ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програмата за изработка на урбанистички планови
во општината Крива Паланка за 2021 година
Согласно член 22 став 1 алинеа 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 20 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16, 64/18, 168/18),член 40 од Законот за урбанистичко планирање(„Службен
гласник на општината Крива Паланка“ бр.32/2020) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“
бр.8/2010), општината Крива Паланка донесува годишна програма за изработка
на урбанистички планови.
Врз основа на горенаведеното, општината Крива Паланка има донесено
Програма за изработка на урбанистички планови за 2021 година со број
08-3365/46 од 30.11.2020 година кои веќе се во фаза на изработка и планови на
кои треба да се започне со изработка.
I. Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на изработка и
донесување:
 Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 1-Д; (стручна комисија по
организирање на јавна анкета и презентација)
 Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 4-А; (кај планер пред
доставување на нацрт план)
 Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 7-А; (пред донесување на
мислење кај институции)
 Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 13-В; (мислење од
интитуции и одобрување во МТВ)
Горенаведените урбани блокови се со следните опфати и површини:

 ДУП за урбан блок 1-Д
Границата започнува од вливот на долот во спротивска маала во Крива
Паланка, оди кон североисток узводно по течението на Крива Река и доаѓа до
границата со К.О. дрење, оди кон север по границата и доаѓа до трасата на
железничката пруга кон југозапад и оди покрај трасата на железничката пруга и
доаѓа до долот во спротивска маалаи оди низводно по долоти доаша до вливот
на долот во крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 16,19 ха.


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



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


ДУП за урбан блок 13-В
Границата започнува северозападно од магистралниот пат А2 кај долот
кај бензинска пупма во населба Грамаѓе продолжува јужно по долот до улица
„Пролетерска“ каде свртува источно по улица „Пролетерска“ до КП7128 каде
продолжува југо-источно по граници на КП до дол кај КП7125 каде по долот
продолжува северно, ја пресекува улица „Пролетерска“ на север по долот до
магистралниот пат А2 каде свртува западно по осовина на магистралниот пат
А2.
Површината на опфатот изнесува 7,01 ха.


Генерален урбанистички план за Крива Паланка со површина на
опфат од 700 ха
во К.О. Крива Паланка, К.О. Конопница, К.О.
Мартиница, К.О. Варовиште, К.О. Дрење, К.О. Лозаново, К.О. Градец
Општина Крива Паланка.
-Одобрена Планска програма од страна МТВ и изработка на предлог
план од страна на Агенција за планирање на просторот со забелешки од
комисија за урбанизам.

II. Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на изработка:
 Изработка на ДУП за урбан блок 10-А;
(одобрена планска програма и отпочната изработка кај планер)
Горенаведените урбани блокови се со следните опфати и површини:


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

 Генерален урбанистички план за Крива Паланка:
Измена и дополна на важечки Генерален урбанистички план за
Крива Паланка со површина на опфат од 615 ха во К.О. Крива
Паланка, К.О. Конопница, К.О. Варовиште, К.О. Градец Општина
Крива Паланка во Синхронична постапка кога се усогласува ДУП
со ГУП што се во постапка за измена и дополнување и кога
изменувањето и дополнувањето на ДУП е условено со измена и

дополнување на ГУП. (одобрена планска програма и отпочната
изработка кај планер)
III. Преглед на Урбанистички план вон населено место кои се во фаза на
изработка и донесување:
 Изработка и донесување на УПВНМ за изградба на викенд населба за
м.в. „Крива нива“ КО Бс, Општина Крива Паланка.
(одобрена планска програма со забелешки од комисија за урбанизам до
планер)
Во 2021 година беа изработени и донесени следните урбанистичко-плански
документации и тоа:
-Локална урбанистичка планска документација за ЛУПД за комплекс
„Старо Школо“ со намена В3-култура во с.Градец КО Градец, Општина
Крива Паланка;
Во 2021 година беа изработени и донесени следните урбанистичко-проектни
документации и тоа:


Одобрени се следните Проекти за инфраструктура и тоа:

-Проект за инфраструктура за изградба на дополнителна линија од
канализација за отпадни води во н.м.Мождивњак КО Мождивњак, Општина
Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за водоснабдување на објект-Школо и Црква
во с.Градец КО Градец-Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура
за изградба на локален пат спој со
ул.„Климент Охридски“ (Цонев Рид) кон с.Мартиница, КО Мартиница и КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за изградба на локален пат Крива ПаланкаВаровиште-Кошари-Б`с, Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за патен правец од с.Кркља од приклучок на
асвалтен пат кон маала „Џиковци“ и „Тукарци“, Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за изградба на улица „Лев Брег“ во Крива
Паланка, КО Крива Паланка Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна
градба, локален патен правец-2 во с.Дурачка Река, КО Станци-Општина Крива
Паланка;
-Проект за инфраструктура за надземен 10(20)кв приклучен вод и
бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0.4 кв; 100ква „Варовиште 2“ на
КП бр.169/3 КО Варовиште во с.Варовиште Општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за изградба на систем за наводнување
„Конопница“ во с.Конопница КО Конопница-Општина Крива Паланка.


Одобрени се следните Урбанистички Проекти и тоа:

- Урбанистички проект за село со намена Г-производство, дистрибуција и
сервиси (Г2, Г3 и Г4) и комплементарна намена Е1.13-Површински соларни и
фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до
1мW на КП2891/1 КО Конопница, Општина Крива Паланка;

Во 2021 година се изработени и во фаза на донесување се следните
урбанистичко-проектни документации и тоа:


Во фаза на одобрување и донесување се следните Проекти за
инфраструктура и тоа:

-Проект за инфраструктура за нов 20(10)/0.5 kV далековод со бетонска
стобна трансформаторска станица 20(10)/05kV за напојување на хидросистем
Јаловиште, КО Костур, општина Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за поврзување на резервоар „Баглак 3“ со
постоечка водоводна мрежа во населба Домачки Дол, Крива Паланка;
-Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна
градба, локален патен правец-1 во с.Дурачка Река, КО Дурачка Река-Општина
Крива Паланка.


Во фаза на одобрување и донесување се следните Урбанистички
Проекти и тоа:

-Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г2лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП6971/1 КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка;
- Урбанистички проект за инфрастуктура со намена Е1.4-каналска
регулација на „Домачки Дол“ и изместување на фекална комунална мрежа со
намена Е1.6-каналациска инфраструктура, Општина Крива Паланка.
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