Бр. 14 страна 413 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/2002), член 23 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 61,04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 14 од Статутот
на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) Советот на
Општина Крива Паланка на 5-та седница, одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2017 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година број
09-3592/13 од 29.12.2016 година се врши измена и дополнување.
Член 2
Член 11 се менува, после став 3 се додава став 4 кој гласи: „се исплатува на вработените
регрес за годишен одмор и тоа најмногу 60% од просечно исплатена месечна нето пллата по
работник“.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/3
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година
1.Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 14 страна 414 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/4
15.12.2017 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 РМ“ бр. 5/2002), а во врска со 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.
64/2005.2008) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина

Крива Паланка“ бр. 8/10) Советот на Општина Крива Паланка на 5-та седница, одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на распоредот на средствата на Буџетот на
КРИВА ПАЛАНКА за 2017 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на КРИВА
ПАЛАНКА за 2017 година на следниот начин:

________________________________________________________________________
Потпрограма
Потставка

БУЏЕТ САМОФИН. ДОТАЦИ ДОНАЦИИ КРЕДИТ
D0
ГРАДОНАЧАЛНИК
401110 Основни плати –функционери
-9.000
0
0
0
0
401310 Персонален данок на доход од плата
-1.000
0
0
0
0
401320 Персонален данок на доход од надоместроци
1.000
0
0
0
0
404110
Надомест за годишен одмор
9.000
0
0
0
0
Е0
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
401120 Основни плати - државни службеници
-400.000
0
0
0
0
401130 Основни плати - други вработени
-45.000
0
0
0
0
401320 Персонален данок на доход од надоместоци
45.000
0
0
0
0
404110 Надомест за годишен одмор
400.000
0
0
0
0
W0
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
401130 Основни плати – други вработени
0
0 19.875
0
0
401310 Персонален данок на доход од плата
0
0
2.208
0
0
402110 Основни придонеси за ПИО
0
0 -12.000
0
0
402120 Придонес за бенифициран стаж
0
0
-7.105
0
0
402210 Основни придонеси за здравство
0
0
-652
0
0
402220 Основен придонес за професионално заболување
0
0
-1.329
0
0
402310
Основни придонеси до Агенција за вработување
0
0
-997
0
0
0
0
0
0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/5
14.12.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
Бр. 14 страна 415 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Oдлука за распоредот на средствата на Буџетот на
Крива Паланка за 2017 година
1.Се објавува Одлука за распоредот на средствата на Буџетот на Крива Паланка за 2017
година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден
14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/6
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Кр. Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Кр. Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.5133/3 во К.О. Жидилово, Општина Крива
Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Жидилово на к.п.бр. 5133/3 во К.О. Жидилово, Општина Крива
Паланка сопственост на Јовановска Снежана.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Жидилово.

Бр. 14 страна 416 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Жидилово за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува со важност Одлуката бр.09-1714/39 од
23.08.2017 година за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5133/3 во К.О. Жидилово, Општина Крива
Паланка.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/7
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5133/3 во К.О. Жидилово, Општина Крива
Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5133/3 во К.О. Жидилово, Општина Крива Паланка,
сопственост на Јовановска Снежана, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та
седница одржана на ден 14.12.2017 година;

2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/8
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Бр. 14 страна 417 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1522/2 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1522/2 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Додевски Далибор.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/9
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 14 страна 418 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1522/2 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1522/2 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Додевски Далибор, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе
на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/10
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1339 и к.п.бр.1340 во К.О. 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 ул.„Херој Карпош“ на к.п.бр.1339 и к.п.бр.1340 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Георгиевска Добра, Ѓорѓиевски Дане и Стаменковска Ленка.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.

Бр. 14 страна 419 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/11
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1339 и за кп. бр. 1340 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1339 и за кп. бр. 1340 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Георгиевска Добра, Ѓорѓиевски Дане и Стаменковска
Ленка, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден
14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/12
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
Бр. 14 страна 420 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1474/3 и к.п.бр.1473/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1474/3 и к.п.бр.1473/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка сопственост на Вучковски Орце и Вучковски Сања.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/13
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1474/3 и за кп. бр. 1473/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1474/3 и за кп. бр. 1473/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка, сопственост на Вучковски Орце и Бучковски Сања, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
Бр. 14 страна 421 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/14
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.744/4 во
К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Лозаново на к.п.бр.744/4 во К.О.Лозаново, Општина Крива
Паланка сопственост на Велковски Славе.
Член 3

На овој локалитет нема урбанистички план за селo Лозаново.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Лозаново за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/15
14.12.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 14 страна 422 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 744/4 во К.О. Лозаново, Општина Крива
Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 744/4 во К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка,
сопственост на Велковски Славе, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та
седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/16
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 547 и к.п.бр.548/3 во К.О. 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 ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.547 и 548/3 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Насева Венка, Саздова Мимоза и Велиновска Стоименка.
Бр. 14 страна 423 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/17
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 547 и кп. бр. 548/3 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 547 и за кп. бр. 548/3 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Насева Венка, Саздова Мимоза и Велковска
Стоименка, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден
14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/18
15.12.2017 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 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017
година, донесе
Бр. 14 страна 424 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4231/1 и к.п.бр.4270/4 во К.О. 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 ул.„Вера Јоциќ“ на к.п.бр. 4231/1 сопственост на Република
Македонија и к.п.бр.4270/4 во К.О. Крива Паланка сопственост на Димитровски Васил.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-711/35 од
13.03.2014 година за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се извршат
усогласување на намените за к.п.бр.4231/1 и к.п.бр.4270/4.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/19
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4231/1 и кп. бр. 4270/4 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4231/1и за кп. бр. 4270/4 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Димитровски Васил,
Бр. 14 страна 425 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017
година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/20
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина

Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6705/1 во К.О. 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 ул.„Браќа Миладинови“ на к.п.бр. 6705/1 сопственост на Ѓорѓиевски
Ванче.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а улицата ќе добие друга местоположба.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.09-463/45 од
09.03.2017 година за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која
ќе се извршат усогласување на намените за к.п.бр.6705/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка.
Бр. 14 страна 426 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/21
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6705/1 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6705/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Ѓорѓиевски Ванче, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе
на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08–2653/22
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4066/1; 4067/3 и 4643/1 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Бр. 14 страна 427 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Чупино брдо“ на к.п.бр.4066/1; 4067/3 и 4643/1 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Бранка Јосифовска, Стојне Младеновски и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена мали комерцијални и деловни дејности, а улицата ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/23
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4066/1, за кп. бр. 4067/3 и за кп. бр 4643/1 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4066/1, за кп. бр. 4067/3 и за кп. бр. 4643/1 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, сопственост на Бранка Јосифовска, Стојне
Младеновски и Република Македонија, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/24
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Бр. 14 страна 428 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6741/1 и к.п.бр.6741/2 во К.О. 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 во м.в. „Грамаѓе“ на к.п.бр.6741/1 и 6741/2 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Китановски Ратко и Китановски Гоце.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена сервиси Г3.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/25
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 14 страна 429 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6741/1, за кп. бр. 6741/2 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6741/2 и за кп. бр. 6741/2 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Китановски Ратко и Китановски Гоце, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/26
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3465 во К.О. 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 ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.3465 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Јосимовски Веселин.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена домување во станбени куќи А1.

Бр. 14 страна 430 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1 со компатибилна намена Б1-мали комерцијални
и деловни дејности.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/27
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3465 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3465 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Јосимовски Веселин, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе
на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/28
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе

Бр. 14 страна 431 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4183 и к.п.бр.4652 во К.О. 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 ул.„Димитар Влахов“ на к.п.бр. 4183 и к.п.бр.4652 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Цветан Стефановски и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престануваат да важат Одлуките бр.09-291/31 од
16.02.2017 година и бр.09-460/29 од 23.02.2017 година за утврдување за донесување на

урбанистичко-планска документација со која ќе се извршат усогласување на намените за
к.п.бр.4183 и к.п.бр.4652 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/29
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 14 страна 432 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4183 и за кп. бр. 4652 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4183 и за кп. бр. 4652 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Цветан Стефановски и на Република Македонија, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/30
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 266/4 во К.О. 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 во м.в. „Бавчалак“ на к.п.бр.266/4 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Тодоровски Дане.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Бр. 14 страна 433 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/31
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 266/4 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 266/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Тодоровски Дане, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на
5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/32
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3416 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.3416 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Стојановска Деска.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/33
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3416 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3416 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка,
сопственост на Стојановска Деска, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та
седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/34
15.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Кр. Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Кр. Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9087/4 и к.п.бр.9139 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Градец на к.п.бр.9087/4 и к.п.бр.9139 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка сопственост на Деска Николовска, Драган Димитриевски, Тони Димитриевски,
Зорица Стаменковска и Стојче Стаменковски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престануваат со важност Одлуките за утврдување за
донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на
намените за к.п.бр.9087/4 и к.п.бр.9139 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка бр.09-878/43 од
27.04.2017 год. И бр.09-1714/63 од 23.08.2017 година.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/35
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9087/4 и за кп. бр. 9139 во К.О. Градец,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9087/4 и за кп. бр. 9139 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка, сопственост на Деска Николовска, Драган Димитриевски, Тони Димитриевски,
Зорица Стаменковска и Стојанче Стаменковски, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/36
15.12.2017 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина

Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 547 во К.О. 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 ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.547 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Велиновска Стоименка и Саздова Мимоза.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена домување во станбени куќи А1.
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Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/37
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 547 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 547 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Велковска Стоименка и Саздова Мимоза, што Советот на Општина
Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/38
15.12.2017 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.12.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2855 во К.О. 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 ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.2855 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Манасиевски Стојадин.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2653/39
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2855 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која се
изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2855 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Манасиевски Стојадин, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
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2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/40
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/10), член 12 став 1 точка 4 и став 2, член 14
став 2 и 3 и член 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен весник
на РМ“ бр. 66/04, 139/08 , 99/09, 149/14, 150/15 и
37/16), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, ја
донесе следната
ПРОГРАМА
за превентивна дезинсекција и дератизација во
Општина Крива Паланка за 2018 година
I.ВОВЕД
Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за
зголемување на бројот на заразни заболувања и појава на заболувања кои веќе се искоренети или
биле присутни во минатото, како и појава на заболувања кои не се карактеристични за нашето
подрачје.Како резултата на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за
појава на тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори.
Поволните природни услови и микроклиматски погодности обезбедуваат постојано присуство на
бројни популации на комарци и други штетни инсекти . Присуството на комарците, крлежите и
другите штетни инсекти, како и присуството на глодарите е перманенто присутен проблем кој
мора да се решава и со тоа да се придонесе за обезбедување на поставената општествена цел заштита на населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти.
II.ЦЕЛИ
Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести предизвикани од
микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на населението во Општина Крива
Паланка од заразни болести, штетници и глодари потребно е превземање на превентивна
дезинсекција и дератизација во Општина Крива Паланка.
Со оваа Програма:
- Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите;
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-

Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и дератизација
површина и објекти);
Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и дератизацијата;
Се утврдува начинот на финансирање.

(

III.АКТИВНОСТИ

Реден
број

Мерки
и Место (локација)
активности

Надлежна
институција

Планирани
средства

Временски
период
на
активност

1.

Дезинсекција

2.

Дератизација

Крива
Паланка
(градско подрачје) –
предвидени 330 ха
- диви депонии
- јавни површини
(парк, плоштад)
канализациона
мрежа

Општина
Крива
Паланка
-Општина
Крива
Паланка
-ЈП
Комуналец

150.000
денари
(без ДДВ)
30.000
денари
(без ДДВ)

Јуни - Јули
2018 година
6 месеци
(Јуни –
Декември
2018)

IV.СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Спроведувањето на оваа Програма Општина Крива Паланка ќе ја реализира во соработка
со ЈП Комуналец – Крива Паланка, како и во соработка со Центар за јавно здравје – Куманово.
За
реазлизирање
на
активноста за превентивна дезинсекција предвидена со Програмата, Општина Крива Паланка ќе
спроведе јавна набавка за избор на правни лица кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција.
За реализација на активноста за превентивна дератизација ЈП
Комуналец ќе изврши евидентирање на површините за третирање, точките во канализациониот
систем каде ќе се врши дератизација, отстранување на дивите депонии од јавните површини
пред почеток на процесот на дератизација, како и спроведување на јавна набавка за избор на
правно лице кое ќе ја спроведе превентивната дератизација.
За текот на спроведување на активностите, како и за датумите во кои е предвидено
спроведувањето на превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Крива
Паланка ќе биде известувано преку веб страницата на Општина Крива Паланка
(www.krivapalanka.gov.mk), како и преку медиумот К3.
V.ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати:
- Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација;
Бр. 14 страна 441 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
-

Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Крива Паланка и заштита од
заразни заболувања;
Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите.

VI.ФИНАНСИРАЊЕ
Активноста за вршење на превентивната дезинсекција утврдена со оваа Програма ќе се
реализира со средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, додека активноста за вршење на
превентивната дератизација утврдена со оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот
на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/41
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

ЗАКЛУЧОК
За објавување Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива
Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива
Паланка за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница
одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/42
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Бр. 14 страна 442 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр. 08/2010) а во врска со член 110 став 2 од Законот за заштита и
спасување ( „Службен весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 85/2009, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016) член 12 став 1 од Уредбата за начинот на пополнување на
резервниот состав на силите за заштита и спасување и средствата од материјална обврска
(„Службен весник на РМ“ бр.18/06), член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и
материјалниот состав на силите за заштита и спасување („Службен Весник на РМ“ бр. 124/06), и
член
3 од Одлуката за формирање Штаб за заштита и спасување на Општината Крива Паланка бр.072512/7 од 28.06.2010 година (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2010), Советот
на општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За именување Командант, Началник и членови на Штабот
за заштита и спасување на општината Крива Паланка
Член 1
- За Командант на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка се
именува Изабела Павловска од Крива Паланка
-За Заменик Командант на Штабот за заштита и спасување на општината Крива
Паланка се именува Бранко Велиновски од Крива Паланка
- За Началник на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка се
именува Стојадин Гоговски од Крива Паланка
-- За Заменик Началник на Штабот за заштита и спасување на општината Крива
Паланка се именува Мартин Николовски од Крива Паланка.
- За помошник на Началникот за оперативни работи се именува Игор Додевски од
Крива Паланка.
- За помошник на Началникот за прва медицинска помош се именува Бранко
Стаменковски од Крива Паланка.
- За помошник на Началникот за згрижување и евакуација се именува Бранко
Тодоровски од Крива Паланка.
- За помошник на Началникот за заштита и спасување од пожари се именува Иле
Коцевски од Крива Паланка.

- За помошник на Началникот за заштита и спасување од поплави се именува
Никола Граматиков од Крива Паланка.
Помошен персонал:
- Грозде Петковски извршител – администратор;
- Ивица Илиев , извршител – курир / возач;
- Антонио Јакимовски , извршител – курир / возач.
Бр. 14 страна 443 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
Член 2
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.07-2512/9 од 28.06.2010
година (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2010).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на општината Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/43
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за именување Командант, Началник и членови
на Штабот за заштита и спасување на Општината Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за именување Командант, Началник и членови на Штабот за
заштита и спасување на Општината Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/44
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на
РМ“ бр. 5/02), член 111 став 2 од Законот за заштита и спасување ( „Службен весник на РМ“ бр.
36/2004, 49/2004, 86/2008, 85/2009, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016), Член
12 од Уредбата за начинот на пополнување на резервниот состав на силите за заштита и
спасување и средствата од материјална обврска („Службен весник на РМ“ бр. 18/06), член 2 од
Одлуката за утврдување на персоналниот иматеријалниот состав на силите за заштита и
спасување ( „ Службен весник на РМ“ бр. 124/06), и член 3 од Одлуката за формирање
универзална единица за заштита и спасување на општината Крива Паланка бр.07-2512/11 од
28.06.2010 година (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2010), Советот на
општината Крива Паланка, на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
Бр. 14 страна 444 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година

О Д Л У К А
За поставување Команда и командир на просторната
универзална единица за заштита и спасување
Член 1
Со оваа Одлука се поставува Команда и командир на Унуверзалната единица за заштита
и спасување на општината Крива Паланка.
Член 2
Командата на Универзалната единица за заштита и спасување ја сочинуваат: командир,
заменик командир и извршител- возач/курир.
Член 3
- За командир на Универзалната единица за заштита и спасување се поставува Велин
Стојановски од Крива Паланка
- За заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување се поставува
Миле Јаначковски од Крива Паланка.
- За извршител- возач/курир на Универзалната единица за заштита и спасување се
поставува Тони Ангеловски од Крива Паланка.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.07-2512/13 од 28.06.2010
година (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2010).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на општината Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/45
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за поставување Команда и командир на просторната универзална
единица за заштита и спасување
1.Се објавува Одлука за поставување Команда и командир на просторната универзална
единица за заштита и спасување, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та
седница одржана на ден 14.12.2017 година;
Бр. 14 страна 445 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/46
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 14.12.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Дополнување на Програма за работа на ООУ
„Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2017/2018 година
1. Се усвојува Дополнување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ - Крива Паланка
за учебната 2017/2018 година , што советот ја донесе на 5-та седница, одржана на 14.12.2017
година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/47
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување усвојување Одлука на Дополнување на Програма за работа
на ООУ „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2017/2018 година
1.Се објавува Одлука за усвојување Одлука на Дополнување на Програма за работа на
ООУ „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2017/2018 година, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 14 страна 446 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/48
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална Самоуправа (“Службен Весник на Р.
Македонија“ бр.05/2002), член 14 ст.1 т26 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен
Гласник на Општина Крива Планка“ бр.8/2010), а согласно на чл.114 став 16 од Законот за
заштита на децата (“Службен Весник на Р. Македонија“бр.23/13), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за именување на член на Управен одбор на ОЈУДГ
“Детелинка“ Крива Паланка
Член 1
Со Ова Одлука се дава согласност на Одлуката за именување на член на Управен одбор
на ОЈУДГ “Детелинка“ Крива Паланка бр.02-251/1 од 22.11.2017 година .
Член 2

Оваа Решение влегува на сила 8-от ден од денот на објавување во “Службен Гласник на
Општина Крива Паланка“ .
Бр.09-2653/49

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

14.12.2017 год
Крива Планка

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за давање согласност на Одлуката за именување
член на Управен одбор на ОЈУДГ „Детелинка“
1.Се објавува Одлука за давање согласност на Одлуката за именување член на Управен
одбор на ОЈУДГ „Детелинка“, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница
одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 14 страна 447 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.12.2017 година
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/50
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална Самоуправа (“Службен Весник на Р.
Македонија“ бр.05/2002), член 14 ст.1 т26 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен
Гласник на Општина Крива Планка“ бр.08/10), а согласно на чл.114 став 18 од Законот за
заштита на децата (“Службен Весник на Р. Македонија“бр.23/13), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување на член во Управен одбор на ОЈУДГ “Детелинка“ Крива Паланка
Член 1
За член во Управен одбор во ОЈУДГ “Детелинка“ Крива Паланка од Министерство за
труд и социјална политика се именува :
-Татјана Славовска
Член 2
Оваа Решение влегува на сила 8-от ден од денот на објавување во “Службен Гласник на
Општина Крива Паланка“ .
Бр.09-2653/51

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

14.12.2017 год
Крива Планка

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Решение за именување член на Управен одбор на

ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за давање согласност на Одлуката за именување член на Управен
одбор на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе
на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/52
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за музеите (Службен весник на РМ бр. 66/04,
89/08,116/10, 51/11, 85/15, 152/15 и 39/16) и член 21 од Статутот на музејот (бр. 02-78/2 од 01.06
2017), Управниот Одбор на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка,- (Службен гласник на Општина Крива Паланка-бр. 8/2010), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
Годишната програма за работа на Локалната Установа
„ГРАДСКИ МУЗЕЈ “ – Кр.Паланка за 2018 година
Темелни принципи
Тргнувајќи од децентрализираниот модел на управување и финансирање на културата и
културното наследство како и од стремежите за воспоставување на европски принципи на работа
и развој, Л.У Градски Музеј изработи програма за работа на установата која што ги утврдува
целите, приоритетите, активностите и финансиските средства со кои што ќе се одвива дејноста
во следната 2018 год.
Цели
Програмата за развој на музејската дејност ги утврдува следните цели за развој на дејноста
кои што произлегуваат од базичните принципи на заштита и искористување на културно –
историското наследство со примена на современа методологија на културниот менаџмент:
 Заштита, валоризација и презентација на културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.
 Потикнување на меѓу-институционална соработка на локално ниво и интердисциплинарен
пристап.
 Институционална надградба на установите задолжени за културата и културното
наследство.
 Подобрување на менаџментот во културата и културното наследство.
 Искористување на културата и културното наследство како ресурс за економски развој.
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Приоритети

Имајќи ги предвид зацртаните цели и инструментите за нивно достигнување во програмата
за развој на музејската дејност се истакнуваат приоритетите кои што локалната заедница треба
да ги имплементира во развојот на музејската дејност. При тоа во програмата се определуваат
следните приоритети за развој на музејската дејност:
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на етнолошкото духовно и
материјално наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на археолошкото наследство на
кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на историското наследство на
кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на архитектонското – градителското
наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на црковно-историското и уметничко
наследство на кривопаланечкиот регион.
Вовед
Градскиот Музеј во Крива Паланка е формиран како Локална Установа од Областа на
Културата. По својата форма тој прстаува Општ Музеј кој што ги обединува сите музеолошки
дисциплини во себе: археолошката, етнолошката и историската. Покрај ова Л.У „Градски
Музеј“ – Крива Паланка е институционалниот носител на целокупната музејска дејност во
општинат и има обврска во период на програмта да ја врши и доразвива музејската дејност во
соработка со општина Крива Паланка, Н.У Центар за култура – Крива Паланка, манастирот Св.
Јоаким Осоговски и останатите организации кои што имаат допирни точки со заштита на
културата и културното наследство.
Во исполнување на Годишната програма за работа Л.У Градски Музеј ќе ги следи
стратешките принципи кои произлегуваат од Националната стратегија за развоја на културата
2013-2017.
- Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални
активности.
- Донесување и имплементација на потребните нормативно – правни акти и одлуки во
функција на двата типа на активности.
- Локација на средства за финансирање на активностите.
Ресурси
- технолошки ресурси
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Л.У Градски музеј својата дејност ја одвива во зградата на музејот, т.е поранешниот Дом на АРМ
или уште по поранешниот Официрски Дом. Условите за работа во установата се модерни,
технолошки современи и удобни. На располагање на вработените, лицата ангажирани по договор
за привремени вработувања и волонтерите во установата се три модерно опремени канцеларии,
библиотека, депо-а за предмети, продавница за сувенири и три изложбени сали за постојаната
етнолошка, постојаната историска и постојаната археолошка поставка опремени со современа
опрема за заштита според музеолошките стандарди. Во составот на музејот е и модерно
опремена уметничка галерија според сите стандарди и во која се организираат повремени
музејски и уметнички изложби.
- човечки ресурси
Во моментот установата има 1 (едно) лице постојано вработено, и 2 (двајца) волонтери. Од
декември 2016 година во Музејот волонтира и еден волонтер од Мировен корпус, Македонија.

Активности
Во следната година установата во програмата планира да реализира повеќе активности од
својата основна дејност, како и проектни активности кои произлегуваат од Стратегијата за развој
на општина Крива Паланка 2016-2020. година. И оваа година активностите и во основната
дејност и во проектната дејност на музејот ќе се базираат на максимата која произлегува од
споменатата програма, која гласи:
 Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални
активности.
Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата основна дејност ќе ја извршува во рамките на
подолу опишаните и определени активности, вклучени ресурси и персонал како и инволвирани
партнери:

Активности од основната дејност:
Опис
1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.

1.

2.

Развој на технолошки ресурси
Набавка на библиотечни и архивски
витрини за одделение за историја на
уметност

Вклучен
персонал
Директор

Директор /

Набавка на столчиња, штендери,
панели,
принтови
и
друго
за
инсталација на постојаните поставки

Директор /

Сервисирање на софтвер за електр.
Евиденција на музејскиот материјал
Сервисирање
на
опрема
за
електронска контрола и видео надзор
Развој на човечки ресурси
Изработка и донесување на акти,
планови и документи од областа на
човечките ресурси
Транформација на статут на лица
ангажирани по договор за услуги

директор

Ангажман и работа со волонтери и др.
ангажирани лица
Обуки, тренинзи и конференции на
стручни теми и области
Работа на Управниот одбор
Организација,
изработка
на
документи и материјали и одржување
на седници на Управниот Одбор на
Музејот
Заштита
на
културно
–
историското наследство
Заштита,
валоризација
и
презентација
на
културно
–
историското
наследство
на
Кривопаланечкиот регион.
Изработка
на
Елаборат
за
валоризација
на
Историската
и

/

лице одг. За
јавни
набавки

Набавка на метални сигурносни
плакари за збирки на оружје од
историска збирка

Потребни
средства

Пaртнери

лице одг. За
јавни
набавки
лице одг. За
јавни
набавки

Општина
Паланка,

Кр.

Одделение
правни работи

Општина
Паланка,

45.000 ден

за

Кр.

Одделение
правни работи

45.000 ден

за

Н.У Музеј на
Македонија
Избран
подизведувач

100.000 ден

15.000 ден
15.000 ден

Директор /
лице задол.
за УСЧР
2 кустоси /
етнолог
и
историчар
Директор

УО и Совет на
Општина
Кр.
Паланка
УО и Совет на
Општина
Кр.
Паланка

0
300.000 ден
15.000 ден

Сите
вработени

10.000 ден

Директор

Градоначалник,
Совет
на
општина
Кр.
Паланка

Сите
вработени

/

2 кустоси /
етнолог
и

Н.У Музеј на
Македонија

5.000 ден

Средствата за
основна дејност
во
буџет
на
општина
15.000 ден

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

1.

Етнолошка збирка
Регистрација и документација на
основниот музејски материјал од
етнолошката и историската збирка
Изработка на основни документациски
картони
за
основниот
музејски
материјал
од
етнолошката
и
историската збирка
Конзервација на музејки материјал од
етнолошката,
археолошката
и
историската збирка
Откуп на етнолошки предмети за
збогатување на етнолошката збирка
Откуп на археолошки предмети за
збогатување на археолошката збирка
Откуп на историски предмети за
збогатување на историската збирка
Изложбени
активности
и
манифестации
Организирање и реализирање на
празнични
одбележувања
и
работилници во музејот
Организирање и реализирање на
повремени / тековни изложби и
настани
Организирање на работилница и
реализирање на манифестацијата
„Велигденска традиција“
Коорганизација на културни настани
и манифестации од Програмата за
култура на Општина Кр. Паланка за
2018 година
Организација и спроведување на
групни туристични посети во музејот
Инвестициски активности
Изработка на изведбен проект за
санација на фасада на ЛУ Градски
Музеј / соработка
Проширување на маркица на објект
ЛУ Градски музеј заради развој на
нови културни содржини
Изработка на технички проект за
санирање на влага во сувенирницата
при музејот
Реновирање на сувенирница при
Музејот
Друго
Стимулирање на локалното произв.
На сувенири и збогатување на
асортиманот
на
музејската
продавница

историчар
2 кустоси /
етнолог
и
историчар и
1 фотограф
2 кустоси /
етнолог
и
историчар и
1 фотограф
2 конзерватори

Н.У Музеј на
Македонија

5.000 ден

Н.У Музеј на
Македонија

5.000 ден

Н.У Музеј на
Македонија

150.000 ден

1 кустос /
етнолог
1 кустос /
археолог
1 кустос /
историчар

Локално
граѓанство
Локално
граѓанство
Локално
граѓанство

20.000 ден

1 кустос
етнолог

Логални
граѓански
групи
Различни

35.000 ден

Сите
Вработени

Различни

15.000 ден

Сите
Вработени

Општина
Паланка
Центар
култура

/

Сите
вработени

Директор
кустоси

/

Директор
директор

20.000 ден
20.000 ден

50.000 ден

Кр.
НУ
за

15.000 ден

Туристички
агенции
и
организации

0

НУ
Национ.
Конзерваторски
Центар Скопје
Општина
Кр.
Паланка / Одд.

0

/

0

За урбанизам

Директор

/

лице одг. За
јавни наб.

Директор

/

лице одг. За
јавни наб.

/

Избран
подизведувач

5.000 ден

Избран
подизведувач со
јавна набавка

45.000 ден

Локално
производители
и фирми

20.000 ден

Л.У Градски Музеј во последниот квартал на 2017 година година изработи неколку проектни
апликации за проекти кои ќе бидат изведувани во 2018 година. Истите се опфатени во оваа
програма, и доколку добијат финансирање нивните активности ќе бидат имплементирани
согласно предвидената динамика во проектните фишеа.

Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата проектна дејност ќе ја извршува во рамките на
подолу опишаните и определени активности, вклучени ресурси и персонал како и
инволвирани партнери

Активности од проектни дејности:
Опис

1

1.

2.

3.

4.

1

1.

2.

Заштита
на
културно
–
историското наследство
Конзервавија
на
музејскиот
материјал
од
археолошкиот
локалитет Градиште во с. Градец,
Крива Паланка
Научни
и
теренски
истражувања
Сондажни
археолошко
истражување
на
локалитетот
„Градиште“ во с.Трново, Крива
паланка
Заштитни археолошки ископувања
на локалитето „Мал Камлеш“
Некропола, општина Ранковце

Вклучен персонал

3
стручни
козерватори
археолог

Партнери

Потребни
средства

лица
и

Општина
Крива
Паланка

100.000 ден

3
стручни
лица
археолози
со
стручна екипа и
работници
3 лица археолози со
стручна екипа и
работници

Општина
Крива
Паланка

100.000 ден

Општина
Ранковце

100.000 ден

Заштитини
археолошки
истражувања
на
локалитет
„Градиште“ во с. Градец, Крива
Паланка
Историја на ВМРО во Крива
Паланка – архивско и теренско
истражување
Изложбени активности
Градителско
наследство
–
традиционална градска и селска
архитектура во Крива Паланка
Инвестициски
ПОСТОЈАНА
ЕТНОЛОШКА
ПОСТАВКА IV – Реконцепција со
реконструкција и реставрација

3
стручни
лица
археолози
со
стручна екипа и
работници
1
стручно
лице
историчар

Општина
Крива
Паланка

100.000 ден

Општина
Крива
Паланка

65.000 ден

2 стручни лица
архитекти и 1
етнолог

Општина
Крива
Паланка

124.000 ден

Директор / лице одг.

150.000 ден

ПОСТОЈАНА
ИСТОРИСКА
ПОСТАВКА – III - Реконцепција со
реконструкција и реставрација

Директор / лице одг.

Избран
подизведувач
со
јавна
набавка
Избран
подизведувач
со
јавна
набавка

за јавни набавки

за јавни набавки

150.000 ден

ВАЖНО!!! Реализацијата на активностите од проектната дејност ќе зависи од прифаќањето на
апликациите од Министерството за култура на РМ во Годишната програма за проекти од
национален интерес во културата за 2018 година и од висината на одобрените средства
Динамика на активностите
ЛУ Градски музеј ја определи следната динамика на имплементација на програмата за работа
за 2018 согланос планираните активности во извршување на својата основна дејност и
проектната дејност:

Активности од основната дејност:
Опис
Институционални

1

I
2

3

4

II
5

6

7

III
8
9

10

IV
11

12

1.

Развој на технолошки реурси

2.

Развој на човечки ресурси

3.

Работа на Управниот Одбор

4.

Заштита на културното наследство

5.

Изложбени активности и манифестации

6.

Инвестициски активности

Активности од проектни дејности:
Опис
Институционални

1

1.

Заштита на културносто наследство

2.

Научни и теренски истражувања

3.

Изложбени активности

4.

Инвестициски активности

I
2

3

4

II
5

6

III
8
9

7

10

IV
11
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Финансирање
Согласно законските решенија и актите на Советот на општина Крива Паланка
активностите за одвивање на основната дејност на Л.У Градски Музеј ќе бидат вградени и
финансирани од буџетот на општина Крива Паланка од програмата К3 – Музејска и кинотечна
дејност. Дополнитетлно, некои од активностите од основната дејност како што се регистрација и
документација на основниот музејски материјал, теренски истражувања, стручни и научни
истражување ќе бидат финансирани комбинирано и од буџетот на општина Крива Паланка од
буџетот на Р. Македонија во рамките на Годишните програми.
За остварување на активностите од проектни дејности финансиските средства Л.У Градски
Музеј – Крива Паланка ќе ги обезбедува од Министерството за култура за финансирање на
проекти од национален интерес меѓународни фондации и иснтитуциии, ИПА – инструментот за
претпристапна помош и амбасади на странски држави во Р. Македонија, преку активно и
динамично подготвување на проектни апликации и поднесување на проектни идеи.
Преглед:
Локација на средства
Активности од основна дејност:
Буџет на општина
Крива Паланка
Буџет на РМ

Партнери

Општина Крива Паланка
Министерство за култура на РМ

Активности од проектна дејност:
Меѓународни фондации и
инситуции
ИПА – Инструмент за
претпристапна помош
Амбасади на странски
држави

Бенефициенти

Програма: Креативна Култура
Швајцарска програма за култура
Билатерални програми со други држави
ИПА Прекугранична програма
ИПА – компоненти 1, 2 и 4
Амбасада на кралство Норвешка
Амбасада на Холандија

Локална заедница
Локална самоуправа
Посетители
Туристи

12

Завршни одредби
Предложената програма за работа на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка е проекрирана
за периодот од 01 Јануари 2018 до 31 Декември 2018. Во програмата се опишани
институционалната и инвестиционата компонента во исполнување на активностите за
остварување на основната и проектната дејност на установата.
Очекуваните резулатати и придобивки од програмата се: видлив ефект и придонес кон напорите
за институционализација на установата; сопствено промовирање и профилирање; заштитено
културно – истoриско наследство; успешна имплементација на проектните активности;
подготовка и промоција на што повеќе финални продукти и резултати од дејноста;
Бр. 09–2653/53
14.12.2017 год.
Крива Палнака

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Годишна програма за работа
на ЛУ „Градски Музеј“ Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Годишна програма за работа на ЛУ „Градски Музеј“ Крива Паланка за
2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден
14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/54
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл., член 14 ст.1 т40 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен
Гласник на Општина Крива Планка“ бр.08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за утврдување на ценовник за влезни билети и
дополнителни услуги во ЛУ Градски Музеј за 2018 година
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на ценовник за влезни
билети и дополнителни услуги во ЛУ Градски Музеј за 2018 година
бр.02-211/5 од 11.12.2017 година .
Член 2
Оваа Решение влегува на сила 8-от ден од денот на објавување во “Службен Гласник на
Општина Крива Паланка“ .
Бр.09-2653/55
14.12.2017 год
Крива Планка

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на ценовник на
влезни билети и дополнителни услуги во
ЛУ „Градски Музеј“ Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на ценовник на
влезни билети и дополнителни услуги во ЛУ „Градски Музеј“ Крива Паланка за 2018 година,
што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017
година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/56
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на Законот за јавна чистота (Службен весник на РМ бр. 111/08, 64/09, 88/10,
114/10, 23/11, 47/12, 163/13, 44/15, 147/15 i 31/16) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка,- (Службен гласник на Општина Крива Паланка-бр. 8/2010), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 14.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
За одржување на јавна чистота во град Крива Паланка
за 2018 година
Voved
Donesuvaweto na ovaa godi{na programa za odr`uvawe na javnata ~istota
pretstavuva zakonska obvrska proizlezena od ~lenot 12 od Zakonot za Javna ~istota i
~len 7 od Odlukata za odr`uvawe na javna ~istota (Slu`ben гlasnik na Op{tina
Kriva Palanka br. 10/08).
Godi{nata programa za javna ~istota sodr`i : vid i obem na rabotite koi {to treba
da se izvr{at, potrebni finansiski sredstva, vremenski rokovi, odnosno periodi za
izvr{uvawe na rabotite, dinamika i na~in na vr{ewe na rabotite .
Isto taka Programata vo sebe sodr`i i obezbeduvawe na javni sanitarni jazli i
postavuvawe na soodvetni sadovi za frlawe na otpadoci na javnite povr{ini i na
otvorenite prostori pred javnite objekti.
Odr`uvaweto na javnata ~istota na javnite povr{ini vo gradot pretstavuva
osnova za otstranuvawe na pri~inite koi ja vlo{uvaat `ivotnata i rabotnata sredina
na lu|eto.
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Redovnoto i celosno ~istewe na javnite povr{ini vo gradot ~isti re~ni
regulacioni korita i drvoredi po ulicite ja podobruvaat `ivotnata i rabotnata
sredina na gra|anite, i sekako doprinesuvaat za podobruvawe na estetskiot lik na
gradot.
Uspe{nosta vo spravuvaweto i odr`uvaweto na javnata ~istota na javnite povr{ini
zavisi od stepenot na zagaduvaweto na istite, od vidot na ulicite ( asfalt, kocka,
kaldrma, zemja i sl. ) od momentnite pre~ki pri ~istewe na istite, potoa od od
frekvencijata na soobra}ajot, od organizacijata i opremenosta so tehni~ki sredstva
pri ~isteweto, od brojot na vrabotenite koi ja izvr{uvaat ovaa rabota i sekako od
kulturnoto nivo na gra|anite.
Sostojbata so javnite povr{ini vo Kriva Palanka e takva {to istite te{ko se
odr`uvaat i ~istat. Ovde se misli i na glavnata ulica sv.Joakim Osogovski koja e
glavna soobra}ajnica za lokalen soobra}aj, za pe{aci, ponekoga{ i tovaren dobitok, pa
~estopati e preoptovarena so soobra}aj. За разлика од главната улица sv.Јоаким Осоговски
нajgolem del od локалните споредни ulici nemaat hidrantska mre`a koja bi slu`ela za
miewe i prskawe na ulicite osobeno vo letniot period.

Glavnata pa i sporednite asfaltni ulici se nagrduvaat so otpadoci {to
sekojdnevno gi frlaat gra|anite poradi niskata ekolo{ka svest i kultura no i
poradi nedostatok na soodvetni sadovi za otpadoci i javni toaleti.
Pri pojava na izobilni vrne`i poradi konfiguracijata na terenot како и
поради неасфалтирани приклучни улици
се talo`at nanosi od pesok po
асфалтираните ulici, a vozilata koi doa|aat od neasfaltirani ulici isto taka
vr{at naru{uvawe na ulicite so nanesuvawe na kal i zemja. Проблем е и
непостоењето на атмосферска канализација на дел од веќе асфалтираните улици, па при
поројни дождови доаѓа до поплавување на истите , а потоа и до излевање на водите
помешани со кал и песок и на самата главна улица.
Во текот на минатите неколку години изградени се дел од приклучните улици на
главната улица Св.Јоаким Осоговски кои имаат и атмосферска канализација, со што во
значителна мерка е намалена појавата на донесување на наноси и атмосферски води по
главната улица. (ул.Пиринска од Ловечки Дом, ул. ,,Горан Стојановски“ кон поранешен
ТК Карпош, ул.,,Климент Охридски кон поранешна Кантина, ул.,,Осоговска“ кон
ул.Гоце Делчев, и поранешен житни магацин) и др.
Ova se samo del od pri~inite koi ja potenciraat potrebata sekoja godina
da se donesuva programa za odr`uvawe na javnata ~istota , a se so cel i zada~a za
podobruvawe na javnata ~istota vo gradot .
Godi{nata pрograma za javna ~istota za 2018 godina opfa}a nekolku nivoa
na raboti i toa :
-

Metewe na javni povr{ini;
Miewe ( ra~no perewe i prskawe ) na javni povr{ini;
Zimsko odr`uvawe na prioritetni otvoreni javni povr{ini;
^istewe и оdr`uvawe na re~ni regulacioni korita и долови;
^istewe na nanosi од javni povr{ini, улици и локални патишта;
Одржување на постоечки атмосферски канализации
Izgradba i ureduvawe na javni sanitarni jazli
Postavuvawe i odr`uvawe na soodvetni sadovi za otpad na javni povr{ini;

Godi{natata programa za odr`uvawe na javnata ~istota za 2018 godina
soglasno ~lenot 7 stav 1 od Zakonot za Javna ~istota ( ,, Slu`ben vesnik na
RM br. 111 od 3 Сeptemvri 2008 godina }e ја реализира и извршува javnoто
pretprijatie za komunalni uslugi JP. Komunalec osnovano od Op{tinata Kriva
Palanka.
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Vo slu~aj na nekvalitetno vr{ewe na rabotite soglasno ~lenot 7 stav 2 od
Zakonot za
Javna ~istota ( ,, Slu`ben vesnik na RM br. 111 /2008)
Op{tinata mo`e so Odluka na Sovetot na op{tinata gore navedenite raboti da
gi otstapi na izvr{uvawe na pravno lice registrirano za vr{ewe na ovie
raboti, soglasno so zakon.
Pravata i obvrskite
me|u Op{tinata Kriva Palanka
i Јavnoto
pretprijatie za komunalni uslugi soglasno ~len 8 od Zakonot za javna ~istota se
ureduvaat so poseben Dogovor koj sodr`i :
- vid i obem na rabotite - ( realizacija na Programata )
- na~in i rok na pla}awe za izvr{uvawe na rabotite;
- garancija za ispolnuvawe na obvrskite od dogovorot i drugo.
Реализација на Програмата и контрола врз извршувањето на Програмата и
Договорот ќе врши Одделението за инспекција, преку комуналната инспекција и ќе ги
потврдува квантитетот и квалитетот на извршените услуги.
Javnoto komunalno pretprijatie ili drugo pravno lice registrirano za
vr{ewe na rabotite od Programata dol`no e da podnese Izve{taj za realizacija
na Programata pred Sovetot na Op{tinata .
Во програмата за 2017 год. се ажурирани податоците и се вметнати нови уредени
јавни површини, како и сите новоасфалтирани улици и јавни површини кои имаат
потреба од чистење и одржување.
PROGRAMA ZA RABOTA NA JP ,, KOMUNALEC `` ZA 2018 GODINA
A. METEWE NA JAVNI POVR[INI
A.1 Metewe na javni povr{ini sekoj raboten den ( Prva zona )
[irina
Red.
Bro
j
1.

2.
3.

m

M

M2

vkupna
{irina

vkupna
dol`ina

vkupna
povr{ina

vo mетри
Ime na ulica
trotoar
уl,,Sv.Joakim Osogovski,, so
trotoarite na poteg od Osi~ki
most do kasarna
Plo{tad i park
Нов плоштад кај општина
Parkirali{ta :
pred penzionerski dom
sproti rest. Balkan
pokraj Dom na kultura
me|u Partizan i Op{tina
zad stara mesara
Кај avtobuska stanica

2 h1,50

kolovoz
7.0

10.0

3.000

30.000

/

/

/

/

/
/

/
/

4.0
3.50

20.0
15.0

2350
1000
4290
500
190

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

Позади општина
4.

1050
300
350
1500
400

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

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

9.0
10.0
8.0
10.0
7.0

24.0
35.0
35.0
35.0
12.0

1641
216
350
280
350
90

/

/

10.0

10.0

110

- Violetov most

/

/

7.0

35.0

245

Vkupno:

39.281

Presmetka : 39281 m2 h 43 den/ m2 /god.= 1.689.083 den.
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A.2

Red
Br.

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

ul. Nikola Tesla-основна траса и лев
крак
ul. Ilindenska
ul. Sv. ,,Joakim Osogovski( krak 2 od
Solarski most do spoj so krak –и од
Осички мост до мотел и од касарна до
излез од градот)

1
2
3

4

ul. Jane Sandanski

5

ul. Prohor
P~inski
ul. Boris Kidri~
ul. Partizanska- asfaltiran del(
Osi~ki most - Dabo )
Новоасфалтирани кракови од улици во
нас. Осичка Маала.
ul. Heroj Karpo{

6
7
8
9
10
11.

4.0

/

4.0

Должина
Vkupna
dol`in
a
321.0

/

/

4.0

550.0

2200

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

2280

7.0

/

7.0

2000

14000

3.50

/

3.50

300.0

1050

3.50
3.50

/
/

3.50
3.50

250.0
100.0

875
350

6.0
4.0

/
/

6.0
4.0

200.0
250,о

1200
1000

5.0

/

5.0

700.0

4.50

/

4.50

1350.0

4.50
3.50

/
/

4.50
3.50

300.0
300.0

1050

[irina vo metri
kolovoz
trotoar Vkupna
{irina

П
Vkupna
povr{in
a
1284

3500

ul. 8-mi Oktomvri

6075

ul. Mo{a Pijade

1350

12

ул.Осоговска

13

Плато-Амбар маало

/

/

/

/

245

14

Дел од ул.Наско Тамбурков

/

/

/

/

400

Vkupno:

36859

Presmetka : 36859 m2 h 3.5 den/ m2 /god.= 125.506 den.
A.3
Red
Br.

Metewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot -Трета зона

Ime na ulica

[irina vo m`
kolovoz Trotoa
i

m`
Vkupna
{irina

m2
Vkupna
povr{in
a
1500
1575
800
2880
450

1
2
3
4
5

ul. Makedonska
ul.Dimitar Arsov
уl. Ratko Minev
ul. 17 MUB
ul. 3-ta MUB

5.0
4.50
4.0
6.0
5.0

/
/
/
/
/

5.0
4.50
4.0
6.0
5.0

m
Vkupna
dol`in
a
300.0
350.0
200.0
480.0
90.0

6
7
8
9
10
11
12

ul.NaskoTamburkov
ul . Dimitar Vlahov
ul. ^upino Brdo
ul. Goce Del~ev
ul. Boris Arsov
уl. Edinstvo
ul.Jane Jakimovski

5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.50
3.0

/
/
/
/
/
/
/

5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.50
3.0

500.0
250.0
150.0
500.0
150.0
500.0
130.0

2500
1000
600
1500
450
1750
390

13
14.
15.

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

3.0
3.0
3.0

/
/
/

3.0
3.0
3.0

100.0
500.0
730.0

300
1500
2190

16.
17.
18.

ul. 11-ti Oktomvri
8 Septemvri - asfaltiran del

4.0
5.0

/
/

4.0
5.0

200.0
300.0

800
1500

19

Trotoar pokraj regulacija na Krива
Reka
ул.Коце Металец

3.0
3.0

/
/

3.0
3.0

3.100
200.0

9300
600

20

ул. Пере Тошев

3.0

/

3.0

500.0

1500

21

ул. Горан Стојановски

4.0

/

4.0

380.о

1520

22

ул. Климент Охридски

5.0

/

5.0

280.0

1400

23

ул. Пиринска

3.5

/

3.5

320.0

1120

24

ул.Осоговска

3.5

/

3.5

540.0

1890

25

ул.Вера Јоциќ

3.5

/

3.5

1130.0

3955

26

ул.Н.Тамбурков-новоизграден крак

3.5

/

3.5

700,0

2450

27

ул.Биљинска

3.5

/

3.5

211,0

738

28

ул.Дивјанска

3.5

/

3.5

240,0

840

29

ул. Горан Стојановски

3.5

/

3.5

90

315

30

ул. Кочо Рацин

3.5

/

3.5

600

2100

31

Борчева кафеана до Шаров мост

3.5

/

3.5

1200

4200

32

Нов дел Дивјанска маала

/

/

/

/

720

33

Нов дел Ратко Минев-нас.Баглак

/

/

/

/

2002

34

Нови делови ул.Гоце Делчев

/

/

/

/

1878

Vkupno:

58.213

Presmetka : 58.213 m2 h 1,7 den/ m2 /god.=98.962,оо den.
Напомена:На вкупната површина се додаваат и новоасфалтираните улици во
текот на изминатата година
Vkupno tro{oci za metewe na javni povr{ini :
Prva zona
Vtora zona
Treта zona
Vkupno :

1.689.083,оо
125.506,оо
98.962,оо
1.913.551,оо den.

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

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

1.

2.
3.

m

м

M2

vo m
Ime na ulica

Ulica ,, Sv.Joakim Osogovski,, so
trotoarite na poteg od Osi~ki most
do kasarna
Plo{tad i park
Нов плоштад кај општина
Parkirali{ta :
pred penzionerski dom
sproti rest. Balkan
pokraj Dom na kultura
prostorot me|u Partizan i Op{tina
zad stara mesara
Na vlez vo avtobuska stanica

trotoar

kolovoz

vkupna
{irina

vkupna
dol`ina

vkupna
povr{ina

2 H 1,50

7.0

10.0

3.000

30.000

/

/

/

/

/
/

/
/

4.0
3.50

20.0
15.0

2350
1000
3180
500
190

/

/

/
/

/
/

1050
300

/
/
/

/
/
/

/

/

350
790

Позади општина
4.

400

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

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

9.0
10.0
8.0
10.0
7.0

24.0
35.0
35.0
35.0
12.0

1641
216
350
280
350
90

/

/

10.0

10.0

110

- Violetov most

/

/

7.0

35.0

245

Vkupno:

38171

Presmetka : 38171 m2 h 1,1 den/ m2 / h14 = 587.833,00 den.
B.2 Miewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot
Ra~no perewe na ulici so cisternа или од хидрант
( vtora zona - 7 meseci во годината)
Овде спаѓаат сите улици и јавни површини од 2-ра и 3-та зона за метење
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ПРВА ЗОНА
Red
Br.

Ime na ulica

[irina vo metri
kolovoz
trotoar
Vkupna

Vkupna

Vkupna

4

ul. Nikola Tesla-основна траса и
лев крак
ul. Ilindenska
ul. Sv. ,,Joakim Osogovski( krak
2 od Solarski most do spoj so
krak 1 )
ul.JaneSandanski

5

ul. Prohor P~inski

6

ul. Boris Kidri~

7

ul.Partizanska- asfaltiran del
(Osi~ki most-Dabo)
Новоасфалтирани
кракови
од
улици во нас. Осичка М.
ul. Heroj Karpo{

1
2
3

8
9
10
11.

4.0

/

/

/

{irina
4.0
4.0

dol`ina
321.0

povr{ina
1284

550.0

2200

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

2280

3.50

/

3.50

300.0

1050

3.50

/

3.50

250.0

875
350

3.50

/

3.50

100.0

6.0
4.0

/
/

6.0
4.0

200.0
250,о

5.0

/

5.0

700.0

4.50

/

4.50

1350.0

4.50

/

4.50

300.0

3500

ul. 8-mi Oktomvri

6075

ul. Mo{a Pijade

1350

Vkupno:
ВТОРА ЗОНА
Red
Ime na ulica
Br.
1

ul. Makedonska

2

ul. Dimitar Arsov

3

уl. Ratko Minev

4

1200
1000

21164

[irina vo mетри
kolovoz
Trotoari

m
Vkupna
{irina

m
Vkupna
dol`ina

m2
Vkupna
povr{ina
1500
1575

5.0

/

5.0

300.0

4.50

/

4.50

350.0

4.0

/

4.0

200.0

/
/

6.0
5.0

480.0
90.0

450

800

ul. 17 MUB

2880

5

ul. 3-ta MUB

6.0
5.0

6

ul. Nasko Tamburkov

5.0

/

5.0

500.0

2500

7

ul . Dimitar Vlahov

4.0

/

4.0

250.0

1000

8

ul. ^upino Brdo

4.0

/

4.0

150.0

600

9

ul. Goce Del~ev

3.0

/

3.0

500.0

1500

10

ul. Ul. Boris Arsov

3.0

/

3.0

150.0

450

11
12

уl. Edinstvo
ul. ,,Jane Jakimovski

3.50
3.0

/
/

3.50
3.0

500.0
130.0

1750
390

13

ul. Orce Nikolov

3.0

/

3.0

100.0

300

14.

ul. Joakim Kr~ovski

3.0

/

3.0

500.0

1500

15.

ul. Lozanovska

3.0

/

3.0

730.0

2190

16.

ul. 11-ti Oktomvri

4.0

/

4.0

200.0

800

17.

8Septemvri-asfaltiran del

5.0

18.
19

Trotoar pokraj regulacija na
Kriva Reka
ул.Коце Металец

3.0
3.0

20

ул. Пере Тошев

21

/

5.0
/

300.0

1500

3.0
3.0

3.100
200.0

9300
600

3.0

3.0

500.0

1500

ул. Горан Стојановски

4.0

4.0

380.о

1520

22

ул. Климент Охридски

5.0

5.0

280.0

1400

23

ул. Пиринска

3.5

3.5

320.0

1120

24

ул. Осоговска

3.5

3.5

540.0

1890

25

Вера Јоциќ

3.5

3.5

1130.0

3955

26

Н. Тамбурков-новоизг. крак

3.5

3.5

700,0

2450

27

ул. Биљинска

3.5

211,0

738

28

ул. Дивјанска

3.5

240,0

840

Vkupno:

46.998

Вкупна површина за миење еднаш месечно 21164+46998=68162 м2
Напомена:На вкупната површина се додаваат и новоасфалтираните улици во
текот на изминатата година.
Presmetka : : 68162 m2 h 1,1 den/ m2 /h7 =524.847,оо den.
Vkupno tro{oci za miewe na javni povr{ini :
Prva zona
Vtora zona
Vkupno :

587.833,00 den.
524.847,00 ден.
1.112.680,00 den.

V. Zimsko odr`avawe na Javni - otvoreni povr{ini
Zimski period od (01.11 do 01.04) vo tekovnata godina ili 5 meseci t. e.22 nedeli
Red
broj

Ime na ulica

1

Trotoari na ul. ,,Sv Joakim
Osogovski,, na potegot od
Osi~ki most do Kasarna
Trotoar {etali{te pokraj
regulacija na Kriva Reka
Pateka pokraj regulacija na
Dura~ka Reka od Solarski
most do Dom na kultura i
centar za socijalni raboti
Vlez vo zelen pazar so skalite
Skali od ul. ,,Sv.Joakim
Osogovski,, kon nas. Begovi
bav~i
Parkirali{ta
- okolu dom na kultura
- sproti rest. Balkan
- me”u Partizan i Op{tina
- star zelen pazar
- pred penzionerski dom
Plo{tadi Gradski park
Нов плоштад кај општина

2
3

4
5

6

7

[irina vo m
kolovoz

Trotoar.

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

m
Vkupna
{irina

m
Vkupna
dol`ina

m2
Vkupna
povr{ina

2 h1.5
3.0

2000

6000

1.5

3000

4500

2.0

350

700

2.5

50

125
500

5.0
2h2.5

100
2h50

4.0

750

3000

/

/

2350

/

/

8.
9.

Gradski zelen pazar
Trotoari na mostovi

10.

Pateka i skali
Violetov most
Vkupno:

/
/

/

/
/

/

/
/

kon

1000
1550
325

250
20.300

Vkupno tro{oci za zimsko odr`uvawe: Presmetka : 20300 m2 h 3,9 den/ m2 / = 79.170
denari - edno ~istewe na snegot od navedenite povr{ini.
Vo prosek vo godinata ima sedum pati obilni vrne`i od sneg so debelina na sneg
od nad 10 sm.
Vkupno : 7 h 79.170 =554.190,оо denari
Посебна активност според потреба:
-Сечење и одстранување на дрва од јавни површини
по решенија донесени од комунален инспектор
(2500 ден. од исечено дрво)..............................паушал = 45.000,оо ден
Вкупно 630.000,оо ден
G. ^ISTEWE И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИОНИ КОРИТА И ДОЛОВИ
Оваа позиција ги опфаќа следниве активности:
-Чистење на наноси, утовар и одвоз на соберен материјал од регулациите
Според искуството од последните години честа е појавата на поројни дождови
кои предизвикуваат наноси регулациите на водотеците, па неопходно е нивно повремено
чистење и одржување.
Merna edinica za isplata na pravnoto lice }e bide 390 den./ m3 soberen,
utovaren i deponiran zemjen materijal na soodvetna lokacija.

Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 400.000,оо denari
Д. ^ISTEWE NA NANOSI OD JAVNI POVR[INI
Оваа позиција ги опфаќа следниве активности:
-Чистење, утовар и одвоз на соберен материјал од јавни површини;
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Според искуството од последните години честа е појавата на поројни дождови
кои предизвикуваат наноси на локалната патна мрежа и јавните површини, па неопходно
е нивно постојано чистење и одржување.
Merna edinica za isplata na pravnoto lice }e bide 390 den./ m3 soberen,
utovaren i deponiran zemjen materijal na soodvetna lokacija.

Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 200.000,оо denari
Ѓ. Одржување на постоечки атмосферски канализации
Оваа позиција ги опфаќа следниве активности:
-Чистење на постоечки решетки и шахти со утовар и одвоз на изваден материјал;
-Чистење на пропусти со утовар и одвоз на изваден материјал;
Merna edinica za isplata na pravnoto lice }e bide 390 den./ m 3 soberen,
utovaren i deponiran zemjen materijal na soodvetna lokacija.
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 150.000,оо denari

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

1.Doureduvawe na toaletot na Gradskiot zelen Pazar
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 200.000 denari
Ж. POSTAVUVAWE I ODR@UVAWE NA SOODVETNI SADOVI
ZA OTPADOCI NA JAVNITE POVR[INI

Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :
1. Nabavka na novi 20 kontejneri so zapremnina 1,1 m3 , so {to bi se izvr{ila
celosna zamena na starite kontejneri vo gradskoto podra~je
2. Nabavka na novi 30 mali sadovi za otpad so zapremnina od 30-50 litri kako
dopolna i izmena na postojnite sadovi za otpad ;
3. Popravka na starite kontejneri ( zamena na trkala, poklopci, i farbawe i
nivno postavuvawe na mesta kade ima potreba )
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 350.000,оо denari
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REKAPITULAR
Br.
1.
2.

Programski raboti
-

Metewe na javni povr{ini;
Miewe(ra~no perewe i prskawe -

Planiran
iznos
denari
1.913.551,оо
na javni

vo

3.

-

4.

-

5.

-

povr{ini;
Zimsko odr`avawe na prioritetni otvoreni javni
povr{ini;
^istewe и оdr`uvawe na re~ni regulacioni
korita и долови
^istewe na nanosi од javni povr{ini

6.

-

Одржување на постоечки атмосферски канализации

7.

-

Доureduvawe na javni sanitarni jazli

1.112.680,оо
554.190,оо
400.000,оо
200.000,оо
150.000,оо
200.000,оо

8.

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

350.000,оо
4.880.421,оо ден.

Vkupno :

Бр. 09–2653/57
14.12.2017 год.
Крива Палнака

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Програма за одржување на јавна чистота во град
Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2018
година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на ден
14.12.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/58
15.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 7 став 3 од Законот за комунални дејности ( Сл.весник на РМ
бр.95/12) и Измени и дополнувања на Законот за комунални дејности на Законот за
комунални дејности( Сл. Весници на РМ бр. 163/13,42/14,44/15.147/15.), член 178 став 2
и член 183 од Одлуката за комунален ред и нејзино спроведување на подрачјето на
Општина Крива Паланка (Сл. Гласник бр 6/13), член 10 став 2 од Законот за зеленило(
Сл.весник на РМ бр.71/16) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка(Сл.
Гласник бр 8/10),Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 14.
12.2017 година донесе:

ПРОГРАМА

За подигање ,одржување и користење на јавни зелени површини
на подрачјето на град Крива Паланка за 2018 година
ВОВЕД
Донесувањето на оваа годишна програма за подигање,одржување и
користење на јавни зелени површини на подрачјето на град Крива Паланка
претставува обврска произлезена од Законот за комунални дејности, Законот за
зеленило и Одлуката за комунален ред и нејзино спроведување на подрачјето
на Општина Крива Паланка
Утврдувањето на површините за подигање,одржување и користење на јавни
зелени површини или зеленило за јавна употреба се врши во согласност со
планската документација и тоа Генералниот урбанистички план на градот и
Деталните урбанистички планови и во согласност со Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање и Програмата за уредување на
градежно земјиште на Општината.
Годишната програма за подигање,одржување и користење на јавни зелени
површини односно за зеленило за јавна употреба ги содржи новите површините
предвидени за озеленување и постојните површини за одржување,,видот на
зеленилото,динамиката и начинот на подигање,одржување и користење на
зелените површини за јавна употреба,процентот за озеленување,изворот на
обезбедување и висината на финансиските средства наменети за подигање ,
одржување и користење на зеленилото за јавна употреба..
Надлежен орган за планирање на подигање , одржување и користење на
зеленилото за јавна употреба е Локалната самоуправа на Општината, со тоа
што подигањето и одржувањето на јавните зелени површини го извршува
јавното комунално претпријатие за комунални дејности формирано од
Општината.
Согласно на Законот за зеленило законска должност на Општината секоја година
да предвидува подигање на зелени површини и зеленило до најмалку 10 % од
површината која во Генералниот урбанистички план е предвидена за зеленило
за јавна употреба.Според тоа за 2018 година е предвидено подигање на нови
3500м2 зелени површини и тоа пред се тревни површини.
Јавното комунално претпријатие е должно во текот на 2018 година да го
реализира процентот на озеленетост кој е утврден во оваа Годишна програма.
Јавното комунално претпријатие исто така е должно да достави писмен
извештај за реализацијата на оваа годишна програма за подигање,одржување и
користење на зелените површини и зеленилото до Советот на Општината
најдоцна до 15 јануари во тековната година за претходната година.
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Финансиски средства за подигање и одржување на јавно зеленило согласно на
материјалниот закон за зеленило се обезбедуваат од изворите на средствата за
финансирање на комуналните дејности кои се утврдени со Законот за комунални
дејности потоа буџетот на општината, таксата за уредување на градежно
земјиште и други средства.
Реализацијата на оваа програма зависи од финансиските средства, структурата
и видот на зеленилото,потребниот број на извршители (редовни и сезонски) а
незамарливи се и климатските услови како и квалитетот на семенскиот и
садочниот материјал прибидејќи Секторот Паркови и Зеленило при ЈП
Комуналец
воедно се занимава и со сопствено производство на саден
материјал пред се за цветен расад за пополнување на цветни фигури , цветни
леи и висечко цвеќе.

Целокупната активност на ЈП. Комуналец во 2018 година во поглед на
состојбата со јавните зелени површини и зеленило претежно ќе биде насочена
на одржување на веќе постоечките зелени површини,подигање на нови зелени
површини,реконструкција и доуредување на постоечките парковски површини,
засадување на млади листопадни и зимзелени садници, декоративни и жбунести
садници и грмушки,пролетен ,летен и есенски цветен расад,ќе се врши
кастрење,кроење и обликување на постојните дрвореди и парковски дрвја и
укрсни грмушки,превземање на мерки за заштита од болести и отстранување на
сечени гранки ,оштетени дрвја и надвиснати гранки и дрвја над јавни површини,
косење и собирање на тревата .
Во 2018 година во пролетниот и есенскиот период во однос на јавното
зеленило се предвидува да има голем број на активности како генерално
чистење на парковите и фонтаните, зелените површини покрај улиците пред се
главната и магистралната улица,садење на садници, садење на цветни
расади,редовно косење на тревата,поправка на постоечките клупи и
поставување на нови клупи..
Во програмата планираме зголемување на тревните и цветните површини ,
производство на сопствен расад и дополнување со хибридно цвеќе,кастрење на
дрворедите на главната улица.
Во Програмата
табеларно се прикажани прегледи на постојните зелени
површини за одржување со сите нивни елементи како површина изразена во
м2,потоа површините за косење,дрворедите,активностите кои ќе се извршуваат
во текот на 2018 година по објекти како на постоечки зелени површини така и за
подигање на нови површини со нивни пресметки за потребни финансиски
средства.
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ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИ
Преглед на постоечки зелени површини за одржување во /м2
Зелени површини
Градски парк
Ролерско –Пешачка
патека во речно
корито на Крива Река
Пазарска патека
Зелена површина
Борчева кафана

Тревник
500
9493

Цвеќе
42
7

Рози
30
200

Патеки
470
2400

Друго
42
/

Вкупно
1062
12100

3043
570

50
30

47
/

360
10

/
40

3500
650

Раскрсници кај
Технички и Мотел
Мини парк, 8 ми
октомври,
Парк околу Градски
музеј
Дрвореди на
ул.Св.Ј.Осоговски
ЗП пред.Касарна
Сквер и косина кај
Големиот мост(грб и
шешир)
Парк на ул.Херој
Карпош(Карчо)
Кадиска Чешма
Вкупно

526

189

25

100

60

900

105

45

/

/

19

169

284

/

6

180

10

480

/

52

/

/

45

97

126
699

/
39

/
20

/
/

24
42

150
800

785

11

13

200

22

1024

/
16131

31
496

5
346

50
3770

/
204

108
21047

Во табелата се прикажани сите зелени површини кои ги одржува Секторот
Паркови и Зеленило , во табеларниот приказ во колоната друго се прикажани во
зелена површина Градски парк бројот на дрвја,зелена површина Борчева
Кафана број на дрвја и грмушки, зелена површина раскрсница на влез број на
жардињери (54 m²) и фонтана (6 m²), зелена површина на ул. 8 ми Октомври број
на дрвја (6 m²) и жардињери (13 m²) , објект Музеј број на дрвја и грмушки, ул
Св. Јоаким Осоговски број на дрвја , зелена површина Касарна број на
жардињери, локација на Шанин Мост број на жардињери (36 m²) и грбот на
Општина Крива Паланка (6 m²), зелена површина на ул. Херој Карпош број на
дрвја( 15 m²) и фонтана ( 7 m²) .

Преглед на површини за косење
Зелена површина
ЗП покрај главната ул.С.Ј.Осоговски
Простор позади згради на ул.Св.Ј.Осоговски
Простор позади згради на ул. Херој Карпош
Простор позади згради на ул.8 ми Септември
Речно корито на Крива Река
Простор околу Спортски терени
Речно корито на Дурачка река
Косина кај стара кожара
Дол ул.Единство
Домачки дол
Ул.Баглачка и ЗП пред Метеролошка
Нас.Илинден
Дол ул Прохор Пчински
Ул.Херо Карпош
ВКУПНО

Површина (м2)
4400
1470
2580
2200
15000
6000
1245
460
1323
1072
3177
320
250
130
39627

Во оваа табела се прикажани површините во градското подрачје каде се
врши само операцијата косење и собирање на тревната вегетација од страна на
секторот Паркови и Зеленило при ЈП Комуналец - Крива Паланка. Бројот на
планирани косења
зависи од климатските услови и истиот се движи од 5 до 10 пати во тековната
година

Во следниот преглед се прикажани бројот на дрвја кои се застапени во
претходните објекти изразени по единки :
Зелена површина
Ул.Св Јоаким Осоговски
Музеј-парк
Градски парк
Ул.Херој Карпош-парк
Ул. 8 ми Октоври-парк

Дрвја/бр.
45
10
42
15
12

Одржувањето на дрворедите опфаќа нивно кастрење и обликување како и
нивна пролетна и есенска заштита од болести.
ФИНАНСИСКИ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА ОДНОСНО ПРЕСМЕТКА НА
ПОТРЕБНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО ПРИКАЖАНА ПО
ОДДЕЛНИ ОБЈЕКТИ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Во пресметката се прикажани работните операции за секоја зелена површина
посебно колку пати тие операции се изведуваат во текот на годината, како и
цените кои се добиени согласно калкулација на трошоците за извршување на
секоја операција

1.Одржување на постоечки зелени површини
Зелена површина Градски Парк
Р.бр
1
2
3
4
5
5

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Собирање на смет
Собирање на лист
Садење на сезонско цвеќе
Кроење дрвја

Ед.мера
м²
м²
м²
м²
Бр.
бр.

Количина
500
592
592
592
840
42

Бр. на
операции
8
20
365
90
3
2

Вкупно
површина Цена/ден
4000
5
11000
0.80
216080
0.10
53280
0.70
2520
15
84
150
Вкупно:

Износ/ден
20000
8800
21608
37296
37800
12600
138.104
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Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за овој објект се потребни
финансиски средства од 138.104 денари .
Зелена површина Ролерско- Пешачка Патека
Р.бр
1
2
3
4

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Кроење грмушки и трендафил
Садење сезонско цвеќе

Ед.мера
м²
м²
бр
бр

5

Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

м²

Количина
9493
207
192
300

Бр. на
операции
8
20
2
2

Вкупно
површина
75944
4140
384
600

207

3

621

Цена/ден
5
0.80
13
15

Износ/ден
379720
3312
4992
9000

13

9073

6

Метење трим патеки

м²

2400

16
38400
Вкупно:

0.15
5760
411.857

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од411.857 ден.
Зелена површина Пазарска Патека
Р.бр
1
2
3
4
5

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Собирање на смет
Кроење грмушки
Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

Ед.мера
м²
м²
м²
бр
м²

Количина
3043
3140
3140
61
97

Бр. на
операции
8
20
250
1
3

Вкупно
површина
24344
62800
785000
61
291

2

200

6

Садење сезонско цвеќе

бр

100

6

Метење трим патеки

м²

360

16
Вкупно:

5760

Цена/ден
5
0.80
0.10
13
13

Износ/ден
121720
50240
78500
793
3783

15

3000

0.15
258.900

864

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од 258.900 ден.
Зелена површина Борчева Кафана
Р.бр
1
2
3
4
5

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Кроење грмушки
Садење сезонско цвеќе
Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

Ед.мера
м²
м²
бр
бр
м²

Количина
570
640
71
626

Бр. на
операции
8
20
1
2

Вкупно
површина
4560
12800
71
1252

70

3

2100

Цена/ден
5
0.40
13
15

Износ/ден
22800
5120
923
18780

13

27300

Вкупно:

74.923
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Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од 74.923 ден .
Зелена површина Раскрсници на влез и излез на градот
Р.бр
1
2
3
4

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање со систем
Кроење грмушки(трендафили)
Садење сезонско цвеќе

Ед.мера
м²
м²
бр
бр

Количина
526
794
57
1430

Бр. на
операции
8
15
1
2

Вкупно
површина
4208
11.910
57
2860

Цена/ден
5
0.40
13
15

Износ/ден
21040
4764
741
42900

5

Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

м²

268

3

804

13

Вкупно:

10452
79.897

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваазелена
површина се потребни финансиски средства од 79.897 ден.
Зелена површина ул. 8 ми Октомври
Р.бр
1
2
3
4
5

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање со систем
Кроење грмушки
Садење сезонско цвеќе
Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

Ед.мера
м²
м²
бр
бр
м²

Количина
105
169
3
590

Бр. на
операции
8
20
2
2

Вкупно
површина
840
3380
6
1180

64

3

192

Цена/ден
5
0.40
13
15

Износ/ден
4200
1352
78
17700

13

2496

Вкупно:

25.826

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од 25.826 ден.
Зелена површина околу Градски Музеј
Р.бр
1
2
3
4

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се цистерна
Кроење грмушки
Кроење дрвја

Ед.мера
м²
м²
бр
бр

Количина
284
300
5
16

Бр. на
операции
10
10
3
1

Вкупно
површина
2840
3000
15
16

2

5

Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

м²

16

6

Метење патеки

м²

180

Цена/ден
5
0.80
13
150

Износ/ден
14200
2400
195
2400

32

13

416

250
45000
Вкупно:

0.15

6750
26.361
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Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваазелена
површина се потребни финансиски средства 26.361 ден.
Зелена површина пред Касарна
Р.бр
1
2
5
6

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Садење на цвеќе
Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)

Ед.мера
м²
м²
бр
м²

Количина
126
150
700

Бр. на
операции
8
20
2

24

3

Вкупно
површина
1008
3000
1400
72
Вкупно:

Цена/ден
5
0.40
15

Износ/ден
5040
1200
21000

13
28.176

936

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од 28.176ден.
Зелена површина пред Големиот Мост(грб, шешир)
Р.бр
1
2
3
4

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Кроење грмушки
Садење сезонско цвеќе

5 Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)
Вкупно:
116.537

Ед.мера
м²
м²
бр
бр.

Количина
699
794
40
2600

Бр. на
операции
8
20
1
2

Вкупно
површина
5592
15880
40
5200

95

3

285

м²

Цена/ден
5
0.40
13
15

Износ/ден
27960
6352
520
78000

13

3705

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа зелена
површина се потребни финансиски средства од 116.537 ден.
Зелена површина Парк- Херој Карпош
Р.бр
1
2
3
4.
4
5
6

Вид на работа
Машинско косење сите опе.
Поливање се систем
Кроење грмушки и дрвја
Кроење дрвја
Садење сезонско цвеќе
Плевење и окоп.(тренд.цвеќе)
Метење патеки

Ед.мера
м²
м²
бр
Бр.
бр.

Количина
785
809
22
9
350

Бр. на
операции
8
20
1
1
3

Вкупно
површина
6280
16180
22
9
1050

39
193

2
250

78
48250
Вкупно:

м²
м²

Цена/ден
5
0.40
13
150
15

Износ/ден
31400
6472
286
1350
15750

13
0.15
62.496

1014
7238
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Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваазелена
површина се потребни финансиски средства од 62.496 ден.
Зелена површина Кадиска Чешма
Р.бр
1
2
3
4.

Вид на работа
Садење сезонско цвеќе
Поливање со систем
Кроење грмушки
Метење патеки

Ед.мера
бр.
м²
бр.
м²

Количина
500
58
5
50

Бр. на
операции
3
20
1
250

Вкупно
површина Цена/ден
Износ/ден
1500
15
22500
116
0.40
46
5
13
65
12500
0.15
1875
Вкупно:
24.486

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваазелена
површина се потребни финансиски средства од 24.486 ден.
Зелена површина Главна улица Св.Јоаким Осоговски
Р.бр
1
2
3
4
5

Вид на работа
Садење сезонско цвеќе
Садење сез цвеќе канделабри
Поливање со цистерна
Кроење дрвја
Плевење и окопување

Ед.мера
бр.
м²
м²
бр.
м²

Количина
2344
390
60
45
60

Бр. на
операции
2
3
20
1
2

Вкупно
површина Цена/ден
Износ/ден
4688
15
70320
1170
15
17550
1200
0.80
960
45
150
6750
120
13
1560
Вкупно:
97.140

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваазелена
површина се потребни финансиски средства од 97.140 ден.
Зелена површина Обиколница
Р.бр
1
2
3

Вид на работа
Садење сезонско цвеќе
Поливање и окопување
Поливање со цистерна

Ед.мера
бр.
м²
м²

Количина
250
15
15

Бр. на
операции
2
3
20

Вкупно
површина
500
45
300
Вкупно:

Цена/ден
15
13
0.80

Износ/ден
7500
585
240
8.325

Според извршените мерења на површините , бројот на садници и бројот на
операции во текот на годината за реализација на програмата за оваа цветна
површина се потребни финансиски средства од 8.325 ден.
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2.Зелени површини за косење
Р.бр.
1
2

3

4

5

Зелени површини
Ул.Св.Ј.Осоговски
Простор позади
згради на
ул.Св.Ј.Осоговски
Простор позади
згради на ул. Херој
Карпош
Простор позади
згради на ул.8 ми
Септември
Речно корито на Крива

Бр. на
операции
2
1

Вкупно
површина
8800
1470

Цена/ден
5.9
5.9

Износ/ден
51920
8673

2580

2

5160

5.9

30444

м²

2200

2

4400

5.9

25960

м²

15000

1

15000

5.9

88500

Ед.мера
м²
м²

Количина
4400
1470

м²

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Река
Простор околу
Спортски терени
Речно корито на
Дурачка река
Косина кај стара
кожара
Дол ул.Единство
Ул.Вера
Јоциќ(болница)
Ул.Баглачка
Нас.Илинден
Дол ул. Прохор
Пчински
Ул.Херој Карпош од
Лилав Мост

м²

6000

2

12000

5.9

70800

м²

1245

3

3735

5.9

22036

м²

460

1

460

5.9

2714

м²
м²

1323
1072

1
1

1323
1072

5.9
5.9

7806
6325

м²
м²
м²

3177
320
250

1
1
1

3177
320
250

5.9
5.9
5.9

18744
1888
1475

м²

130

1

130

5.9

767

Вкупно:
338.052

3.Подигање на нови зелени површини
Р.бр

Површина

1.
2.

Косина Стара кожара
Локалитет Пендивир под
тунелот
Косина над новото мосте
на Дурачка Река пред
влив во Крива Река
Речно корито на Крива
Река од Комуналец до
Љиљакав мост десна
страна узводно
Зелена површина пред
старата
колективна
зграда
на
улица
Партизнска

3

4

5

6

Речно корито на Крива
Река од Големиот мост
низводно од двете страни
до спрема влез во Зелен
пазар

Ед.
Мерка
м²
м²

Површина

Цена/ден

Износ/ден

954
135

75
75

71 550
10 125

м²

79

75

5925

м²

975

75
73125

м²

40

75

3000

м²

1317

75

98 775

Вкупно:
262.500

3500м2
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Во текот на 2018 година планирано е подигање на нови зелени површини на
посочените локации во горе наведената табела со вкупна површина од 3500 м2
. Оваа активност опфаќа порамнување на теренот,захумусување на површината
,засејување на трева ,засадување на цветни растенија и грмушки,решавање на
наводнувањето и одржување на површините.
4.Чистење на речно корито на Крива Река од несоодветна вегетација
Р.бр.
1.

2.

Површина
Речно корито на Крива
Река од Осички Мост- до
Бабин Дол узводно
Речно коритона Крива
Река од Големиот Мост

Ед.мерка
м²

Количина
18 960

Цена/ден
12

Износ/ден.
227 520

м²

25 100

12

301 200

до крај на регулацијата
низводно
Вкупно:

528.720

Во пролетните месеци на 2018 година предвидено е машинско вадење на
несоодветната дрвенестата вегетација( пред се врби ) од речното корито на
Крива Река на наведените простори и порамнување на речното корито како пред
припрема за идно озеленување.Покрај вадењето на несоодветната вегетација
предвидено е и нејзин утовар и транспорт до соодветно место.
5.Поставување на клупи и корпи за отпад на зелени површини
Р.бр.
1.
2.
3

Активност
Изработка и поставување
на нови клупи за седење
Поправка на оштетени
клупи
Изработка и поставување
на корпи за отпад

Ед.мерка
Бр.

Количина
15

Цена/ден
3900

Износ/ден.
58.500

Бр.

10

паушал

10.000

Бр.

35

970

33.950

Вкупно:

102.450

Поставувањето на клупи и корпи за отпад ќе се извршува воглавном на новите
озеленети површини и на места каде има оштетување на постоечките клупи и
корпи .
Паралелно со тоа ќе се извршува и замена на оштетените делови на овие
елементи .
6.Кроење и сечење на дрвја надвиснати над јавни површини или истите
представуваат опасност по имотот и животот на граѓаните.
Р.бр.
1.

Активност
Кроење на дрвја
и
сечење
на
дрвја
надвиснати
над
јавни
површини
или
представуваат опасност по
имотот и животот на
граѓаните

Ед.мерка
бр.

Количина
?

.

Цена/ден
паушал

Износ/ден.
90.000

Вкупно:

90.000
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ПРИХОДИ
1. Средства од Буџетот на Општината
2. Средства од надоместокот за користење на комунални
услуги и дејности- сопствено учество на ЈП Комуналец
3. Средства од уредување на градежно земјиште
4. Средства од донации,дотации ,проекти и друго
Вкупно:
РАСХОДИ
1
Одржување на постоечки зелени површини:
2

Косење на трева

1.591.080
1.151.722
150.000
300.000
3.192.802

1.391.080
338.052

3
4
5
6
7
8
9
10

Фито и Енто заштита и Хербицирање
Прихрана со ѓубрива
Обновување на оштетени површини со трева(400м²)
Уредување на нова зелена површина со трева(3500 м²)
Чистење на речното корито на Крива Река од врби
Набавка на семенски материјал
Поставување на клупи
Сечење и кроење на дрвја над јавни површини
Вкупно :

Бр. 09-2653/59
14.12.2017 год.
Крива Паланка

150.000
200.000
40.000
262.500
528.720
90.000
102.450
90.000
3.192.802

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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Програма за подигање, одржување и користење на јавни зелени површини
на подрачјето на град Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за подигање, одржување и користење на јавни зелени површини
на подрачјето на град Крива Паланка за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 5-та седница одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/60
15.12.2017 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 Закон за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ
број 5/02) и член 14 т.од Статут на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива Паланка
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.12.2017
година, донесе:
ОДЛУКА
ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ
Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во
Североисточниот плански регион –Фаза 3 преку Изградба на локален пат во с. Трново од
км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м) и Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км
1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м)
Член 1
За реализација на проектот : Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион –Фаза 3 преку Изградба на локален
пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м) и Реконструкција на локален пат во н.м.
Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м) Општина Крива Паланка ќе учествува
со средства од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 г. во износ од 1.400.659,оо денари со
ДДВ, (според предмер –пресметка) како партнер на Центарот за развој на Североисточен
плански регион, по Програмата за Регионален развој на Министерството за Локална Самоуправа
(Биро за Регионален Развој на РМ) за 2018 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2653/61
14.12.2017 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), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за КОФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ – Подобрување
на условите за рурален развој , развој на туризмот и мобилноста во
Североисточниот плански регион – Фаза 3 преку Изградба на локален пат во с. Трново од
км 0+000 до 0+500 (Л=500м) и Реконструкција на локален пат за
н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м)
1.Се објавува Одлука за за КОФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ – Подобрување на
условите за рурален развој , развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански
регион – Фаза 3 преку Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до
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0+500 (Л=500м) и Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км
1+638,68 (Л=310,76 м), што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница
одржана на ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/62
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 21-б од Законот за Буџети („Службен Весник на РМ“ бр. 04/2008,
член 36 став (1) точка (2) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и
член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка , бр. 8/10, Советот на Општина крива Паланка
на седницата одржана на ден 14.12.2017 година донесе,
ПЛАН
На програми за развој на Општината Крива Паланка за
периодот 2018-20 година
1. Развојна Програма за уредување на реконструкција на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Крива Паланка за периодот 2018-20 година
Оваа Програма претставува континуитет на превземените активности за изградба,
реконструкција и оддржување на јавното осветлување од претходните години и се базира на
досегашното искуство и анализа поврзани со процесот на подобрување на квалитетот на услуга
на јавното осветлување што општината го испорачува на граѓаните. Во рамките на проектот се
предвидени активности кои се однесуваат на анализа на потрошувачката, изготвување на
физибилити студија за исплатливост на замената со постоечките со штедливи светилки. Исто
така, со Програмата се предвидени и мерки за стабилизирање на мрежата за јавно осветлување
на општината, зголемување на опсегот на јавно осветлување преку инсталација на нови мерни
места и приклучување на нови реони за осветлување во рамките на општината. На овој начин ќе

се придонесе кон зголемена стабилност на мрежата, намалување на дефектите и испадите во
мрежата, односно намалување на вкупните трошоци за оддржување на јавното осветлување.
Замената на постоечките светилки со штедливи дополнително ќе придонесе кон намалување на
трошоците за потрошена електрична енергија за јавно осветлување, а овие средства ќе бидат
искористени за понатамошна модернизација на системот за јавно осветление и подобрување на
оваа услуга или пак за други потреби на општината.
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Со Програмата се утврдуваат :
1. Обемот на активности за 2018, 2019 и 2020 година,
2. Извори на средства за финансирањена програмата
3. Начин на распределба на средствата за финансисање за изградба и реконструкција на
јавносото осветлување
4. Динамика на зивршување на Програмата
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ПРИЛОГ 3

Образец В1

ПЛАН И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма
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ОП ИС
Основна цел на проектот е подобрување на услугата за јавно осветлување во општината и намалување на трошоците за
електрична енергија и оддржување на јавното осветлување.
Специфични цели на проектот се:
Цели на развојната
- подобрување на процесот на управување со услугата за испорака на јавно осветлување;
потпрограма
- подобрување на квалитетот на испорачаното јавно осветлување преку инсталација на штедливи светилки и сијалици;
(идентификација на цели
- подобрување на стабилноста на инсталираната мрежа за јавно осветлување во општината;
кои ќе се постигнат со
- зголемување на опфатот на испорака на јавно осветлување во општината;
реализацијата на развојната
- заштеда на средства преку намалување на трошоците за електрична енергија и оддржување на системот на јавно
програма)
осветлување;
Планирани активности во рамки на оваа развојна програма се:
- изготвување на анализа и физибилити студија за замена на постоечките светилки со штедливи и утврдување на
можности и модели за воспоставување на јавно-приватно партнерство;
- реконструкција на постоечката мрежа на јавно осветлување
- замена на постоечките светилки со штедливи во централното градско подрачје

Планирани активности

Очекувани резултати :
- подобрен квалитет на услугата за јавно осветлување;
- намален бројот на дефекти и испади во системот за јавно осветлување;
- намалени трошоци за оддржување на системот на јавно осветлување;
- намалени трошоци за испорачана електрична енергија за јавно осветлување;
- зголемен опфат на мрежата за јавно светлување на територијата на општината;

Очекувани резултати /
ефекти

Ризици - недоволно средства за имплементација на процесот за замена на посточките светилки со штедливи. Основна
претпоставка е дека Физибилити студијата ќе го даде најдобриот модел за воспоставување на јавно-приватно партнерство,
така да во случај на недоволно средства, овој проект може да се спроведе преку примена на методот на воспоставување на
јавно-приватно партнерство и замената да ја изврши приватниот партнер.

Ризик и претпоставки

Датум на започнување со
имплементација

01.03.2018 година

Вкупна вредност

6.100.000,00 денари

Име на студијата

Физибилити студија за замена на постоечките светилки со штедливи и можности за воспоставување на модели за јавноприватно партнерство
/

Ниво на студија *

/

Автор / Фирма, седиште
Датум на изготвување на
проектната документација

/

Индикатори

* ДИП = Документ за идентификација на проектот
ИП = Идеен проект

2018

2019

2020

1.100.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

ПФС = Пред физибилити
студија
ФС = Физибилити
студија

ГП = Главен проект
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување План на Програми за развој на
Општината Крива Паланка за периодот 2018-20 година
1.Се објавува План на Програми за развој на Општината Крива Паланка за периодот
2018-20 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 5-та седница одржана на
ден 14.12.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2653/64
15.12.2017 год.
Крива Паланка

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