Бр. 4 страна 119 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
година
Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен извештај за работа на Центарот за развој на
североисточниот планкски регион за 2009 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на Центарот за развој на
североисточниот плански регион за 2009 година.
Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1244/3
16.04.2010
16.04.2010 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковскис.р.
Милковски 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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа
на Центарот за развој
развој на североисточниот планкски регион за 2009 година
Член 1
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештајот за
работа на Центарот за развој на североисточниот плански регион за 2009 година.
Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/4
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски,с.р.

_____________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на
Единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 96/2004,
97/07 и 156/09),и Законот за изменување и дополнување на Законот за плати и други
надоместоци на избрани и именувани лица на РМ „Службен весник на
РМ“бр.42/2010) и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен

Бр. 4 страна 120 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/2006), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општината Крива Палнака за 2010
2010 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка бр. 074457/1 од 24.12.2009г. („Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.14/09), се
вршат слелдните измени:
Измена на член 9
Во член 9 став 5 наместото 70% се заменува со 50%.
Дополнување на член 9
Во член 9 после став 5 се додава нов став 6 гој гласи:
Вредноста на бодот за исплата на плата за вработените во Територијалната
противпожарна заштита е 30,59 бруто.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707- 1244/5
1244/5
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година, што Советот ја донесе на 15-та
седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/6
20.0
20.04
.04 .2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
______________________

Бр. 4 страна
страна 121 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалнла самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 07/06), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За формирање на Koмисија
Koмисија за ставање на печати вон
употреба на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за ставање на печати вон употреба на
Општина Крива Паланка во состав:
- Јаготка Николовска вработена во Општина Крива Паланка - претседател.
- Татјана Ѓоргиевска вработена во Општина Крива Паланка – член;
- Игор Додевски вработен во Општината Крива Паланка – член;
Член 2
Комисијата по завршената работа е должна да изготви Записник за ставање
вон сила и уништување на старите печати на Општината Крива Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“)
Бр.07Бр.07- 1244/7
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за формирање на
Комисија
Комисија за ставање на печат вон употеба на
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за ставање на печат вон
употреба на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница,
одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/8
1244/8
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
Алексовски,с.р.

____________________

Бр. 4 страна 122 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалнла самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 07/06), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За ставање на печати вон употреба
на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за ставање на печати вон употреба на
Општина Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“).
Бр.07Бр.07- 1244/9
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за ставање на печат вон
употеба на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за ставање на печат вон употреба на Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/10
1244/10
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски,с.р.

_______________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалнла самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 07/06), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе

Бр. 4 страна 123 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
О Д Л У К А
За ставање на печати во употреба со грбот
на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за ставање на печати во употреба со грбот
на Општина Крива Паланка.
Ч лен 2
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“).
Бр.07Бр.07- 1244/11
16.04.2010 год.
Крива Паланка
Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за ставање на печат во
употеба на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за ставање на печат во употреба на Општина Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/12
1244/12
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка
Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

__________________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалнла самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 од Законот за заштита на правата на
пациентите, („Сл.весник на РМ“ бр. 82/08) и член 14, став 1 точка 41 од Статутот на
Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 07/06),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година,
донесе
О Д Л У К А
За измени и дополнување на Статутаот на
Општина Крива Паланка

Бр. 4 страна 124 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши дополнување на Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06) и тоа:
Во Глава II организација и работење на органите на Општината, точка 3
Посебни тела на Општината под Г се додава „Комисија за унапредување на правата
на пациентите во Општината“.
Член 2
Комисијата за унапредување за правата на пациентите во Општината се
формира како постојана комисија за унапредување на правата на пациентите
согласно со прописите од областа на Локалната самоуправа на Општината Крива
Паланка.
Член 3
Средствата за работата на членовите на Комисијата од член 2 на оваа Одлука
ги обезбедува Општината за која е информирана.
Општината е должна да определи на лесно достапно место и јасно да ја
означи канцеларијата на Комисијата од член 2 на Одлуката со назив „Канцеларија
на Комисијата за унапаредување на правата на пациентите“.
Член 4
Комисијата се состои од 9 (девен) члена кои се избираат во согласност со
Статутот на Општината и тоа: претставници на пациентите – членови на
здруженијата на пациентите, 2 (два) претставника на невладините организации што
се занимаваат со човековите права и граѓанските иницијативи, 2 (два) лекари од
Општината и 3 (три) члена делегирани од Советот на Општината.
Членовите на Комисијата не смеат да бидат вработени во здравствените
установи во кои се укажува здравствена заштита.
Мандатот на членовите на Комисијата е 2 (две) години со право на уште 1
(еден) последователен избор.
Член 5
Комисијата ги врши работите согласно член 42 и 43 од Законот за зашита на
правата на пациентите („Слижбен весник на РМ“ бр. 82/08),.
Член 6
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“)
Бр.07Бр.07- 1244/13
16.04.2010 год.
Крива
Кри ва Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за измени и дополнување на
Статутот на Општина Крива Паланка

Бр. 4 страна 125 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/14
20.0
20.04
.2010 год.
.0 4.2010
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 39 од Законот за заштита на правата на пациентите
(„Службен весник на РМ“ бр. 82/08), и член 14, став 35 од Статутот на Општина Крива
Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 07/06), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За формирање Комисија за заштита на пациентите на
Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за заштита на пациентите на Општина
Крива Паланка во состав:
-

Дарко Вучковски
Ѓорѓи Керовски
Митко Митковски
Раде Стоилковски
Слаѓана Јовановска, Беќарова
Серафим Стојановски
Бранкица Давитковска
Мирон Мицевски и
Сашко Додевски

Член 2
Мандатот на членовите на Комисијата е 2 (две) години со право на уште 1
(еден) последователен избор.
Член 3
Комисијата донесува Деловник за својата работа со кои се уредува начинот
на работењето.
Член 4
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“).
Бр.07Бр.07- 1244/15
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.

______________________

Бр. 4 страна 126 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за формирање на
Комисија за заштита на пациентите во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за заштита на
пациенти во Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница,
одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/
1244/ 16
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина
Крива Паланка, на седницата одржана на 16.04.2010 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување Програма за управување со отпад
во Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за управување со отпад во Општина
Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 1244/17
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 4 страна 127 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма
за управување со отпад во Општина Крива Паланка
за 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за управување со отпад
во Општина Крива Паланка за 2010 година, што Советот ја донесе на 15-та седница,
одржана на 16.04..2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/18
1244/ 18
20.04.2010 год.
Крива Паланка

О ПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
Алексовски,с.р.
совски ,с.р.

__________________________
Врз основа на член 22,став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/2002 г.) и член 14 т.11 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на Крива Паланка бр.7/06),а во врска со објавениот Јавен
повик бр. 01/2010 од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
16.04.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање приоритет на проект ,,Изградба
,,Изградба на пешачка и велосипедска
патека во Крива Паланка во должина од 500м”
500м ”
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет за аплицирање на проект „Изградба на
велосипедска и пешачка патека во Крива Паланка во должина од 500м, а за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка за руралниот развој
за 2010 година , Мерка 4. Финансиска поддршка на промотивни активности за развој
на рурален туризам, точка 4.3 Изградба на пешачки и велосипедски патеки во
рурални средини.
Член 2
Средствата за Мерка 4 ќе се исплаќаат во висина од 100% од прифатливите
трошоци за реализација на предвидените активности.
Член 3
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиските средства
за имплементација на активностите предвидени со проектот ,,Изградба на пешачка
и велосипедска патека во Крива Паланка во должина од 500м“, кои по успешната
имплементација и завршена ревизија ќе бидат повратени на сметката на Буџетот на
Општината.

Бр. 4 страна 128 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 1244/19
16.04.2010
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање приоритет за аплицирање
на проект „Изработка на пешачка и велосипедска патека
патека
во должина од 500м.“
1. Се прогласува Одлуката за давање приоритет за аплицирање на проект
„Изработка на пешачка и велосипедска патека во должина од 500м“, што Советот ја
донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/20
1244/20
20.04.2010
20
.04.2010 год.
Крива Паланка

О ПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски

________________________
Врз основа на член 22.став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/2002) и член 14 точка 11 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Крива Паланка“ бр.7/06), а во врска со
објавениот Јавен повик бр. 01/2010 од Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница
одржана на 16.04.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за Реализација на проектот ,, Изградба на пешачка
и велосипедска патека
патека во Крива Паланка во должина од 500м“
и за обезбедени средства за реализација
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за реализација на проектот,,,, Изградба на
пешачка и велосипедска патека во Крива Паланка во должина од 500м“.
500м“

Бр. 4 страна 129 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Член 2
Средствата за реализација на проектот,,,, Изградба на пешачка и
велосипедска патека во Крива Паланка должина од 500м“ се обезбедени во
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година во Програмата JD Изградба и
реконструкција на локални патишта и улици.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 1244/21
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласност
согласност за реализирање на проект
„Изработка на пешачка и велосипедска патека во должина од 500м. и
обезбедување средства за реалилзација“
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за реализирање на Проект
„Изработка на пешачка и велосипедска патека во должина од 500м“и обезбедување
средства за реализација, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на
16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–
08– 1244/22
1244/22
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_______________________
Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ “ бр.24/08 и 91/09) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на општината Крива Паланка бр.7/2006) Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на 16.04.2010 година донесе
ОДЛУКА
За одобрување на Локална урбанистичка планска документација за уредување
и користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела
од КП бр.2891 во КО КонопницаКонопница-Општина Крива Паланка

Бр. 4 страна 13 0 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Член 1
Се одобрува Локална урбанистичка планска документација за уредување и
користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела од КП
бр.2891 во КО Конопница- Општина Крива Паланка.
Член 2
Граница на опфат на градежна парцела Д1.1 која се определува со локална
урбанистичка планска документација се следните:
-на север: локален пат
-на југ: локален пат
-на запад: поток (суводолина)
-на исток: локален пат
Член 3
Површина на планскиот опфат на градежната парцела: 30.330,оо м2.
Член 4
Намена: Основна класа на намена лесна незагадувачка индустрија.
Член 5
Локална урбанистичка планска документација со технички број У 11/09 од
ноември 2009 година е изработен од Друштво за просторно и урбанистичко
планирање „УРБАН-ГИС“ ОД Куманово со лиценца за изработка на урбанистички
планови бр.0025.
Член 6
За локалната урабситичка планска документација согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање е направена Стручна ревизија со технички
број 159/09 од декември 2009 година од страна на „Планерис“-ДООЕЛ од Куманово
со лиценца за изработка на урбанистички планови број 0016.
Член 7
Локалната урбанистичка планска документација содржи:
-планиран развој-текстуален и графички приказ во размер 1:1000.
-документациона основа со текстуален и графички приказ во размер 1:1000
Член 8
Локалната урбанистичка планска документација е изработена во пет
примероци од кои еден примерок се чува во органот што го одобрил, еден примерок
задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 9
Локалната урбанистичка планска документација ќе се применува по
нејзиното одобрување и по извршеното картирање на хамер.
Член 10
Локалната урбанистичка планска документација со решение ја одобрува
градоначалникот на општината на предлог на комисијата за мислење по Нацртплановите и одобрување на локална урбанистичка планска документација
формирана од градоначалникот на општината.

Бр. 4 страна 13 1 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010
2010 година
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07
Бр.0707- 1244/23
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковск и ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр.2891 во КО Конопница
– Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр. 2891 во КО Конопница – Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/24
1244 /24
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
___________________________

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ “ бр.24/08 и 91/09) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на општината Крива Паланка
Бр.7/2006) Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 16.04.2010
година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на Локална урбанистичка планска документација за уредување
и користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела
од дел од КП бр.550/1 и КП бр.550/2 во КО Дурачка РекаРекаОпштина Крива Паланка

Бр. 4 страна 13 2 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22 април 2010 година
Член 1
Се одобрува Локална урбанистичка планска документација за уредување и
користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела од дел
од КП 550/1 и КП 550/2 во КО Дурачка Река Општина Крива Паланка.
Член 2
Граница на опфат на градежна парцела Д1.1 која се определува со локална
урбанистичка планска документација се следните:
-на север: водотек на Дурачка река;
-на југ: градежни парцели КП 561,КП 564, КП 565
-на запад: пристапна сообраќајница ул.„1“
-на исток: коритото на Дурачка река.
Член 3
Површина на планскиот опфат на градежната парцела: 742.70 м2.
Член 4
Намена: Основна класа на намена Б1 - домување на станбени куќи селски
стопански двор.
Член 5
Локална урбанистичка планска документација со технички број 20/09 од
октомври 2009 година е изработен од Друштво за просторно и урбанистичко
планирање „ПОЛОГ-ПРОЕКТ“-ПРО Гостивар, со лиценца за изработка на
урбанистички планови бр.0012.
Член 6
За локалната урабситичка планска документација согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање е направена Стручна ревизија со технички
број 01-14/10 од 14.10.2009 година од страна на „УРБАНПЛАН“-доо Тетово со лиценца
за изработка на урбанистички планови број 0009.
Член 7
Локалната урбанистичка планска документација содржи:
-планиран развој-текстуален и графички приказ во размер 1:1000.
-документациона основа со текстуален и графички приказ во размер 1:1000.
Член 8
Локалната урбанистичка планска документација е изработена во пет
примероци од кои еден примерок се чува во органот што го одобрил, еден примерок
задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 9
Локалната урбанистичка планска документација ќе се применува по
нејзиното одобрување и по извршеното картирање на хамер.
Член 10
Локалната урбанистичка планска документација со решение ја одобрува
градоначалникот на општината на предлог на комисијата за мислење по Нацртплановите и одобрување на локална урбанистичка планска документација
формирана од градоначалникот на општината.
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Член 11
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07
Бр.0707- 1244/25
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката
Одлуката за одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр.550/1
КП.бр.550/1 и 550/2
во КО Дурачка Река – Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр. 550/1 и 550/2 во КО Дурачка река –
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на
16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/26
1244/26
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ “ бр.24/08 и 91/09) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на општината Крива Паланка
Бр.7/2006) Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 16.04.2010
година, донесе

ОДЛУКА
За одобрување на Локална урбанистичка планска документација за уредување
и користење
користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела
од KП бр.114/1
бр.114/1 во КО Б“сБ“с-Општина Крива Паланка
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Член 1
Се одобрува Локална урбанистичка планска документација за уредување и
користење на просторот во рамките на новоформираната градежна парцела од КП
бр.114/1 во КО Б“с- Општина Крива Паланка.
Член 2
Граница на опфат на градежна парцела Д1.1 која се определува со локална
урбанистичка планска документација се следните:
-на север: со локален пат
-на југ: со катастарска парцела бр.113
-на запад: со катастарски парцели бр.111 и 112
-на исток: со катастарската парцела бр.114/2
Член 3
Површина на планскиот опфат на градежната парцела: 3.337,оо м2.
Член 4
Намена: Основна класа на намена Б-комерцијални и деловни намени.
Член 5
Локална урбанистичка планска документација со технички број 20/09 од
октомври 2009 година е изработен од Друштво за планирање, проектирање и
инженеринг „Простор“ ДОО Куманово, со лиценца за изработка на урбанистички
планови бр.0006.
Член 6
За локалната урабситичка планска документација согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање е направена Стручна ревизија со технички
број 40/2010 од март 2010 година од страна на „Ин-пума“ институт за урбанизам,
сообраќај и екологија од Скопје со лиценца за изработка на урбанистички планови
број 0004.
Член 7
Локалната урбанистичка планска документација содржи:
-планиран развој-текстуален и графички приказ во размер 1:500.
-документациона основа со текстуален и графички приказ во размер 1:500.
Член 8
Локалната урбанистичка планска документација е изработена во пет
примероци од кои еден примерок се чува во органот што го одобрил, еден примерок
задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 9
Локалната урбанистичка планска документација ќе се применува по
нејзиното одобрување и по извршеното картирање на хамер.
Член 10
Локалната урбанистичка планска документација со решение ја одобрува
градоначалникот на општината на предлог на комисијата за мислење по Нацртплановите и одобрување на локална урбанистичка планска документација
формирана од градоначалникот на општината.
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Член 11
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07/1244/27
Бр.07/1244/27
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр.114/1
КП.бр.114/1 во КО Б,с –
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката одобрување на Локална урбанистичка планска
документација за уредување и користење на просторот во рамките на
новоформираната градежна парцела на КП.бр. 114/1 во КО Б,с – Општина Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/28
1244/28
20.04.2010
20
.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“
бр.130/2009) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник на
општина Крива Паланка“ бр.7/2006) Советот на општина Крива Паланка на
седницата одржана на 16.04.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба за поставување на урбана опрема на
територијата на општината Крива Паланка
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување на урбана опрема (во
понатамошниот текст: урбана опрема) на градежно изградено земјиште на
подрачјето на општина Крива Паланка, постапката за давање одобрение за
поставување како и други прашања од значење за поставувањето на урбаната
опрема.
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Член 2
Одредбите на оваа Одлука не се однесуваат на утврдените градежни парцели
согласно детален урбанистички план каде организацијата на просторот се врши
согласно планската и проектната документација (градежните парцели на пазари
саеми,училишта,автобуски станици,трговски центри,индустриски,станбени објекти
и други јавни објекти).
Член 3
Одделни изрази употребени во оваа Одлука го имаат следново значење:
- Јавни пешачки површини се површини на: плоштади, тротоари, пешачки
патеки и други површини наменети за пешачко движење во рамките на подрачјето
утврдено со Генералниот и Деталните урбанистички планови на општина Крива
Паланка;
- Активна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина наменета
исклучиво за пешачко движење;
- Пасивна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина која освен за
пешачко движење може да се користи и за поставување на урбана опрема;
- Урбана опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено
земјиште. Под урбана опрема се смета опрема за продажба на билети за јавен
превоз ,весници,сувенири, цвеќиња,сладолед,телефонски говорници,автобуски
постојки,типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатскоконзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на
резиденцијалните
објекти,јавни
санитарни
јазли,тераси
со
или
без
настрешници,платформи за јавни манифестации,покриени и непокриени
шанкови,самостоечки рекламни паноа,детски игралишта,фонтани чешми,клупи и
корпи за отпадоци.
ОСНОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 4
Урбаната опрема што се поставува на јавните пешачки површини не смее на
никаков начин да биде трајно прицврстена за подлогата,без оштетување на истата,
а нејзиното поставување треба да се одвива на брз и лесен начин.
Член 5
(1) На јавни пешачки површини не смеат да се поставуваат бариери на
просторот кои можат да го попречат безбедносното движење на
пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.
(2) Лицата што имаат добиено одобрение за поставување на урбана опрема
не смеат да преземаат градежни зафати на јавната пешачка површина
што ја користат, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на пешачката површина. На јавната пешачка површина не
смеат да се монтираат платформи или рампи, од било каков материјал.
Член 6
(1) На плоштадот,на кејот и на активната пешачка зона не е дозволено:
-трговија на стока од подвижни улични продавачи;
-давање конфекционирани угостителски услуги по подвижни објекти
(приколки);
-продажба на занаетчиски производи.
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(2) Вршењето на активностите од алинеја 1 од став 1 од овој член може да биде
во рамките на пешачките површини во трговските центри,работите од алинеја
2 од став 1 од овој член може да се врши при одржување на саеми, а работите
од алинеја 3 од став 1 од овој член може да се врши во трговски центри и на
пешачките улици согласно посебно изработен елаборат.
Член 7
(1) На јавните пешачки површини со поставување на урбана опрема не смее да
се нарушува изгледот на околниот градски простор, да се спречува и
оневозможува користењето на јавната пешачка површина,соседните
градби и да биде обезбеден слободен пристап до сите видови јавни и
станбени објекти.
(2) Во зоните со статус на културно наследство или во зоните со посебен
заштитен режим не се дозволува поставување на урбана опрема од
комерцијална намена, освен на одделни локалитети по претходно мислење
на Управата за заштита на културно наследство.
Член 8
Пасивната пешачка зона на која се поставува урбана опрема мора да се
одржува во хигиенска исправна состојба.
Член 9
(1) При поставување на урбана опрема на јавните пешачки површини
минималната слободна активна пешачка зона од попречниот профил на
тротоарот или пешачката улица изнесува 1,6 м.. Во централното градско
подрачје минималната слободна активна пешачка зона изнесува 1,3 м.
(2) Кај пешачки улици кај кои има двострана пасивна пешачка зона,
средишната активна пешачка зона треба да биде со попречен профил
минимум 2,2 м.
Член 10
(1) Поставување на урбана опрема на јавните пешачки површини е можно во
пасивната пешачка зона која што во зависност од типот на урбаната опрема
е со минимална широчина од 0,80 м. (за кошничка за отпадоци, жардињери),
односно од 1.5 м (за автобуски стојалишта,киосци,маси и столови,дрвореди).
(2) Пасивната пешачка површина се предвидува на минимално растојание од
0,90 м од рабникот на коловозот.
(3) Минималната широчина на јавната пешачка површина на која може да се
постави урбана опрема изнесува 3,0 м, а за поставување на киоск истата
треба да изнесува минимум 4,о м.
Член 11
Поставувањето на урбана опрема за комерцијална употреба е дозволено само
во широчината пред деловен простор, доколку се исполнети условите од оваа Одлука.
Член 12
Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во
зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците, која
изнесува минимум 8 метри од просечната точка на двете регулациони линии.
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Член 13
Во коридорот на пасивната пешачка зона минималната слободна височина
при поставување на чадори за сонце изнесува 2,4м. При поставување на
настрешници и тенди над активната пешачка зона минималната слободна височина
изнесува 3,2 м., со изглед и боја усогласени со околината.
Член 14
Времетраењето на користењето на јавната пешачка површина може да биде:
-Дневно, со одобрение за време од 24 часа, со поставување и отстранување на
мебелот;
-Краткотрајно, со одобрение за мебелот кој се поставува и отстранува во
период од 30 дена;
-Сезонско, со одобрение за урбана опрема за комерцијална употреба, со
поставување и отстранување за период од 3 до 7 месеци;
-Годишно, со одобрение за поставување на урбана опрема за јавна намена за
период до 2 години.
ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
ПО СТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 15
Покрај основните стандарди од глава 2 на оваа Одлука, се утврдуваат и
подетални стандарди за одделни елементи на урбана опрема и тоа:
1. Киосци (К)
-Може да се постават само во склоп на автобуски постојки каде е
предвидена ваква содржина;
-Киосците треба да бидат со изглед и боја усогласени со околината
кои ќе се утврдат во елаборатот за добивање на согласност;
-Максималната површина на киоскот може да биде до 4 м2.
2. Автобуски стојалишта (АС)
-Автобуски стојалишта (постојки) за автобуси потребно е да бидат
типизирани, во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот.
-Автобуските стојалишта се со површина до 15 м2, со височина до 4м.
мерено од нивото на тротоарот до врвот на покривачот.
-Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот, има три типа
автобуски стојалишта и тоа:
а) Тип А-само стојалишта за автобуси
Во рамките на овој тип на автобуско стојалиште има настрешница,клупа и
кошничка за отпадоци,урбани светилки и информативни табли.
б) Тип Б-стојалишта и билетара
Во
рамките
на
овој
тип
на
автобуско
стојалиште
има
настрешница,билетарница,клупа и кошничка за отпадоци, урбани светилки и
информативни табли.
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в) Тип В-стојалишта,билетара и (или) киоск
Во
рамките
на
овој
тип
на
автобуско
стојалиште
има
настрешница,киоск,билетарница,клупа и кошнички за отпадоци,урбани светилки и
информативни табли.
-Типот на стојалиштето и микролокацијата каде ќе бидат поставени се
одредува според планот на стојалишта кој го утврдува Одделението за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина.
-При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум
слободен прооден простор пред нив од 2,5 м. (потребна слободна пешачка површина
од 1,5 м. и 1м. потребен простор за манипулација со елементите на самата постојка).
3. Телефонски говорници (ТГ)
-Јавните телефонски говорници како елемент на урбаната опрема на
градот треба да се типизирани и се од монтажен карактер;
-Јавна телефонска говорница може да биде слободностоечка или
прикачена на зид,а се поставува на поголема јавна пешачка
површина,плоштад и треба да биде достапна за луѓето со хендикеп;
-Минималниот простор кој што треба да е слободен пред јавната
телефонска говорница изнесува 1.2 х 0,85 м. како би се овозможил
пристап,а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.
4. Информативни табли (ИТ)
-Информативните табли служат за огласување,рекламирање и
информирање на граѓаните, а можат да бидат за јавна намена (карта
на градот Крива Паланка и за комерцијална намена (реклами за
правни лица и други субјекти).
-Поставувањето на информативните табли треба да не го попречува
нормалното одвивање на колскиот и пешачкиот сообраќај.
-Во пасивната зона, може да се поставуваат следниве видови на
информативни табли:
• прицврстени табли на објекти за огласување на културноуметнички,спортски и други манифестации и
• слободно стоечки,преносливи и други табли од рекламен
карактер и друга содржина.
-Огласите и другите текстуални објави може да се истакнуваат само
на рекламни витрини,рекламни столбови и сл.
-Рекламни
витрини
(осветлени)
се
поставуваат
како
самостоечки,ѕидни и на автобуски постојки.Стандардна димензија на витрина
е 1.3 х 0.25 м., со максимална височина до 2.2 м.
-Рекламните столбови може да бидат со квадратен,кружен или
триаголен облик, со површина со максимален дијаметар 1.0 и максимална
височина до 2.5.
5. Поштенски сандачиња (ПС)
-Поштенските сандачиња
прикачени.

може

да

се

слободностоечки

или
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-Локациите за поставување на поштенски сандачиња се по должината на
магистрални улици и тоа воглавно пред трговско деловни центри,поголеми
пешачки улици,автобуски постојки,плоштади и други јавни објекти.
-Кога поштенските сандачиња се слободностоечки се поставуваат во
пасивната пешачка зона.
6. Клупи (КЛ) и Кошнички за отпадоци (КО)
-Клупите и кошничките за отпадоци се дел од урбаната опрема на
градот
и
се
поставуваат
на
поголема
јавна
пешачка
површина,плоштад,поголеми пешачки патеки,на автобуски постојки од сите
типови и на други локации согласно елаборатот за поставување на урбана
опрема.
-Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со
димезии од 1м х 1.2 за луѓето со хендикеп.
-Кошнички за отпадоци може да бидат поставени:слободностоечки
или прикачени за светилки или фасади на објекти.
7. Корпи за цврст отпад (контејнери)
-Локациите за поставување на контејнери се постојните локации
кои треба да се уредат и се предвидуваат нови локации согласно графички
приказ.
8. Жардењери со цвеќе и граничници (ЖГ)
-Жардењери со цвеќе и граничници се лоцираат со цел визуелно да
се ограничи просторот определен за маси и столови или да се ограничи
просторот меѓу сообраќајницата и пасивната пешачка зона.
-Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и
одобрението за поставување на урбана опрема на јавната пешачка
површина за комерцијална употреба, по што овие елементи треба целосно
да се отстранат од просторот.
-Максималната висина на жардењерите и граничниците е 0.80 м.
9. Маси и столови со чадори за заштита од сонце (МЦ)
-Поставување на маси и столови со чадори за заштита од сонце се
врши на пасивната пешачка зона пред угостителските објекти кои имаат
добиено одобрение за поставување на урбана опрема на јавната пешачка
површина.
-Минималната ширина на површината за поставување на маси и
столови со чадори за заштита од сонце изнесува 1.5 м., за маси со столови и
клупи на кои се служи само пијалак,слатки и пециво.
10. Тезги (Т)
-Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема за кои се
издава одобрение за дневно и краткотрајно користење.
-Тезгите се издаваат по повод државни и верски празници и служат
за продажба на соодветни производи на пригодната намена и не е
дозволена продажба на храна.
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-Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на
спецификите на локацијата.
-Максималната површина на тезгите изнесува 2,о м2 и се
поставуваат и отстрануваат секојдневно, по завршување на дејноста.
-Не е дозволено лоцирање на тезги на плоштадот.Не е дозволено
лоцирање на тезги пред влезови на јавни,деловни и станбени објекти.
-По завршувањето на дејноста и отстранување на тезгите да се уреди
просторот во првобитна состојба.
11. Бини (Б)
-Бини (платформи) се поставуваат за време на одржување на
културно уметнички манифестации.
-Поставувањето и отстранувањето на истите треба да се изврши за
временски период од 1 до 15 дена.Поставувањето и отстранувањето треба
да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата.По
завршување на манифестацијата и отстранување на бината да се уреди
просторот во првобитна состојба.
-Бините се поставуваат на плоштади кои можат да примат поголема
група на граѓани.
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 16
Одобрението за поставување на урбана опрема според оваа Одлука го
издава градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 17
(1) Со барање од член 16 на оваа Одлука, се доставува соодветен елаборат за
поставување на урбана опрема.Елаборатот се изработува согласно
стандардите утврдени со оваа Одлука.
(2) Елаборатот од став 1 на овој член содржи текстуален и графички дел.
-Текстуалниот дел содржи техничко образложение за организација на
пасивната пешачка зона со урбана опрема.
-Графичкиот дел на елаборатот содржи:
а) Ситуација на постојната состојба на локалитетот на плоштад или
улица со тротоар во размер 1:500 или 1:1000.
б) Извод од Деталниот урбанистички план на постојниот локалитет во
размер 1:1000.
в) Предлог-ситуационо решение за поставување на урбана опрема на
локалитетот во размер 1:500( 1:1000 за поголеми локалитети) со
назначување на активна и пасивна пешачка зона согласно член 9 и 10
од оваа Одлука.
г) Предлог-ситуационо решение за поставување на урбана опрема на
пасивна пешачка зона во размер 1:200 со соодветни ознаки на
урбаната опрема согласно член 15 од оваа Одлука.
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д) Детално-ситуационо решение на одделни микролокалитети со
детали на одделна урбана опрема во размер 1:50 и приказ на одделни
елементи на урбаната опрема 1:20 или 1:10.
ѓ) Договор за користење на уредено градежно земјиште.
(3)

Елаборатот од став 1 на овој член се доставува до Одделението за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина во 4 примероци, од кои
три со заверена согласност.
Член 18
(1)
Графичкиот прилог од член 17 став 2 алинеја 2 точка а) од оваа Одлука
содржи: приказ на постојната состојба со регулациона линија,градежна
линија,постојните објекти и постоечка урбана опрема на тротоарот,влезови во
објектите,рампи,скали,велосипедски патеки,дрва и дрвореди и се друго ѓто
може да има влијание при поставување на урбаната опрема.
(2) Графичкиот прилог од член 17 став 2 точка а) од оваа Одлука содржи: идејно
решение на јавната пешачка површина,урбаната опрема поставена на пасивната
пешачка зона,димезиите на активната пешачка зона,растојанијата до рабникот
на сообраќајницата,регулационата линија и други релевантни елементи, со
акцент на дизајнот и бојата на урбаната опрема.
Член 19
Одделението за урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина по
комплетирање на целокупната документација и со проверка на усогласеноста со
одредбите од оваа Одлука подготвува одобрение за поставување на урбана
опрема во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетираното барање.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Спроведување на одредбите од оваа Одлука ќе го врши Одделението за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина, а надзорот ќе го вршат
надлежните инспекциски служби.
Член 21
Графички прилози на стандардите за поставување на урбана опрема се
составен дел на оваа Одлука.
Член 22
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Бр.
Бр .0707- 1244/29
1244/29
16.04.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба
за поставување на урбана опрема на територијата на
Општина Крива Паланка
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба за постаување на урбана
опрема на територијата на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та
седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/30
1244/ 30
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 5, став 4 од Законот за даноци на имот
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 92/07 и 102/08) и Методологија за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот, измените и дополнувањата на истата,
(„Сл.весник на РМ“ бр. 40/24.03.2010), и член 14, точка 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Сл. гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06) и Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување на пазарна вредност по зони на градежно
изградено, неизградено и земјоделско земјиште во
Општина Крива Паланка за 2010 година
Член 1
Се дава согласност за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот,
согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот,
измените и дополнувањето на истата.
Член 2
Со оваа Одлука се утврдуват начинот на пресметување на градежно
изградено и неизградено земјиште и земјоделско земјиште на Општина Крива
Паланка.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука ќе биде прегледот за утврдување на пазарна
вредност на недвижен имот на градежно изградено и неизградено земјиште и
земјоделско земјиште.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, и истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 - 1244/31
16.04.2010
16.04.2010 год.
г од.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на
методологијата за уредување на пазарна
пазарна вредност на недвижен
имот на Општина Крива Паланка за 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на методологијата
за уредување на пазарна вредност на недвижен имот на Општина Крива Паланка за
2010 година, што Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08
08 – 1244/32
1244/ 32
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележја
(„Службен веник на РМ“ бр. 66/04) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.07/06) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на 16.04.2010 донесе
ПРОГРАМА
за одбележување на значајни настани
и истакнати личности со спомен – обележја
Член
Член 1
Зачувувањето на споменот на важните настани и личности од историјата и
културата на секој народ кои впечатливо придонеле за развојот на пошироката
заедница, преставува посебна законска, морална и цивилизациска обврска како на
државата така и на локалната влсат. На територијата на општина Крива Паланка
низ долг временски период се одвивале значајни настани и се вкрстувале многу
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патишта на личности кои оставиле неизбришливи траги во нашата историја, борба
за слобода, независност, национална самостојност и човечко достоинство.
Член 2
На територијата на општина Крива Паланка на голем број од овие настани и
истакнати личности им се подигнати споменици и спомен обележја како знак на
благодарност на граѓаните на општината и државата.
Член 3
Со оваа програма се опфатени настани и истакнати личности кои досега
немале свое спомен обележје, но заслужиле да бидат одбележани во локалната
средина со поставување на спомен-обележје на територијата на општина Крива
Паланка.
Член 4
Општина Крива Паланка ќе подигне спомен-обележје на следните настани и
истакнати личности.
Св. Јоаким Осоговски XI (век)
Војвода Карпош (XVII век)
Јоаким Крчовски (XIX век)
Револуционерната борба во Кривопаланечкиот крај и паднатите
револуционери од Кривопаланечко.
- Димитар Арсов (1908 – 1974)
- Борис Арсов ( 1906 – 1954)
- Миле Крстевски (1954- 2004)
Член 5
Покрај наведените личности, општината може да ја проширува оваа
програма и со спомен – обележја на други значајни настани и истакнати личности
по иницијатива на правни и физички лица во согласнот со Законот за
меморијалните споменици и спомен обележја.
-

Член 6
Детални податоци за видот на спомен-обележјето, неговата местоположба и
другите податоци за спомен обележјата ќе се утврдуваат со Одлука на Советот на
општината за нивно подигање.
Член 7
Финанирањето на изградбата на спомен-обележјата, како и трошоците за
чување, одржување и заштита на спомен обележјата ќе се врши од средствата на
Буџетот на општината, од Буџетот на Република Македонија, од донации како и од
други извори во согласност со закон.
Член 8
Оваа Програма стапува во сила од денот на објавување во Службен ласник на
општина Крива Паланка.
Br. 07- 1244/33
16.04.2010 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,

Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата
Програмата за одбележување на значајни
настани и истакнати личости со спомен - обележја
1. Се прогласува Програмата за одбележување на значајни настани и
истакнати личности со спомен - обележја, што Советот ја донесе на 15-та седница,
одржана на 16.04.2010 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/34
1244/ 34
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

________________________
Врз основа на член 14, точка 16 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 16.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А
За за давање согласност за изградба на настрешници на
новите градски гробишта село Конопница - Општина Крива Паланка
Член 1
Се дава согласност за изградба на настрешници на новите градски гробиште
во село Конопница - Општина Крива Паланка.
Член 2
Да се изврши измена и ревизија на Главниот проект.
Член 3
Контрола над изградбата на настрешниците ќе ја врши ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка.
Член 4
Настрешниците ќе се градат со сопствени средства на барателите.
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Член 5
Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07–
07– 1244/36
16.04.2010
6.04.20 10 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски 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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување
прогласување на Одлуката за давање согласност за изградба на
настрешници на новите градски гробишта во село Конопница
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за изградба на настрешници
на новите градски гробишта во село Конопница - Општина Крива Паланка“, што
Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1244/36
1244/ 36
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски

_______________________
Врз основа на член 14 став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.07/06) Советот на општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 16.04.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За давање поддршка за опстојување на болнички
одделениеја во ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава поддршка за опстојување на
болнички одделенија во ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка и тоа за :
- интерна медицина со дијализа;
- хирушка дејност;
- неуропсихијатрија; и
- породилиште.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.
Бр . 0707 -1394/2
16.04.2010 год.
год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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.7/06), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање
поддршка за опстојување на болнички одделенија во
ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање поддршка за опстојување на болнички
одделенија во ЈУЗ Здравствен дом Крива Паланка, што Советот ја донесе на 15-та
седница, одржана на 16.04.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1 394/3
20.04.2010
20.04.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
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