/28
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14,2/18 и 03/19), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 29.05.2020 година, донесе

ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3116 во КО Крива Паланка, Општина Крива
Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на к.п.бр.3116 во КО Крива Паланка сопственост на РСМ.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.52

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена А1-домување во станбени куќи, а според постојниот ДУП е предвидено Еинфраструктура.

Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1415/29
29.05.2020 година
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за
к.п бр.3116 во К.О Крива Паланка,Општина Крива Паланка

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.53

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.3116 во К.О Крива
Паланка,Општина Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден
29.05.2020 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.08-1415/30
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14, 2/18 и 03/19), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 29.05.2020 година, донесе

ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1607 и дел од к.п.бр.4619 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка

Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.54

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на к.п.бр.1607 во КО Крива Паланка сопственост на Стоица Ангеловски и
на дел од к.п.бр.4619 во КО Крива Паланка сопственост на РСМ.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1415/31
29.05.2020 година
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за
к.п бр.1607 и дел од к.п бр.4619 во К.О Крива Паланка,Општина Крива Паланка

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.55

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1607 и дел од к.п
бр.4619 во К.О Крива Паланка,Општина Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та
седница,одржана на ден 29.05.2020 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.08-1415/32
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 , 2/18 и 03/19), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 29.05.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 840 во КО Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

Член 2

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.56

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на к.п.бр.840 во КО Крива Паланка сопственост на Станимир
Георгиевски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена А1 домување во станбени куќи, а според постојниот ДУП е предвидено
намена Д-зеленило.
Член 4

Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1415/33
29.05.2020 година
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.840 во К.О Крива
Паланка,Општина Крива Паланка

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.57

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.840 во К.О Крива
Паланка,Општина Крива Паланка ,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден
29.05.2020 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.08-1415/34
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни
објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 29.05.2020 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2618/1 во КО Крива Паланка,
Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.58

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на к.п.бр.2618/1 во КО Крива Паланка сопственост на Милица Костова и
Станика Јакимовска.

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1415/35
29.05.2020 година
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2618/1 во К.О
Крива Паланка,Општина Крива Паланка

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.59

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2618/1 во К.О Крива
Паланка,Општина Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана на ден
29.05.2020 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.08-1415/36
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 1 и член 32 од Законот за снабдување со вода за
пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 28/06, 103/08,
17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), како и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/2014,
02/2018 и 03/2019), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 29.05.2020
година донесе

ОДЛУКА
за преземање на водоводен систем Селска Река во м.в.Стублица, во
с.Конопница,Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука, Општина Крива Паланка врши преземање на водоводниот систем
Селска Река во м.в.Стублица, во с.Конопница, Крива Паланка од месното население во
м.в.Стублица, во с.Конопница, Крива Паланка.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.60

Преземањето на водоводниот систем Селска Река, во м.в.Стублица, Крива Паланка е на
барање на повеќе од 50% од месното население кое што го користи овој водоводен систем.
Преземањето на водоводниот систем ќе биде направено во рок од 10 дена по
влегувањето во сила на оваа Одлука, а истото ќе биде записнички спроведено од страна на
мешовита комисија, составена од претставници на Општина Крива Паланка и претставници од
месното население од м.в.Стублица, с.Конопница, Крива Паланка.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09- 1415/37
29.05.2020 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за преземање на водоводен систем Селска Река во
м.в.Стублица, во с.Конопница,Општина Крива Паланка

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.61

1. Се објавува Одлука за преземање на водоводен систем Селска Река во м.в.Стублица,
во с.Конопница, Крива Паланка, Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана
на ден 29.05.2020 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.08-1415/38
01.06.2020 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 3 став 1 точка 16, член 23 став 1 алинеја 1 и член 32 од Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“
бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), како и член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 14 став 1 точка 40 и
41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на општина Крива Паланка“
бр.08/2010, 08/2014, 02/2018 и 03/2019), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на 29.05.2020 година донесе

ОДЛУКА
за предавање на управување на водоводен систем Селска Река во м.в.Стублица, во
с.Конопница, Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка врши предавање на управување на водоводниот
систем Селска Река во м.в.Стублица, во с.Конопница, Крива Паланка на ЈП Комуналец - Крива
Паланка.

01.06.2020година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.6Стр.62

Член 2
По предавањето на водоводниот систем Селска Река на ЈП Комуналец - Крива Паланка,
ЈП Комуналец - Крива Река ќе биде единствен надлежен за стопанисување и одржување на овој
водоснабдителен систем, а средствата за доведување во исправна состојба, санација и
одржување на водоводниот систем ќе бидат обезбедени од ЈП Комуналец – Крива Паланка.
Предавањето на водоводниот систем ќе биде направено во рок од 10 дена по
влегувањето во сила на оваа Одлука, а истото ќе биде записнички спроведено од страна на
мешовита комисија, составена од претставници на Општина Крива Паланка и претставници ЈП
Комуналец - Крива Паланка.

Член 3
По преземањето на водоводниот систем Селска Река во м.в.Стублица, во с.Конопница,
Крива Паланка, ЈП Комуналец – Крива Паланка е должен со сите корисници на водоводниот
систем да склучи договор за користење на услуги, а согласно со позитивните законски прописи.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1415/39
29.05.2020 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за предавање на управување на водоводен систем Селска Река
во м.в.Стублица, во с.Конопница,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за предавање на управување на водоводен систем Селска Река во
м.в.Стублица, во с.Конопница, Крива Паланка,штоСоветот ја донесе на 38-та седница,одржана
на ден 29.05.2020 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.08-1415/40
01.06.2020 год.
Крива Паланка

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

До Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктураОдделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина во Општина Крива Паланка,
доставено е барање за Одобрение за доградба на станбена куќа-А1, со катност П+1(приземје и
кат) на КП 7085/1, во м.в.,,Грамаѓе” КО Крива Паланка, во општина КРИВА ПАЛАНКА, заведено под
бр.уп29-962/1 од 26.12.2019 година, поднесено од страна на Драге Јанковски со адреса
ул.,,Св.Јоаким Осоговски”бр.72 во Крива Паланка.
Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина издаде Одобрение за
доградба на станбена куќа-А1, со катност П+1(приземје и кат) на КП 7085/1, во м.в.,,Грамаѓе” КО
Крива Паланка,во општина КРИВА ПАЛАНКА, објект од Втора категорија, заведено од бр. Уп29962 од 03.02.2020 година на ден 06.02.2020 година, согласно ДУП за населба „Грамаѓе“ за Крива
Паланка донесен со Одлука бр.07-316/1 од 20.07.1999 година.

Се повикуваат лицатаГоранчо Станоевски со адреса с.Конопница Општина Крива
Паланкаи Ивица Станоевски со адреса с.Конопница Општина Крива Паланка како непосредни
соседи, се известува за донесеното одобрение и се задолжува во рок од 15 дена од објавата да
дојдат во просториите на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина да
изврши увид во предметот.
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена уредна
достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.

Крива Паланка
Одделение за урбанизам, сообраќај
и заштита на животна средина

Општина Крива Паланка
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ЈАВНА ОБЈАВА

До Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктураОдделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина во Општина Крива Паланка,
доставено е барање за Одобрение за надградба, реконструкција и адаптација на постоечки
објект со катност од По+Пр(подрум и приземје) и надградба со нов кат1 - детска градинка со
намена В2 на адреса ул.„Илинденска“ на КП1684 в.м.„М.Тито“ КО Крива Паланка - Општина
КРИВА ПАЛАНКА, заведено под бр.уп29-847/1 од 05.11.2019 година, поднесено од страна на
Општина Крива Паланка со адреса ул.„Св. Јоаким Осоговски“ бр.175 од Крива Паланка.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина издаде по втор пат
Одобрение за надградба, реконструкција и адаптација на постоечки објект со катност од
По+Пр(подрум и приземје) и надградба со нов кат1 - детска градинка со намена В2 на адреса
ул.„Илинденска“ на КП1684 в.м.„М.Тито“ КО Крива Паланка - Општина КРИВА ПАЛАНКА, објект
од Втора категорија, заведено од бр. уп29-847 од 17.03.2020 година на ден19.03.2020 година,
согласно ДУП- Урбан модул „Старо Пазариште“ за Крива Паланка донесен со Одлука број 07596/9 од 28.06.2005 година.

Се повикуваат лицата Роберт Стоилковски со адреса ул.„Св. Јоаким Осоговски“ бр.151-35
од Крива Паланка, Косовиќ Милан Јасминка со адреса ул.„В.Карангеловски“ бр.23 од Скопје и
Ѓорѓевиќ Милан Мирослав со адреса ул.„К.Асенов“ бр.4 од Скопје како непосредни соседи, се
известува за донесеното одобрение и се задолжува во рок од 15 дена од објавата да дојдат во
просториите на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина да изврши
увид во предметот.
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена уредна
достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.

Крива Паланка
Одделение за урбанизам, сообраќај
и заштита на животна средина

Општина Крива Паланка
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