Бр. 13 страна 336 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 32 од Законот за снабдување со вода за пиење и одводнување
на урбани отпадни води („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 28/06,103/08, 17/01 и 54/11 и член 14
точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на ден 09.12.
2011 година, донесe
ОДЛУКА
За пренесување на право на управување на цевководот за
водоснабдуање од Станечка река до пречистителна станица
Член 1
Се пренесува правото на стопанисување (управување и користење) на цевководот за
водоснабдување од Станечка река до пречистителна станица на Јавното претпријатие
„Комуналец“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-3049/3
09. 12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с,р.

__________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за пренесување на право на управување
на цевководот за водоснабдување од Станечка река
до пречистителна станица
1. Се прогласува Одлуката за пренесување на право на управување на цевководот за
водоснабдување од Станечка река до пречистителна станица, што Советот ја донесе на 36та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/4
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

______________________
Бр. 13 страна 337 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ„ бр.5/2002), член 89 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавноприватно партнерство („Сл. Весник на РМ„ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), и член 14
точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник на Општина Крива
Паланка„ бр. 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
09.12.2011 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласнот за започнување на постапка за јавно приватно
партнерство на ЈП „Комуналец“–Крива Паланка

Член1
Се дава согласнот на Одлуката за започнување на постапка за јавно-приватно
партнерство за изградба на мали хидроцентрали на доводните цевководи за
водоснабдување од Калин Камен и Станечка Река, донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие Комуналец бр.02-501/5 од 01.12.2011 година.
Член2
Средствата што ќе се остварат од ЈПП надоместокот, кој ќе го плаќа приватниот
партнер, ќе бидат приход на општина Крива Паланка.
Член3
Со денот на влегувањето во сила престанува да важи Одлуката донесена
од Советот на Општина Крива Паланка бр.07-2807/3 од 07.11.2011 година за
започнување на постапка на ЈПП.
Член 4
Оваа Оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-3049/5
9.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање согласност за започнување
на постапка за јавно приватно пратнерство на ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за започнување на постапка за
јавно приватно партнерство на ЈП „Комуналец“, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 09.12.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 13 страна 338 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3049/6
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

________________________
Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на ЈП
Комуналец - Крива Паланка , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
ден 09.12.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнот на Одлуката за задолжување на ЈП Кумуналец
-Крива Паланка кај деловните банки
Член1
Се дава согласнот на Одлуката за задолжување на ЈП Комуналец -Крива Паланка
кај деловните банки по основ на кредит за набавка на основни сретства и опрема
донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец бр 02-414/2 од 10.10.2011 година.
Член 2

Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Број .07-3049/7
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
___________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
кај деловните банки
1. Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за задолжување на ЈП
„Комуналец“-Крива Паланка кај деловните банки, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 09.12.2011 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 – 3049/8
12.12.2011 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски.с.р.
___________________
Бр. 13 страна 339 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) , а во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен гвесник на
РМ“ бр.64/05, 4/08), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
09.12.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За проширување на средствата на
Буџетот на Општината Крива Палнака за 2011 година
Член 1
Со оваа Одлуката се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2011 година, и тоа на следниот начин:
Се зголемуваат приходите
на следните потставки:

_________________________________________________________
Буџет

Самофин.

Донации

Дотации

Кредит
____________________________________________________

741120 – Блок дотации на Општината
по одделни намени

0
0
0
3.100.000
0
_____________________________________________
0
0
0
3.100.000
0

И се распоредуваат на следните
потпрограми и расходни потставки:
N10
Основно образование
424210 – Одржување на згради
482930 – реконструкција на др.објекти

0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
2.100.000
0
_______________________________________________
0
0
0
3.100.000
0
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2011 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
Бр. 07- 3049/9
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
__________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Криа Паланка за 2011 година
Бр. 13 страна 340 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

1. Се прогласува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2011 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
09.12.2011 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 – 3049/10
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 51 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гвесник на Општина Крива Паланкаа бр. 8/10) ), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 09.12.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општината Крива Палнака за 2011 година
Член 1
Со оваа Одлуката се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2011 година, и тоа на следниот начин:

_____________________________________________________________________
Потпрограма
Буџет Самофин. Донации Дотации Кредити
Потставка______________________________________________________________________
________
N10 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
420120 Патув.во земјата-пат.расх.
0
0
0
-10.000
0
425760 Превоз.усл.во образовани.
0
0
0
-260.000
0
426310 Семинари и конференции
0
0
0
-5.000
0
426410 Објавување на огласи
0
0
0
-10.000
0
424210 Одржување на згради
0
0
0
-225.000
0
425250 Осигурув.на недвиж.и права
0
0
0
-60.000
0
N20 - СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
420120 Патување во зем,пат.расходи
0
0
0
-20.000
0

426120 Члан.во домашни орган.
426310 Семинари и конференции
0
426940 Трансфери при пензионир.
423310 Униформи
421240 Течни горива
W00 - ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
401130 Основни плати-други вработени
401310 Персон.дан.на доход од плата

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

-10.000
-15.000
0
-29.000
-20.000
-54.000
-62.624
9.345

0
0
0
0
0
0

Бр. 13 страна 341 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

402110 Основни придонеси за ПИО
0
0
0
-46.838
0
402120 Придонес за бенифиц.стаж
0
0
0
-10.707
0
402210 Основни придонеси за здравство 0
0
0
-3.912
0
402220 Основ.прид.за проф.заболување
0
0
0
-856
0
402310 Основ.прид.до Аген.за вработување
0
0
0
-9.656
0
________________________________________________
0
0
0
0
0
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07- 3049/11
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска
_________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за измена на распоредот на средствата
во Буџетот на Општина Криа Паланка за 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2011 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана
на 09.12.2011 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 – 3049/12
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на Законот за јавна чистота (Службен весник на РМ бр. 130/2010) како и
измените и дополнувањата на истиот (Сл. весник на РМ бр. 23/2011, бр. 53/2011) и член 14
од Статутот на Општина Крива Паланка,- („Службен гласник на Општина Крива Паланка“-бр.
8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 09.12.2011 година,
донесe
ПРОГРАМА
За одржување на јавна чистота во град Крива Паланка

за 2012 година
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Voved

Donesuvaweto na ovaa godi{na programa za odr`uvawe na javnata
~istota pretstavuva zakonska obvrska proizlezena od ~lenot 12 od
Zakonot za Javna ~istota (,, Slu`ben vesnik na RM“ br. 111/08). i
~len 7 od Odlukata za odr`uvawe na javna ~istota („Slu`ben гlasnik na
Op{tina Kriva Palanka“ br. 10/08).
Godi{nata programa za javna ~istota sodr`i : vid i obem na rabotite
{to koi treba da se izvr{at, potrebni finansiski sredstva, vremenski
rokovi, odnosno periodi za izvr{uvawe na rabotite, dinamika i na~in
na vr{ewe na rabotite .
Isto taka Programata vo sebe sodr`i i obezbeduvawe na javni
sanitarni jazli i postavuvawe na soodvetni sadovi za frlawe na otpadoci
na javnite povr{ini i na otvorenite prostori pred javnite objekti.
Odr`uvaweto na javnata ~istota na javnite povr{ini vo gradot
pretstavuva osnova za otstranuvawe na pri~inite koi ja vlo{uvaat
`ivotnata i rabotnata sredina na lu|eto.
Redovnoto i celosno ~istewe na javnite povr{ini vo gradot zaedno so
dobro uredeni parkovi, zeleni povr{ini ,~isti re~ni regulacioni
korita i drvoredi po ulicite ja podobruvaat `ivotnata i rabotnata
sredina na gra|anite, i sekako doprinesuvaat za podobruvawe na
estetskiot lik na gradot.
Uspe{nosta vo spravuvaweto i odr`uvaweto na javnata ~istota na
javnite povr{ini zavisi od stepenot na zagaduvaweto na istite, od vidot
na ulicite ( asfalt, kocka, kaldrma, zemja i sl. ) od momentnite pre~ki
pri ~istewe na istite, potoa od od frekvencijata na soobra}ajot, od
organizacijata i opremenosta so tehni~ki sredstva pri ~isteweto, od
brojot na vrabotenite koi ja izvr{uvaat ovaa rabota i sekako od
kulturnoto nivo na gra|anite.
Sostojbata so javnite povr{ini vo Kriva Palanka e takva {to istite
te{ko se odr`uvaat i ~istat. Ovde se misli i na glavnata ulica
,,Sv.Joakim Osogovski” koja e glavna soobra}ajnica za lokalen soobra}aj,
za pe{aci, ponekoga{ i tovaren dobitok, pa ~estopati e preoptovarena so
soobra}aj, a na eden del se u{te e poplo~ena so granitna kocka koja te{ko
se ~isti i odr`uva . Najgolem del od ulicite nemaat hidrantska mre`a
koja bi slu`ela za poekonomi~no 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 se talo`at nanosi od pesok po ulicite, a vozilata koi doa|aat od

neasfaltirani ulici isto taka vr{at naru{uvawe na ulicite so
nanesuvawe na kal i zemja .
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Ova se samo del od pri~inite koi ja potenciraat potrebata sekoja
godina da se donesuva programa za odr`uvawe na javnata ~istota , a se so
cel i zada~a za podobruvawe na javnata ~istota vo gradot .
Godi{nata pgograma za javna ~istota za 2012 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`avawe na prioritetni otvoreni javni povr{ini;
Odr`uvawe na zeleni povr{ini ,parkovi ,skverovi i drvoredi;
Odr`uvawe na re~ni regulacioni korita ;
^istewe na nanosi na javni povr{ini
Izgradba i ureduvawe na javni sanitarni jazli
Postavuvawe i odr`uvawe na soodvetni sadovi za otpad na javni povr{ini;

Godi{nata programa za odr`uvawe na javnata ~istota za 2012 godina
soglasno ~lenot 7 stav 1 od Zakonot za Javna ~istota
( ,, Slu`ben
vesnik na RM br. 111 od 3 septemvri 2008 godina }e go vr{i javno
pretprijatie za komunalni uslugi
JP. Komunalec
osnovano od
Op{tinata Kriva Palanka .
Vo slu~aj na nekvalitetno vr{ewe na rabotite soglasno ~lenot 7 stav
2 od Zakonot za Javna ~istota
( ,, Slu`ben vesnik na RM br. 111
/2008) Op{tinata mo`e so Odluka na Sovetot na op{tinata gore
navedenite raboti da gi otstapi na izvr{uvawe na pravno lice
registrirano za vr{ewe na ovie raboti, soglasno so zakon.
Pravata i obvrskite me|u Op{tinata Kriva Palanka i javnoto
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.
Javnoto komunalno pretprijatie ili drugo pravno lice registrirano
za vr{ewe na rabotite od Programata dol`no e na krajot od godinata da
podnese Izve{taj za realizacija na Programata pred Sovetot na
Op{tinata .
PROGRAMA ZA RABOTA NA JP ,, KOMUNALEC “ ZA 2012 GODINA
A. METEWE NA JAVNI POVR[INI
A.1 Metewe na javni povr{ini sekoj raboten den

( Prva zona )
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Red.
Broj

1.

[irina vo m
Ime na ulica

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

2.

Plo{tad i park

3.

Parkirali{ta :

trotoar

2 H 1,50

/

7.0

10.0

/

/

M
vkupna
dol`ina

M2
vkupna
povr{ina

3.000

30.000

/

2350
3180

pred penzionerski dom

/

/

4.0

20.0

500

sproti rest. Balkan

/

/

3.50

15.0

190

pokraj Dom na kultura

/

/

/

/

prostorot
me|u
Partizan i Op{tina

/

1050

/

/

/

300

/

/

/
Na vlez vo avtobuska
stanica
/
Mostovi

/

/

- Solarski most

/

/

9.0

24.0

216

- Osi~ki most

/

/

10.0

35.0

350

- Grade~ki most

/

/

8.0

35.0

280

- Golem most

/

/

10.0

35.0

350

- Most zad Dom na

/

/

7.0

12.0

90

- most pred Dalfis

/

/

10.0

10.0

110

- Violetov most

/

/

7.0

35.0

245

zad stara mesara

4.

kolovoz

m
vkupna
{irina

/

/

350
790
1641

Kultura

Vkupno:

Presmetka : 37171 m2 h 43 den/ m2 /god.= 1.598.353 den.
A.2

Metewe na javni povr{ini dva pati vo mesecot

37171

( na dve nedeli )- Vtora zona
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Red

Ime na ulica

Br.

[irina vo metri
kolovoz

trotoar

Vkupna

Vkupna

Vkupna

{irina

dol`ina

povr{ina

4.0

/

4.0

157.0

628

/

/

4.0

550.0

2200

ul. M. Tito (krak2
od Solarski most
do spoj so krak 1 )

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

2280

4

ul.JaneSandanski

3.50

/

3.50

300.0

1050

5

ul. Prohor
P~inski
ul. Boris Kidri~

3.50

/

3.50

250.0

875

1

ul. Nikola Tesla

2

ul. Ilindenska

3

6
7

ul.Partizanskaasf.del(Osi~ki
most - Dabo )

3.50

/

6.0

8

ul. Heroj Karpo{

5.0

9

ul.8-mi Oktomvri

4.50

10.

ul. Mo{a Pijade

4.50

/
/

3.50
6.0

200.0

5.0
/

/

350

100.0

1200

700.0

3500

4.50

1350.0

6075

4.50

300.0

1350
19508

Vkupno:
Presmetka : 19508 m2 h 3.5 den/ m2 /god.= 68.278,00 den.
A.3

Metewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot
[irina vo m

m

m

m2

kolovoz

Trotoari

Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

ul. Makedonska

5.0

/

5.0

300.0

1500

2

ul.DimitarArsov

4.50

/

4.50

350.0

1575

3

Ul. Ratko Minev

4.0

/

4.0

200.0

800

4

ul. 17 MUB

6.0

/

6.0

480.0

2880

5

ul. 3-ta MUB

5.0

/

5.0

90.0

450

6

ul.NaskoTamburkov 5.0

/

5.0

500.0

2500

7

ulDimitar Vlahov

4.0

/

4.0

250.0

1000

8

ul. ^upino Brdo

4.0

/

4.0

150.0

600

Red
Br.

Ime na ulica

1

9

ul. Goce Del~ev

3.0

/

3.0

500.0

1500

10

ul.Ul.Boris Arsov

3.0

/

3.0

150.0

450

11

Ul. Edinstvo

3.50

/

3.50

500.0

1750

12

ul. Ivo Lola Ribar

3.0

/

3.0

130.0

390

13

ul. Orce Nikolov

3.0

/

3.0

100.0

300

14.

ul.JoakimKr~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

17.

ul 8 mi Septemvri 5.0
- asfaltiran del

/

5.0

300.0

1500

/

3.0

3.100

9300

3.0
3.0

200.0
500.0

600
1500
33.085

18.

Trotoar
{etali{te pokraj 3.0
regulacija na Kr.
Reka
Ул. Коце Металец
19
3.0
Ул. Пере Тошев
20
3.0
Vkupno:

200.0

800

Presmetka : 33085 m2 h 1,7 den/ m2 /god.= 56.244 den.
Vkupno tro{oci za metewe na javni povr{ini :
Prva zona
Vtora zona
Treта zona

1.598.353
68.278
56.244

Vkupno :

1.722.305 den.

B. MIEWE NA JAVNI POVR[INI
B.1 Miewe na javni povr{ini dva pati vo mesecot
Ra~no perewe na ulici so cisterna
( prva zona - 7 meseci )
Red

Ime na ulica

[irina vo m

broj

1

kolovoz

Ulica
,,Sv.
Joakim
Osogovski,, so
trotoarite

na

trotoar

m

m

m2

Vkupna

Vkupna

Vkupna

{irina

dol`ina

povr{ina

poteg od Osi~ki
most do kasarna

7,00

2 H 1,50

10.0

3.000

30000

2

Plo{tad i park /

/

/

/

2350

3

Parkirali{ta

/

/

/

/

2180

pred
penzionerski dom

/

/

/

/

300

sproti
Balkan

rest.

/

/

/

/

190

na

/

/

/

/

750

me|u
i

/

/

/

/

200

/

/

/

/

350

okolu
dom
kultura
prostorot
Partizan
Op{tina

zad stara mesara
Na
vlez
vo
avtobuska stanica
Mostovi

4.

390

/

/

/

/
1100

Site
mostovi
navedeni
vo
pozicija
A
1
to~ka 4

Gradski Pazar

5.

/

/

/

1550

/

Vklu~uvajki
go
pred
prostorot
ipristapot

37180

Vkupno:

Presmetka : 37180 m2 h 1,1 den/ m2 /h14 = 572.572 den.
B.1 Miewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot
Ra~no perewe na ulici so cisterna
( vtora zona - 7 meseci )
Red

Ime na ulica

broj

m

m

m2

Trot.

Vkupna

Vkupna

Vkupna

pe{.p

{irina

dol`ina

povr{ina

[irina vo m
kolovoz

1

ul. Nikola Tesla

4.0

/

4.0

157.0

628

2

ul. Ilindenska

/

/

4.0

550.0

2200

3

8

ul.,,Sv.Joakim
Osogovski”)
krak2odSolarski
most do spoj so
krak 1 )
ul. Jane
Sandanski
ul. Prohor
P~inski
ul. Boris
Kidri~
ul. Partizanska
asfaltiran del
( Osi~ki most Dabo )
ul. Heroj Karpo{

9

ul.8miOktomvri

10

ul. Mo{a Pijade

11

ul. Makedonska

12

ul. Dimitar Arsov

13

ul. Ratko Minev

14.

ul. 17 MUB

15.

ul. 3-ta MUB

16.

4
5
6
7

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

2280

3.50

/

3.50

300.0

1050
875

3.50

/

3.50

250.0

3.50

/

3.50

100.0

350
6.0

/

6.0

200.0

1200

5.0

/

5.0

700.0

/

4.50

1350.0

3500
6075

/

4.50

300.0

4.50
4.50

1350
1500

5.0

/

5.0

300.0

4.50

/

4.50

350.0

4.0

/

4.0

200.0

6.0
5.0

/
/

6.0
5.0

480.0
90.0

5.0

/

5.0

500.0

4.0

/

4.0

250.0

1000

18

ul.
Nasko
Tamburkov
ul
.
Dimitar
Vlahov
ul. ^upino Brdo

4.0

/

4.0

150.0

600

19

ul. Goce Del~ev

3.0

/

3.0

500.0

1500

20

Ul. Edinstvo

3.50

/

3.50

500.0

1750

21

ul.
Joakim
Kr~ovski
ul,,
8
mi
Septemvri
asfaltiran del
Trotoar
{etali{te pokraj
regulacija na Kr.
Reka
Ул.Коце Металец
Ул.Пере Тошев

3.0

/

3.0

500.0

1500

5.0

/

5.0

300.0

3.0

/

3.0

3.100

9300

3.0
3.0
48.463

200
500

600
1500

17.

22
23.

24
25

800
2880
450
2500

1500

3.0
3.0

Presmetka : : 48463 m2 h 1,1 den/ m2 /h7 = 373165.оо den.
Vkupno tro{oci za miewe na javni povr{ini :
Prva zona
572.572
Vtora zona
373.165
Vkupno :
945.737den.
V. Zimsko

1575

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
Gradski
zelen
pazar
Trotoari
na
mostovi

2

3

4
5

6

7
8.
9.

10.

[irina vo m
kolovoz
Trotoar.
/

/

/

/

/

m
Vkupna
dol`ina

m2
Vkupna
povr{ina

2000

6000

1.5

3000

4500

2.0

350

700

2.5

50

125

5.0
2h2.5

100
2h50

m
Vkupna
{irina
2 h1.5
3.0

/

/

/

/

/

/

500

/

4.0

750

3000

/

/

/

/

2350

/

/

/

/

1550

/

/

Pateka i skali
kon
Violetov
most
Vkupno:

/

/

325

250
19300

Vkupno tro{oci za zimsko odr`uvawe: Presmetka : 19300 m2 h 3,9 den/ m2 / = 75.270
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 75.270 =526.890,0 denari
G. ODR@UVAWE NA ZELENI POVR[INI
( PARKOVI , SKVEROVI , DRVOREDI )

Vo operativnata realizacija na Programata , rabotite na odr`uvawe
na zelenite povr{ini gi opfa}aat slednive lokacii i toa :
1. Gradskiot park ;

2. Parkot vo ramki na Op{tinata ;
3. Parkot sproti Norma DOOEL ;
4. Prostorot okolu Dom na ARM;
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5. Drvoredot na Glavnata ulica ;
6. Prostorot za odmor pokraj Dura~ka reka ;
7. Prostorot ispred Kadiska ~e{ma;
8. Parkot ispred zgradite na Heroj Karpo{;
9. Prostorot zad zgradite na ulica ,,Sv.Joakim Osogovski” ;
10.Parkot na Metereolo{ka ;
11.Skverovite ( kosinite ) pokraj Golemiot most
12.Uredenite lokacii na Kalin Kamen( Lova~ka ku}a i Ezerce );
13.Ulicata od Osi~ki most do Babin dol
14.Odr`uvawe na `ardiweri na glavna ulica
KALENDAR

Na osnovni operacii i dinamika na izvr{uvawe vo tekot na 2012 god.
( va`i za site navedeni lokacii )
R.б

Vid na rabotni zafat

1.

Ra~no kosewe na stari
trevnici

1

2.

Ma{insko kosewe

1

1

2

1

1

1

7

3.

Grebewe trevnik pred
ma{ini,
kosewe
i
sobirawe na otpad

1

1

2

1

1

1

7

4.

Sobirawe na treva po
kosewe

1

1

2

1

1

1

7

5.

Iznesuvawe na treva

1

1

2

1

1

1

7

6.

Ra~no utovaruvawe na
treva vo vozilo

1

1

2

1

1

1

7

7.

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

1

2

2

4

4

2

15

8.

~istewe treva od list ,
utovari transp.

9.

Sadewe na sadnici

10.

Sadewe
|ubrewe

11.

Pra{ewe
povr{ini

na

na

cve}e

¶

¶¶

1

¶¶¶

cvetni

v

v¶

v¶¶

v¶¶¶

¶x

X

1
1
1

X¶

X¶¶

Vku

1

1
1

i

¶v

1

1

5
2

1

2
1

1

2

12.

Kroewe na drvca

13.

Okopuvawe na drvja i
grmu{ki

1

1

14.

Okopuvawe na ru`i

1

1

15.

Kroewe na ru`i

16.

1

1

2
1

3

1

4

1

1

2

Kroewe na grmu{ki

1

1

2

17.

Fito i ento za{tita na
drvja i grmu{ki

1

1

18.

Metewe
pateki

3

3

3

3

3

3

3

3

19.

^istewe na trevnik od
otpadoci

4

4

4

4

4

4

4

4

20.

Polivawe na drvja i
ru`i so cisterna

1

2

2

4

4

2

21.

Tresewe
sneg
od
zimzeleni ilistopadni
drvja i grmu{ki

22.

Odr`uvawe
`ardiweri

23.

~istewe na pateki vo
park od sneg

24.

Strugawe na plevel po
pateki

asfaltni

4

1

4

4

2
24
4

48
15

1

1

na

1
1

1

1

1

1

3

1

5

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

3
7

Vkupno : broj na pati

182

Vkupna Presmetka : 9500 m2 h 19,5 den/ m2 /god. = 185250,0 den.
D. ODR@UVAWE NA RE^NI REGULACIONI KORITA
Zelenite povr{ini vo ramki na regulaciite na Kriva i Dura~ka Reka
KALENDAR
na osnovni operacii i dinamika na izvr{uvawe vo tekot na 2012 god.
RedB
r.

Vid na rabotni zafati

¶

¶
¶

¶¶¶

¶v

v

v¶

v¶¶

v¶¶¶

¶x

X

X¶

X¶¶

Vku
Pno

1.

Sobirawe na otpadot

1

2 4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

40

2.

Vadewe na vrbi i druga
drvenesta vegetacija

1

1

3.

Ra~no i ma{insko kosewe
na trevata

1

1

4.

Sobirawe i iznesuvawe
na suvata treva

1

1

1

3

Vkupna povr{ina

97.500 m2

Vkupna Presmetka : 97500 m2 h 5,9 den/ m2 /god. = 575250,0 den.
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\. ^ISTEWE NA NANOSI OD JAVNI POVR[INI

Vo operativnata realizacija na Programata , rabotite na ~istewe na
nanosite od javnite soobra}ajni povr{ini gi opfa}aat slednive lokacii
i toa :
1. Priklu~ok na patot od Conev rid so Glavnata ulica ;
2. Priklu~ok na patot od Belevo so Glavnata ulica ; ( kaj {umsko)
3. Priklu~ok na ulica 17 MUB so Glavnata ulica ;
4. Priklu~ok na ulica Goce Del~ev so Glavnata ulica ;
5. Priklu~ok na patot od Lova~ki so Glavnata ulica ;
6. ul. Mo{a Pijade - zavr{etok
7. ul. Makedonska i Heroj Karpo{ i dr.
Vo dosega{noto iskustvo se slu~uvaat po tri proletni i tri
esenski porojni do`dovi koi ja zafa}aat na{ata Op{tina , {to pak
zna~i deka vkupno 6-7 pati imame godi{no naru{uvawe na javnite
povr{ini so nanosi.
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 : 65.000 denari
E. IZGRADBA I UREDUVAWE NA JAVNI SANITARNI JAZLI

Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :
1. Izgradba na nov Gradski javen toalet
2.Ureduvawe i stavawe vo funkcija na toaletot pred skrivnicata vo
hotel Turist
3.Ureduvawe na toaletot na Gradskiot zelen Pazar
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 750.000 denari
@. POSTAVUVAWE I ODR@UVAWE NA SOODVETNI SADOVI
ZA OTPADOCI NA JAVNITE POVR[INI

Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :

1. Nabavka na novi 30 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 : 550.000 denari
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REKAPITULAR
Br.

Planiran
denari

Programski raboti

1.

-

Metewe na javni povr{ini;

2.

-

3.

-

Miewe ( ra~no perewe i prskawe )
na javni povr{ini;
Zimsko
odr`avawe
na
prioritetni
otvoreni
javni
povr{ini;

4.
5.
6.
7.
8.

-

Odr`uvawe na zeleni povr{ini
,parkovi ,skverovi i drvoredi;
- Odr`uvawe na re~ni regulacioni
korita ;
- ^istewe na nanosi na javni
povr{ini
- Izgradba i ureduvawe na javni
sanitarni jazli
Postavuvawe i odr`uvawe na
sadovi za otpad na javni povr{ini

9.

Vkupno :

iznos

vo

1.722.305,00
945.737,00

526.890,00
185.250,00
575.250,00
65.000,00
750.000,00
550.000,00
5.320.432,00

Бр. 07-3049/13
09.12.2011год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска
____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за одржување на јавна чистота во град Криа
Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка
за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/14
12.12.2011 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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Vrz osnova na Zakonot za vodite (Slu`ben vesnik na RM br.87/08) Zakonot za
grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.82/08), Pravilnikot za stepenot na
uredenost na grade`noto zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za
ureduvawe na grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik na
RM" br. 80/01) kako i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, (,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10) Sovetot na Op{tina Kriva Palanka na
sednicata, odr`ana na 09.12.2011 godina, donese
ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција и одржување на локалната
водоводна мрежа во Општината Крива Паланка за 2012 година

Од 2006 година Општината започна со изготвување на Програма за
изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во
Општината, од причини што во претходните години Општината не располагаше
со сопствени финансиски средства со кои би ја градела локалната водоводна
мрежа.
Ваквата состојба допринесуваше да локалната водоводна мрежа биде градена
на следниот начин:
• Обезбедување на финансиски средства од реални нивоа на државната
власт, министерства и фондови потпомогнати со учество на локалното
население (самите корисници), а Општината помагаше во добивање на
неопходните одобренија и согласности;
• Обезбедување на финансиски средства од разни меѓународни фондови и
донаторски организации заедно со средства на локалното население, како
и крајни корисници, каде Општината повторно помагаше само во
изготвување на техничката документација и добивање на неопходните
одобренија и согласности;
На овој начин изградени се голем број на водоводни системи во
Општината и во населените места во Општината, со што сме на пат да се реши
проблемот со водоснабдувањто на градот и на населените места во Општината.
Ваквиот начин на градба сепак не го решава крајниот проблем со
водоснабдувањето во населените места бидејќи водоводите не се целосно
завршени, односно не се поставени водомери, не е обезбедена контрола на
потрошувачката, квалитетот на водата, а особено не се ставени во рамноправна
положба сите корисници, бидејќи тие што се на пониски нивоа имаат премногу
вода, а оние кои се на повисоки нивоа воопште немаат вода. Во вака
изградените водоводи иако Општината има вложено значителни финансиски
средства истите се оставени на стопанисување и одржување на месните
заедници т.е. на самите корисници.
Месните пак заедници онакви какви што се крајно неорганизирани не
можат да изнајдат средства за одржување на квалитетот на водата, како и за
тековно одржување на водоводите, pa истите иако се изградени во поново време
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се оставени на забот на времето, пропаѓаат многу бргу и под голем знак
прашалник е и квалитетот на водата за пиење.
Поучени од ваквото лошо искуство од минатото по изградбата на
најновиот водовод во Конопница- маала Трнци и Дедомаџова маала ,
преземени се сите неопходни мерки и истиот е преотстапен на стопанисување и
одржување на
ЈП ,,Комуналец,, од Крива Паланка , како и изградениот
водоводен систем во должина од 2,6 км. во с. Дурачка Река -маалите Метоф и
др. , а на водоводниот систем во село Варовиште ќе се направи реконструкција
при што и двата водоводи ќе се преодстапат на стопанисување и одржување
на ЈП „Комуналец,, од Крива Паланка. Корисниците се должни да си платат
приклучок кон водоводната мрежа, да изградат регуларни шахти со водомери и
да си ги плаќаат редовно сметките за потрошената вода.
ЈП „Комуналец,, е должен редовно да го контролира квалитетот на водата,
да испорачува квалитетна вода и да ги одржува водоводните системи во
исправна состојба.
Ваквите активности во врска со водоводните системи беа предвидени и
дел беа реализирани исо Програмите за поранешните години.
Затоа Општината i во наредната 2012 година треба да се сконцентрира на
разрешување на проблемите во врска со ставање на повеќе локални водоводи
под управување на ЈП ,,Комуналец,, бидејќи во нив има вложувано и сопствени
средства или средствата се обезбедени од донација, а со ангажирање на
Општината.
И покрај одреден отпор на месните заедници , режиските одбори и од
самото население ваквата постапка на доведување во исправна состојба на сите
селски водоводи од кои што се обезбедуваат со вода за пиење повеќе од пет
домаќинства мора да продолжи во наредните години во сите населени места во
Општината во кои функционираат заеднички водоводи, бидејќи според
законската регулатива неопходно е истите да бидат во исправна состојба и
потребно е да се преодстапат на одредена институција или претпријатие на
нивно стопанисување и одржување .
Преземањето на сите поголеми селски водоводни системи од страна на
Општината и нивно преодтстапување на стопанисување и одржување на ЈП
„Комуналец,, ќе наиде на отпор од месното население, но истата постапка мора
да продолжи за доброто на самото месно население т.е самите корисници.
Само на таков начин водоводите можат да се спасат од нивно рuinирање и
пропаѓање, да се има контрола на потрошувачката на вода со што ќе се
задоволат потребите на сите корисници и само на тој начин ќе имаме
контролирана исправна и здрава вода за пиење.
Водата е природно богатство кое мора да се цени и чува, особено во
услови кога светот се повеќе и повеќе се соочува со недостиг со здрава и
квалитетна вода за пиење.
Цената и жртвата што треба да се даде за да се постигне тоа никогаш нема
да биде поголема од тоа да се има контролирана и квалитетна вода за пиење
односно да се има доволно вода за секого.
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Во делот на водоснабдувањето на градот во наредната година главен
акцент ќе се даде на следните активности;
1. Изнаоѓање на финансиски средства за замена – реконструкција и на
преостанатиот дел на водоводниот систем во Крива Паланка изграден
од
азбестни водоводни цевки со полиетиленски водоводни цевки во град
Крива Паланка , при што ќе се постигне целта, односно ќе се снабди
населението што живее во град Крива Паланка со чиста и здрава вода
за пиење.
2. Отстранување на сите дефекти на најново изградениот водовод во
Варовиште и доведување на негова потполна исправност со изградба на
шахти, поставување на водомери и негово преотстапување на
стопанисување и одржување од страна на ЈП „Комуналец,,.
3. Отстранување на сите дефекти на поново изградените водоводи во с.
Конопница од захватите во селска река и водоводот Балабаница - Вирови
– Грамаѓе, доведување на истите во потполна исправност со изградба на
шахти, поставување на водомери и нивно преотстапување на
стопанисување и одржување од страна на ЈП„Комуналец,,.
4. Село Конопница има изградено повеќе водоводни системи, но истите се во
многу лоша состојба, иако с. Конопница има многу природна изворска
вода, но поголем дел од населението поради неконтролираната
потрошувачка на водата посебно во летниот период е без вода за пиење, а
и квалитетот на водата е под голем знак прашање.
5. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за дел од село
Кркља за што постои техничка документација на ниво на Основен проект
финансиран од самите корисници.
6. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за дел од село
Дрење за што постои техничка документација на ниво на Основен проект
финансиран од самите корисници.
7. Изнаоѓање на финансиски средства за хидрогеолошки истражувања на
подземните води на реонот с. Трново – с. Мала Црцорија - с. Голема
Црцорија, Киселица, село Дрење и с. Мартиница, затоа што овој реон е
најсушниот и нај сиромашен со изворска вода и населението се соочува со
голем проблем со снабдување на питка вода за домашна употреба а и за
потребите на сточниот фонд кој го одгледуваат.
8. Да се изврши испитување под притисок на транспортниот цевковод од С.
Станци до пречистителна станица Крива Паланка, да се реконструира
водозахватот на Станечка Река, да се доопреми со дел на опрема објектот
пречистителна станица во Крива Паланка и да се пушти во употреба
водоводниот систем при што ќе се снабди населението што живее во
Крива Паланка и населението пошироко со чиста и здрава вода за пиење.
9. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водоводниот систем за
високата зона на левата страна од градот за населбите „Гоце
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Делчев,,,населба „Илинденска,, и населба „Цонев Рид,, со што целосно ќе се
заокружи системот за водоснабдување на градот Крива Паланка и
приградските населби за наредните минимум 30 години.
10. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за питтка вода
за маалите Просаарци, Камењарци и Мачорци во с. Луке.
11.Отстранување на сите недостатоци – доведување во исправна состојба на
порано изградени локални водоводни системи во Општина Крива Паланка
преку кои се снабдувааат со вода за пиење населените места.
12. По отстранувањето на сите недостатоци на изградените водоводни
системи во Општината Крива Паланка истите да се преземат и предадат
на ЈП „Комуналец,, – Крива Паланка на понатамошно одржување.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
1. Obezbedeni finansiski sredstva od Evropskata Investiciona Banka (814.000 evra)
od koi 400.000 evra se planirani za izgradba na vodovodi, a drugite sredstva se planirani vo
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te ……
24.640.000,00
2. Министерство за транспорт и врски…………………………….
9.000.000,00
3. Министерство за земјоделство, шумарство и
Водостопанствo……………………………………………………..
6.000.000,00
4. Донации од амбасади на европски Дражави…………………..
3.700.000,00
5. Учество на ЈП „Комуналец,, …………………………………….
1.000.000,00
6. Влада на РМ ………………………………………………………
5. 000.000,00
7. У~estvo на Општина Крива Паланка…………………….
1.500.000,00
____________________________
ВКУПНО.
50.840.000,00
Р А С Х О Д И:
1. Замена на азбестно водоводната мрежа со
полиетиленски водоводни цевки за град
Крива Паланка ………………………………………………………
9.000.000,00
2. Санација на постојни водоводи кои ќе бидат
превземени од Општината………………………………………………. 2.500.000,00
3. Изградба на водовод во село „Дрење………………………………
2.500.000,00
4. Изградба на водовод во село „Кркља………………………………
4.300.000,00
5. Изградба на водоводен систем висока зона
лев брег…………………………………………………………….......
20.000.000,00
6. Хидрогеолошки истражувања на подземните
води во реонот с. Трново – м. Црцорија – Г Црцорија
7. Изградба на водовод во с. Луке-м. Просарци, Камењарци и Мачорци …………………………………...........................
2.600.000,00
8. За дополнителни работи за зафат на Станацка река и
довод на вода за водоснабдување на Кр. Паланка .................
7.000.000,00
9. Изработка на техницка документација за водоводи………............ 400.000,00
10. Доработка на идејни и основни проекти ……………………………… 340.000,00
11. Изградба на водоводен систем Висока зона –десен брег на
Крива Река преку Баглак 3 за населба Лозаново..........................
2.200.000,00
___________________
ВКУПНО: 50.840.000,00
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Бр. 07-3049/15
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_______________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за изградба и одржување
на водоводна мрежа во 2012 година
1. Се прогласува Програмата за изградба и одржување на водоводната мрежа во
2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/16
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
наР. Македонија бр.05/2002), член 14 став 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка(Службен гласник на Општина Крива Паланка, бр. 7 /06) и член 3 став 1 од
Правилникот за начинот и постапката за реализирање на меѓународна културна
манифестација- ,,меѓународен театарски фестивал, Свети Јоаким Осоговски,, 07- 3147/27 од
16.08.2010г. (Службен гласник на Општина Крива Паланка, бр. 8/10) Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 09.12. 2011 г. донесе
ПРОГРАМА
за Четвртиот Меѓународен Театарски Фестивал „Св.Јоаким Осоговски“
– 2012 година
Меѓународниот театарски фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ е востановен во 2009
година, по иницијатива на Градоначалникот на Општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо
Алексовски и е под покровителство на Општина Крива Паланка. Основен мотив за
организирање на овој фестивал, кој си го добива своето место, на паланечката, па и на
пошироката културна сцена беше да се разбуди заспаната урбана култура на градот, која
треба да ја негуваме и зачуваме во интерес на нејзино натамошно пренесување на идните
генерации.
Согласно член 7 од Законот за култура („Службен весник на РМ“, бр.66/2003 година,
пречистен текст), каде е утврдено дека „Локален интерес во културата е културата што е
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јавен интерес од локално значење за граѓаните и за Единиците на локалната самоуправа“ ,
како и член 36 став 15 и член 22, точка 5 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“, бр.05/2002) е донесена Одлука за основање на традиционална меѓународна културна
манифестација – Меѓународен Театарски Фестивал „Св.Јоаким Осоговски“. Локалниот
интерес во културата, неговиот обем и неговото остварување се утврдува со општи акти на
општината. Согласно член 3 од Правилникот за начинот и постапката за реализација на
меѓународната културна манифестација – Меѓународен театарски фестивал „Св.Јоаким
Осоговски“, (Сл.гласник на Советот на Општина Крива Паланка, бр.8 од 23.08.2010 година),
Организациониот одбор на фестивалот на чело со Претседателот – г-дин Арсенчо
Алексовски, ја изготви оваа Програма за оддржување на фестивалот, како локален интерес

во културата, кој се финансира согласно Програмата за култура, а ја донесува Советот на
Општина Крива Паланка. Програмата за оддржување на фестивалот е во согласност со
Програмата за култура на Општина Крива Паланка за 2012 годинa, (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр. 12 од 27. Декември 2010г.), , согласно буџетските можности за
реализација на предвидените културни активности и настани, кои се од јавен локален
интерес, со цел да се задоволат културните и естетските потреби на граѓаните. Истовремено
преку презентација на театарската уметност пред локалната јавност, општината дава
посебен напор да се постават темелите на кривопаланечката театарска уметност и да се
започне со промоција и етаблирање на локалните театарски вредности и потенцијали, преку
дружењето на младите таленти со професионални артисти од земјата и странство.
Меѓународниот театарски фестивал е и извонредна можност за културна презентација
на општината и дополнителна атракција за туризмот, чијшто развој е еден од приоритетите
за развој, предвиден со Стратегијата за локален економски развој на Општина Крива
Паланка за периодот 2010-14 година.
Востановен e
веќе традиционален термин за оддржување на Меѓународниот
театарски фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ е 15.09–21.09 во тековната година, со место на
оддржување во салата при Националната Установа – Центар за култура во Крива Паланка.
Во изминатите три години учесници на театарскиот фестивал беа театрите од
збратимените градови – Народен театар СТЕРИЈА, Вршац, Република Србија, Народниот
општински театар НЕВЕНА КОКАНОВА од Дупница и Народниот општински театар од
Ќустендил, Република Бугарија, домашните театри Ј.Х-К.Џинот од Велес и Културниот
центар СКРБ и УТЕХА, Културниот центар АКОРД – Никшиќ, Република Црна Гора, ГП
Јазавац, Бања Лука, БиХ, како и Драмското аматерско студио при НУ Центар за култура од
Крива Паланка.
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I. ЦЕЛИ
Основната цел на општинската културна манифестација, меѓународен театарски
фестивал ,,Свети Јоаким Осоговски,, е развој на културата, доближување на тетарската
уметност и културни вредности до граѓаните во Општината и афирмација на општината.
Цели на Програма за оддржување на Меѓународен театарски фестивал се:
-

-

Креирање на сопствен културен идентитет, преку креирање на културен бренд,
препознатлив во пошироки рамки;
Ставање на културата во функција на обезбедување на подобар економски развој и
подобар квалитет на живот на локаланото население;
Подигање на свеста на локалното население за значењето и потребата од сопствена
културна промоција;
Создавање на услови за пристап на локалното население, особено младата
популација, за креативно изразени активности, преку популаризирање на театарската
уметност;
Промоција на Општина Крива Паланка во пошироки рамки и проширување на
соработката со други општини на повеќе полиња;
Полесен Пристап до меѓународни финансиски програми и фондации;

II. АКТИВНОСТИ

Активностите, предвидени со оваа Програма, ќе бидат реализирани од членовите на
Организациониот одбор на Меѓународниот театарски фестивал, назначени со Решение од
Градоначалникот бр. 08-450/1 од 14.02.2011г. во текот на целата година, во главно ќе се
однесуваат на организација и имплементација на настанот, односно:
-

изготвување на Годишен Акционен план за работа на Организациониот одбор на
театарскиот фестивал;
- избор на тематика на фестивалот и избор на тетарски групи-учесници и тетарски
претстави, кои ќе бидат на репертоарот за 2012 година;
- дизајн и печатење на пропаганден материјал, покани за гости и медиумска
презентација на настанот;
- сместување и исхрана за учесниците и гостите на фестивалот;
III. БУЏЕТ НА ФЕСТИВАЛОТ
Вкупниот буџет на фестивалот го сочинуваат средства кои се наменети за организирање
и имплементација на пред-фестивалските и фестивалските активности, а основните ставки
од кои е составен се однесуваат на
- човекови ресурси .............................................................................................40.000,00
- дизајн и печатење на пропаганден материјал ................................70.000,00
- сместување, исхрана и транспорт на учесниците ..................... 200.000,00
- кетеринг услуга и церемонијали .............................................................30.000,00
ВКУПНО
340.000,00
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III.ФИНАНСИРАЊЕ
Предвидените активности со Програмата за оддржување на Меѓународниот театарски
фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ 2012 година ќе се покриваат со финансиски средства преку
Буџетот на Општина Крива Паланка, кои се предвидени за 2012 година, финансиски
средства од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура,
спонзорства, донации.
Советот на Општина Крива Паланка при имплементација на Програма ќе поддржи
обезбедување и на друга помош од:
- Јавни претпријатија
- Трговски друштва и други правни и физички лица
- Фондации
- Соработници од земјата и странство
- Други извори
IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Содржините предвидени со оваа Програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на
Општина Крива Паланка.
По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во
согласност со целите на Програмата.
Утврден број на театарски ансамбли - 7 ( седум).
Распоред на претстави
15.09.2012-19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
16.09. 2012 -19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
17.09. 2012 -19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
18.09.2012-19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка

19.09. 2012 -19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
20.09.2012-19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
21.09. 2012 -19:00, Сала при НУ – Центар за култура Крива Паланка
Бр.07.3094/17
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
___________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за четвртиот меѓународен театарски фестивал
„Св.Јоаким Осоговски“-2012 година
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1. Се прогласува Програмата за четвртиот меѓународен театарски фестивал
„Св.Јоаким Осоговски“ – 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
09.12.2011 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 – 3049/18
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/02 ) и член 14, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка, (Сл.гласник
на Општина Крива Паланка 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана
на 09.12. 2011 година донесе
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2012 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на спорт и млади во 2012 година се:
-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот во градот.
-Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
-Афирмација на Општина Крива Паланка во која особено внимание се посветува на
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните
слободни активности.
II.AКТИВНОСТИ
При креирање на Програмата активностите ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт,
подржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати како и подршка на
спортови кои се во подем.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма е од Буџетот на Општина
Крива Паланка, Агенцијата за млади и спорт, спонзорства, донации и спортски сојузи.

За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата
актуелност и интерес ќе се појават во текот на 2012 година ќе бидат ангажирани
дополнителни средства од Буџетот на Општина Крива Паланка.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка спортските манифестации ќе
ги помага и со:
-доделување награди и признанија;
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-обезбедување стручна, техничка и други видови помош.
На младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати на теми што се од нивен интерес,
-организирање кампањи за здрав начин на живот.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Ова Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Агенција за Сопствени
спорт и
приходи
млади

Ред.
Бр.

СПОРТСКИ
МАНИФЕСТАЦИИ

Рок

Носител

1.

Првомајски крос

1.мај

40.000,00

2.

4М-Меѓународна
планинска
трансверзала

мај

3.

Планинска
трансверзала Царев
врв

јуни

Општина
Кр.Паланка и
сите училишта
Општина
Кр.Паланка и
невладина
организација
Општина
Кр.Паланка и
ПСД Руен

4.

Отворени забавни
фудбалски школи

август

120.000,00

5.

Меѓународен
турнир во ПингПонг

октомври

6.

Турнир во Кошарка

7.

Турнир во тенис

8.

Турнир во мал
фудбал
Турнир во одбојка

По
распоред
По
распоред
По
распоред
По
распоред
По утврден
календар

Сојуз на
училишни
спортови и
Општина
Кр.Паланка
Општина Крива
Паланка во
соработка со
Понпонгарски
клуб
Кошаркарски
клуб
Тениски
Клуб
Фудбалски клуб
Одбојкарски
клуб
Училиштата во
соработка со
Општина
Кр.Паланка
Карате клуб

20.000,00

9.
10.

11.
12.

13.

Спортски
натпревари за
патрон празници на
училишта
Турнир во карате
Подршка на
квалитетен спортнадомест за
користење на
спортски објекти
Набавка на
спортска опрема и
реквизити
СЕ ВКУПНО

Бр.07-3049/19
09.12.2012 год.
Крива Паланка

По утврден
календар

Општина
Кр.Паланка

Др.извори
и донации

Вкупно

10.000,00

10.000,00

60.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00

30.000,00

Општина
Кр.Паланка

Општина
Кр.Паланка
320.000,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

__________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за активностите на Општината Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 09.12.2011 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 – 3049/20
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/02) и член 14, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на
Општина Крива Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 09.12. 2011 година, донесе
ПРОГРАМА
За активности на Општина Крива Паланка во
областа на образование за 2012 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување активен однос на Советот на Општина Крива Паланка кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието,
-Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес,
-Планирање на развојот на образованието,
-Подобрување на условите за обавување на образовниот процес,
-Создавање услови за развој на високото образование.
II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието во 2012
година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на
целите на оваа Програма и тоа:
- Подигање на образовното ниво на младите и возрасните кои се надвор од
образовниот систем и зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции.
-Елиминирање на можноста од создавање на нови генерации на образовнохендикипирани лица.
-Зголемување на можностите за отварање на високо-образовни институции
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-Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот процес
со реализирање на наредните фази на образование.
III.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средства на Министерство за образование и наука, од сопствени приходи на
училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година.
При реализирање на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги поддржи
институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на

образованието финансирани од други инвеститори-заентересирани партнери, фондации,
бизнис сектор и др.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
-обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која
располага општината,
-создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес,
-создавање услови за отварање високо-образовни институции,
-зголемување на можностите за професионална ориентација,
-истражување поврзани со пороците на денешнината (дрога, алкохол и сл) и
застапеноста меѓу учениците,
-анализа на податоците на ученици кои завршиле основно образование за
задолжителноста за упис во средно образование.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Ред.б
р.

Активности

Рок

Носител

Министерство за
образование

Сопствени
приходи

Општина Крива
Паланка

1.

Манифестации
организирани од
основните и средните
училишта по разни
поводи

тековно

училишта

20.000

2.

Организирана посета на
културно-историски
настани во градот

тековно

училишта

20.000

3.

Поддршка на
талентирани ученици за
учество на државни и
меѓународни натпревари

тековно

Општина Крива
Паланка и
училиштата

20.000

4.

Стипендии за
талентирани ученици и
студенти

септември

Општина Крива
Паланка

696.000

5.

Учество на општината во
партнерски проекти

тековно

Општина Крива
Паланка

50.000

6.

Поддршка на проекти од
областа на образованието

тековно

Општина Крива
Паланка

100.000

7.

Реконструкција и
уредување на отворени
спортски терени и дворни
места во училиштата

По утврдени
приоритети

Општина Крива
Паланка

70.000

8.

Осигурување на
училишни објекти

Општина Крива
Паланка

100.000

Др.из
донац

9.

Обезбедување на
училишни објекти

Општина Крива
Паланка

1.781 800

СЕ ВКУПНО

Бр. 073049/21
09.12.2012 год.

Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Милка Митовска,с.р.
_____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на образование за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за активностите на Општината Крива Паланка во
областа на образование за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана
на 09.12.2011 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“.
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Бр. 08 – 3049/22
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст (Сл.весник на РМ
бр.66/03) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл. гласник на
Општина Крива Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 09.12.2011 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата во 2012 година
I.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување на активен однос на Општина Крива Паланка кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на
Крива Паланка,
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка,
-Создавање услови за развој на културата,
-Воведување нови форми на културно изразување.
II.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата ќе бидат насочени
кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и
тоа:
-Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички
манифестации;
-Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и дават посебно обележје на
Општина Крива Паланка;

-Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и
странство во Општина Крива Паланка;
-Унапредување на меѓународна културна комуникација врз реципрочна основа со
збратимени градови на Општина Крива Паланка
-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и
фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници,
-Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на
Програмата.
III.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат
од средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2012 година , средства
од Буџетот на Република Македонија, спонзорстава и донации.
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При реализација на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги подржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на
финансиски средства и друга помош од :
-Министерство за култура на Република Македонија;
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
-Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
-Други извори.
IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во
Буџетот на општината.
По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во
согласност со целите на Програмата.
V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

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

Други форми и активности со кои ќе се помагаат културни манифестации, приредби и
проекти се следните:
-обезбедување стручна, техничка и друга подршка со кадар и опрема со која
располага општината,
-обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделени манифестации.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Крива
Паланка.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07-3049/23

09.12.2011 год

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

Крив Паланка

Милка Митовска,с.р.

_____________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за активностите на Општината Крива Паланка во
областа на културата за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
09.12.2011 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 – 3049/24
12.12.2011 год
Крива Паланка

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

_______________________

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
За одбележување на празници,манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2012 година

Р.
Б
р.

Празници,манифестации

Планирани активности

1.

7 Јануари-Божиќ (5 Јануари
Бадниково гранче)

-Обезбедување на чај и топла
ракија

Приклучување кон
активноститен на црквата за
берење на бадниково гранче и
палење на коледарски оган.

-Обезбедување на златник и
сребреник за Кумовите на
настанот

Министерс
За култура

настани

Сопстве
приходи

Општина

Др.извори

Вкупно

Кр.Паланк

и донации

15.000

5.000

20.000

70.000

10.000

80.000

Место на настанот:плоштад во
Крива Паланка
2.

19 Јануари-Водици
Во соработка со црквата
Св.Димитрија во Крива Паланка
, организирање на настаносветување на водите во Крива
Паланка и фрлање на крст.
Културен настан на градскиот
плоштад-Пивтијада.

3.

1-ви Април-ден на шегата
Кривопаланечки маскенбал со
учество на деца од детската
градинка Детелинка и ученици
од основните училишта
Илинден и Јоаким Крчовски
Место на настан:градски

-Поклони за лицата кои ќе го
фатат крстот
-Обезбедување на чај и топла
ракија
-Поклони за учесниците за
највкусна и најдекорирана
пивтија
-Коктел за учесниците

Ангажирање на музичка група
на градскиот плоштад за пречек
на маскотите

5.000

5.000

плоштад
4.

7-ми април Одбележување
На меѓународен ден на
ромите и ден на здравството

5.

Велигден
Одбележување на најголемиот
празник на православните
христијани

6.

Верски празник-Тодорица
По 33 години во црквата „Св.
Теодор
Тирон“
во
кривопаланечкото
село
Конопница, се поклонуваа
невести
за
патрониот
празник Тодорица, чие име
го носи селската црква. Овој
ритуал, кој се практикувал од
изградбата на црквата во 19
век, бил прекинат во 1977
година, а месното население
и општината од 2010 година
повторно
го
обновија
заборавениот обичај.
- Обичај било невестите што се
омажиле
помеѓу
двете
Тодорици, да ја облечат својата
венчална носија и со своите
свекрви да се поклонат пред
храмот на светецот и да бидат
благословени
од
свештенослужителите.
Тој
претставува
дел
од

Прием од страна на
градоначалникот по повод
денот на ромите

20.000

20.000

Организирање на изложба во
Дома на култура во Крива
Паланка и избор на најубаво
украсено велигденско јајце

30.000

30.000

Културна манифестација во
С.Конопница враќање на
старите обичаи

40.000

40.000

7.

автентичното прославување на
Тодорица, која е празник на
селото, а уште поинтересно е
што името на светецот Теодор
Тирон, заштитник на младите и
породот, го носат многу мал
број цркви. Во 50-тите години
од минатиот век имало и по
стотина невести од целиот крај,
кои доаѓале на поклонение.
20-ти Април Патрон празник
на ООУ Јоаким Крчовски

8.

25-ти Април Патрон празник
на СОУ Ѓорче Петров

9.

7-ми мај Патрон празник на
ООУ Илинден

1
0.

20-ти Мај Патрон празник на
ОЈУДГ Детелинка

1
1.

20-ти мај Ден на
пожарникарите

Организирање
културна
манифестација со ученици
од ООУ Јоаким Крчовски во
сала при Дом на култура и
спортски
активности
во
училишниот двор
Организирање спортски и
културни
активности
во
училиштето
и драмска
претстава во сала при Дом
на култура
Организирање
културна
манифестација со ученици
од ООУ Илинден во сала при
Дом на култура и спортски
активности во училишната
сала
Организирање
културнозабавна програма со учество
на
деца
од
детската
градинка
-Свечено постројување

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

200.000

200.000

-Показна вежба
-Награди
за
пожарникар

1
2.

24-ти Мај Ден на
македонските просветители

најдобар

-Коктел за учесниците
Манифестација :

Св.Кирил и Методиј

-Културно забавна содржина
-Поетско читање
Џип-Рели www.offroadosogovo.org–по
повод 24 –ти мај денот на
Словенските просветители
Св Кирил и Методиј,
почнувајки од 2009 година
секоја година се одвива
манифестацијата насловена
како Џип-Рели.Патеката
(трасата) по која се одвива
Џип релито е во должина од
64 км.Започнува од
Кр.Паланка, Мождивњак,
Кучешки Преслап,
Костадиница, Царев Врв
(2085м) на Осоговските
Планини па се до
манастирот Св.Јоаким
Осоговски.Собирна точка на
учесниците од соседните
општини е старата караула
на Царев Врв од каде заедно
продолжуваат по
предвидената патека.

1
3.

10-ти јуни ден на културата
во Република Македонија

1
4.

Јуни-Копаничарска колинија
Место на настан

Манифестацијата
ќе
се
одбележи во соработка со
Домот на култура
-Коктел за учесниците
Партиципација-покривање
на трошоците за храна и
ноќевање на учесниците

5.000

5.000

10.000

10.000

Манастир Св. Јоаким
Осоговски
1

20-31 јули и 20-31 август

Манифестација

45.000

120.000

35.000

200.000

5.

Топол културен бран 2012

-драмски претстави

Место на настан

-детски претстави

Дом на култура и грдски парк

-поетски читања
-фолклорна изведба

1
6.

12 јули Краиште 2012
Трилатерална меѓугранична
средба

1
7.

Јули -Летна школа за
архитектура во манастирот
Св. Јоаким Осоговски, со
учесници од Факултет за
архитектура 19 години по
ред во месец јули се одржува
познатата
Интернационална школа за
архитектура, во организација
на Архитектонскиот
факултет од Скопје. Низ
досегашните кампањи,
школата дала врвни
резултати на полето на
научното сублимирање на
архитектонските решенија и
дилеми, мошне често
валоризирајки го локалното

На
ден
Петровден
на
македонско
–
српската
граница
се
одржува
погранична
средба
во
организација на локалните
самоуправи на општините
Крива
Паланка
(Р.Мекедонија),
општина
Ќустендил (Р.Бугарија) и
општина
Босилеград
(Р.
Србија).
Средбата
е
пропратена со културно –
забавни содржини и народна
веселба.
Партиципација-покривање
на трошоците за храна и
ноќевање на учесниците

60.000

60.000

10.000

10.000

кривопаланечко градителско
наследство, локална
архитектура и
надворешните влијанија врз
неа
1
8.

25, 26, 27август

1
9.

29.август Св.Јаоким Осоговски
заштитник на градот

Општински празник

2
0.

15-21 септември IV
Meѓународен театарски
фестивал Св.Јаоким
Осоговски

Театарски претстави во Дом
на култура со учесници од
Вршац, Дупница, Ќустендил

Септември Ликовна колонија

Во манастирот Св. Јоаким
Осоговски, во организација
на одборот на колонијата и
Македонската Православна
Црква 23 години по ред се
одржува надалеку познатата
и афирмирана Ликовна
Kолонија “Св. Јоаким
Осоговски”. Партиципацијапокривање на трошоците за
храна и ноќевање на
учесниците

2
1.

Општина Кр.Паланка VIII
Интернационален фолклорен
фестивал Св.Јаоким
Осоговски

Св.Јаоким Осоговски На
колонијата во изминатите
23 години, зеле учество
повеќе стотина учесници од
различни земји, кои што
дошле тука и го почуствувале
духот на патронот на
градот и ја примиле неговата
духовна енергија..

Манифестација
-културноуметничка
програма
со
учество
на
гости
од
Р.Бугарија,
С.Србија,
Р.Босна и Херцеговина и др.ноќевање и храна за гостите

40.000

260.000

60.000

20.000

40.000

200.000

360.000

20.000

100.000

340.000

-ноќевање и храна за гостите
20.000

20.000

2
2.

8-ми октомври Празник на
градот

2
3.

11-ти октомври ден на
востанието на РМ

150.000

150.000

-Свечен прием со коктел
Полагање на свежо цвеќе на
спомен обележја од НОБ

20.000

20.000

-Културен настан

15.000

15.000

Организирање
на
работилница од страна на
децата со посебни потребинагради за децата учесници
во Центарот на лица со
посебни потреби
-Распишување на конкурс за
најновопгодишно
украсена
куќа, тераса и излог во Крива
Паланка

15.000

15.000

100.000

100.000

-Свечена
седница
на
Советот на општина КриваПаланка-Полагање на свежо
цвеќе-Доделување
на
осмооктомвриски награди

Место на настан Споменици
од НОБ
2
4.

23-ти октомври-Ден на
македонската
револуционерна борба
Место на настан
Дом на култура

2
5.

3-ти декември ден на лицата
со посебни потреби

2
6.

31-ви декември
Одбележување на Нова
Година-Новогодишна
свеченост 2012
Избор на најновогодишно
украсена куќа, тераса и излог
во крива Паланка

-Организирање дочек на
Нова година на градски
плоштад-украсување
на
градските улици

ГОДИШНИНИ
2
7.

Одбележување на значајни
настани и личности

По програма
Општина Кр. Паланка

100.000

СЕ ВКУПНО

1.810.000,00
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за Локална самоуправа („Сл.Весник
на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 1 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.Гласник на
Општина Крива Паланка “ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 09.12.2011 донесе

ПРОГРАМА
за развој на информатичко – комуникациската технологија
на Општина Крива Паланка за 2012 година
Одделението за јавни работи, економски развој и информатичка технологија работи
на воведување на електронско управување на локално ниво и промоција и развој на ИКТ.
Електронската општина кон која се стремиме, ќе овозможи навремени, транспарентни и
ефикасни услуги кон граѓаните. Ова води кон намалување на трошоците во работењето на
администрацијата, подобрен квалитет на услугите кон граѓаните и во голема мера
лимитирање на можноста за корупција. Исполнувањето на овие предуслови води кон
постабилен економски и општествен развој.
Програмата за развој на ИКТ е креирана во согласност со Локалната ИКТ стратегија
на Општина Крива Паланка.
Оваа Програма за развој на ИКТ на локално ниво претставува план за
имплементација на ИКТ во работата на општинската администрација со цел воведување на
современа концепција за електронско водење и управување со електронските сервиси на
Oпштина Крива Паланка.
Програмата за развој на ИКТ за 2012г. претставува продолжување на политиката на
општината од претходните години, односно надградба и усовршување на досегашните
постигања.
•

Имплементација на Географски Информативен Систем (ГИС)
Географскиот информациски систем (ГИС-систем) е една од главните алатки за
работа на секторот за урбанизам во општината. ГИС-системот претставува систем којшто се
користи за внесување, интегрирање, зачувување, анализа, управување и споделување
податоци поврзани со локации во просторот.
•одвивање
Електронско
одвивање
на седниците
наКрива
Советот
на Општина
Крива
Паланка
Сегашниот
модел
на
припрема
на
за
и ИКТ
одржувањето
наЕлектронското
седниците
е
застарен
инаима
потреба
надоградба
со материјал
користење
наседниците
современи
решенија.
седниците
наод
Советот
на Општина
Паланка
ќе овозможи
подготовка
и
водење на
седниците
Советот,
пристап идоцелокупната
сите тековни
и архивирани
материјали
(одлуки,
решенија,
записници, на
службени
гласници)
законска
рамка која
постои на
располагање
во
електронски
облик.

•

Имплементација на Правилникот за технички и организациски мерки за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Согласно Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци потребно е да се имплементираат низа од
мерки со кои се обезбедува соодветно ниво на безбедност и се дефинира начинот на
манипулација со резервните копии на податоците.
• Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура
Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот на
компјутеризирање на сите одделенија, односно скоро сите вработени кои имаат потреба од
користење на компјутери се обезбедени со свој работен простор и компјутерска
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опрема и се вклучени во информацискиот систем на Општината. Меѓутоа, се уште има
потреба за нова ИКТ-опрема, како и модернизација на дел од постоечката, бидејќи е
застарена и нема можност за поширока употреба.
• е-даноци
Како новина планирано е воведување на веб апликација за online извештаи.
Апликацијата е наменета за даночните обврзници. Преку овој веб портал даночните
обврзници ќе можат да ја проверат својата состојба во општината и тоа: финансиска картица,

пријавени имоти, изготвени решенија, следење на предметот за данок на промет, наследство
и подарок и пријавени деловни единици за правните лица.
• Обуки на вработените и на граѓаните
Имплементацијата на нови софтверски и хардверски решенија мора да биде следена
со соодветни обуки на вработените за да се постигнат очекуваните резултати. Од друга
страна потребни се и обуки за граѓаните за користење на е-услугите на општината.
Р.бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Проект
Имплементација на ГИС
Електронско одвивање на седниците на Совет
Имплементација на Правилникот за технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци
Подобрување
на
информатичко
–
комуникациската
инфраструктура
е-даноци
Трошоци за одржување на апликации од трети лица и
хостирање (mt.net/ marnet / edusoft / euronetcom/mbs …)
Тековно одржување на хардвер и софтвер
Обуки

Предвидени
средства (мкд)
2.000.000
10.000.000
200.000

360.000
30.000
250.000
150.000
200.000
ВКУПНО:

13.190.000
Бр.07-3049/25
09.12.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување наПрограма за развој на информатичкокомуникациската технологија на Општина Крива Паланка
за 2012 година
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1. Се прогласува Програмата за развој на информатичко- комуникациската
технологија на Општината Крива Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/26
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 162 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ
бр.103/08) , член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на
09.12.2011 донесе
ОДЛУКА

За распределба на средства од блок дотација за 2012 година
Член 1
Блок дотацијата за основно образование за Општина Крива Паланка за 2012 година е
87. 704.000,00 денари.
Член 2
Овие средства се распределуваат на двете основни училишта “Илинден” и “Јоаким
Крчовски” според одредени критериуми.
Член3
Основни критериуми за распределба се вкупен број на ученици во училиштата, број на
ученици кои користат превоз, вкупен број на вработени и вкупна грејна површина на
училишните објекти.
Член 4
Според критериумите за ООУ “Јоаким Крчовски” припаѓат 60,50% од блок дотацијата
односно 53. 060.920,00 денари, а на ООУ “Илинден” 39,50% од блок дотацијата односно
34. 643 080,00 денари.
Член 5
Во процентот односно средствата на ООУ “Јоаким Крчовски” влегуват и средствата за
ОУД “Боро Менков” во износ од 288.000,00 денари .
Член 6
Распределбата на средства за ОУД “Боро Менков” е бидејки во домот престојуват три
ученика од основно образование кои учат во ООУ” Јоаким Крчовски”.
Член 7
За средното образование блок дотацијата изнесува 42.432.000,00 денари и
целокупниот износ припаѓа на СОУ “Ѓорче Петров”.
Член 8
Блог дотацијата за социјална заштита изнесува 11.060.000,00 денари и целокупниот
износ припаѓа на ОЈУДГ “Детелинка”.
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Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07-3049/27
09.12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

___________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за распределба на средствата
од блок дотација за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката за распределба на средствата од блок дотација за 2012
година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/28
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02), членот 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-

пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.24/08; 91/09; 24/10 и 18.11) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 09.12.2012
донесе
ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска
документација во општината Крива Паланка за 2012 г.
Годишната програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка
планска документација претставува своевидна рамка на приоритетите во областа на
урбаното живеење, а пред се таа е произлезена од потребите и проблемите на локалната
заедница, како и развојната стратегија на општината Крива Паланка.
Навременото донесување на планска документација за потребите на урбаното и
руралното подрачје е неопходно и приоритетно во развојниот процес на општината Крива
Паланка. Во спротивно се иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски
негативни последици врз целокупниот живот на заедницата.
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I. Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на изработка
(донесување):
• Генерален урбанистички план на градот Крива Паланка во рамките на К.О.Крива
Паланка;
• Измени и дополнување на ГУП за локалитет од касарна до раскрсница со
магистралниот пат М2, помеѓу Крива Река и ул.„Св.Јоаким Осоговски“;
• Измени и дополнување на ДУП лев брег со граница која започнува од Соларски мост и
оди кон североисток по улицата „Св.Јоаким Осоговски“ до влезот во „стар зелен
пазар“, свртува и влегува во стар зелен пазар и доаѓа до улицата „Илинденска“, потоа
продолжува по улицата„Илинденска“ и доаѓа до патеката за пристап до кејот на Крива
Река (до управната зграда на ЈП„Комуналец“), свртува и оди по коритото на Крива
Река и по течението доаѓа до излезот од коритото кај нов зелен пазар, излегува на
ул.„Св.Јоаким осоговски“, оди кон исток и доаѓа до границата на урбаниот опфат,
потоа оди кон југоисток и доаѓа до старите градски гробишта, поминува покрај нив и
доаѓа до ул.„Јане Сандански“ и продолжува по истата и доаѓа до мостот на долот
„Нимулија“ свртува кон југ и оди узводно покрај долот и доаѓа до кракот на ул.„Прохор
Пчински“, потоа свртува кон североисток и оди по кракот до вадата од „Маневци“,
продолжува по вадата и доаѓа до дворното место на црквата „Св.Димитрија“, свртува
кон запад и оди по катастарската граница на дворното место и излегува на ул.„Јане
Сандански“ и продолжува по истата и доаѓа до ул.„Борис Трајковски“, оди по улицата
кон исток и доаѓа до ул.„11-ти Октомври“, свртува кон север и доаѓа до „Соларски
мост“;
• Изработка на измени и дополнувања на ДУП за урбан блок „Автобуска станица“;
• Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитетот од Бензинска пумпа до
ул.„17-та МУБ“ помеѓу ул.„Св.Јоаким Осоговски“ и улица „д-р Наско Тамбурков“;
• Изработка на измени и дополнување на ДУП на град Крива Паланка (десен брег) на
локалитетот од Осички мост по улица „Партизанска“, улица„8-ми Септември“, Крива
Река, обиколниот пат М2 и доаѓа до Осички мост;
• Изработка на ДУП-лев брег на локалитет од касарна до раскрсница со магистрален
пат М2, помеѓу Крива Река и ул.„Св.Јоаким Осоговски“;
• Изработка на урбанистички план вон населено место за локалитет „до ловечка куќа“
во Калин Камен“;
• Изработка на урбанистички план вон населено место за локалитет „Дервен“ К.О.
Варовиште и К.О.Жидилово;
За горенаведените урбанистички планови кои се започнати со изработка и во 2012
година ќе продолжи постапката за изработка и нивно донесување.
Урбанистички планови за кои треба да започне постапката за изработка и нивно
донесување во 2012 година се следните:

А. Детални урбанистички планови
1. Детален урбанистички план за град Крива Паланка (десен брег);
2. Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитет во населба „Трештен
дол“ на завршетокот на ул.„Ратко Минев“ за обезбедување на пристап;
3. Изработка на измени и дополнување на ДУП „Цонев Рид“;
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4. Изработка на измени и дополнување на ДУП за населба „Грамаѓе“ до
поранешниот магацин на „Крива река“;
5. Изработка на ДУП за населба Грамаѓе на локалитет кај сепарација на
АД„Пелагонија“
6. Изработка на ДУП за населба Грамаѓе на локалитет кај станица за технички
преглед;
7. Изработка на измени и дополнување на ДУП за ул.„11-ти Октомври“.
8. Изработка на урбанистички план во населено место за изградба на трговски
центар во м.в.„Рамна Нива“.
Б. Изработка на локална урбанистичка планска документација
-Локалната урбанистичка планска документација ќе се изработува на одобрена
иницијатива на правно или физичко лице за градот Крива Паланка каде што нема
ДУП и за останатите населени места во општината Крива Паланка за кои нема
урбанистички планови;
-Границата и содржината на урбанистичките планови и локалната урбанистичка
планска документација се утврдуваат со планска програма.
II.

Финансирање и изработка на урбанистички планови
Генералниот урбанистички план на градот Крива Паланка и
Деталниот
урбанистички план на градот Крива Паланка (десен брег) во износ од 7.200.000,оо денари
предвидено е да бидат финансирани од Буџетот на Владата на Република Македонија.
Општината Крива Паланка според оваа Програма ќе ги финансира следните
урбанистички планови:
1. Генерален урбанистички план за урбан блок касарна до раскрсница за што се
потребни средства во износ од 200.000,оо д.
2. Детален урбанистички план на локалитет на централно градско подрачје за што
се потребни средства во износ од 400.000,оо ден.;
3. Детален урбанистички план за урбан блок „Автобуска станица“ за што се
потребни средства во износ од 300.000,оо денари;
4. Детален урбанистички план за локалитет од касарна до раскрсница со
магистрален пат М2 за што се потребни средства во износ од 480.000,оо денари:
5. Урбанистички план вон населено место за локалитет на „Калин Камен“ за што се
потребни средства во износ од 350.000,оо ден.
Останатите измени и дополнувања на ДУП и локалната урбанистичка планска
документација за градот Крива Паланка и селата предвидени со оваа планска програма ќе
бидат финансирани од заинтересирани правни и физички лица согласно член 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.24/08)
и Законот за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.91/09; 124/10 и 18/11).
Бр.07-3049/29
09.12.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

___________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за изработка на урбанистички
планови и локална урбанистичка планска документација
во Општина Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација во Општината Крива Паланка за 2012 година, што
Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/30
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ~len 83,84,85,86 и 87
("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) i ~len 1, 2,3 i 4 од Pravilnikot za
stepenot na ureduvaweto
na grade`noto zemji{te so objekti na
komunalna infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na
tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost
("Slu`ben vesnik na RM" br. 38/11), Законот за јавни патишта бр.
84/08,член 34.став 1 и измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10,
i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina
Kriva Palanka na sednicata, odr`ana na 09.12.2011 godina, donese
PROGRAMA
Za ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina
Kriva Palanka za 2012 godina
VOVED:

Донесувањето на Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo
Op{tina Kriva Palanka za 2012 godina претставува законска обврска
произлезена од членовите 83, 84 и 85 од Законот за градежно земјиште
("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11), од Pravilnikot za stepenot na
ureduvaweto
na grade`noto zemji{te so objekti na komunalna
infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na tro{ocite za
ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik na
RM" br. 38/11), Законот за јавни патишта бр. 84/08, член 34, став 1 и измените
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на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10, и член 14 од Статутот на Oпштина
Крива Паланка .
Исто така за градежните работи koi vo izminatiot period ne беа
zavr{eni, и за onie za koi se prevzemeni po~etni aktivnosti vo tekot na
2011 godina, }e bidat realizirani vo naredniot period т.е во текот на
2012 година.

Рealizacija na програмата за уредување на градежно земјиште односно
планирањето, проектирањето и изведувањето на инфраструктурата заради
обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (земјан
коловоз) поставување на водоводна мрежа, изградба на фекалнла и атмосферска
канализација и друга инсталација ќе се врши према urbanisti~kitе planови
na grad Kriva Palanka, урбанистичка планска документација, urbanisti~ka
dokumentacija za naseleno mesto i op{tite akti usvoeni za naselenite
mesta на општина Крива Паланка, проект за инфраструктура и aktivnosti
koi imaat iten i neodlo`en karakter утврдени со Закон.
Поради глобалната финансиска криза - светска криза која ја зафати
Република Македонија а со тоа и Општина Крива Паланка, и према
расположивите средства на Општина Крива Паланка и долгот за изградба на
инфрастсруктурни објекти направен во претходните години го попречија
поголемото реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште за
2011 година.
Исто така во Програмата за 2011 година беа планирани проекти за
изградба на инфраструктурни објекти за кои Владата на Република Македонија
додели финансиски средства преку надлежните министерства на Општина
Крива Паланка и истите средства беа одложени поради предвремените
парламентарни избори на Република Македонија.
Исто така застарените урбанистички планови ГУП и ДУП за десен брег на
Крива Паланка ја намалија реализација на Програмата од причина што
урбанистичките планови се правени во 1976 година и на истите не се вршени
измени и дополнувања а инвеститорите кои имаат потреба од градба на семејни
куќи неможеа да прибават техничка доклументација а со тоа приходот на
Општината од надоместокот за уредување на градежно земјиште е минимален.
Во текот на 2011 година Општина Крива Паланка према расположивите
средства направи напори да реализира дел од Програмата за 2011 година во
изработка на техничка документација за изградба на водоводна и канализациона
мрежа, изработка и доработка на техничка документација за изградба на улици
во град Крива Паланка и други инфраструктурни објекти, како и модернизација
на коловозот на улици во град Крива Паланка.
Па спрема тоа во Програмата за 2012 година се планира да се изврши
поголемо опремување на градежното земјиште со комунални инфраструктурни
објекти до нивно целосно функционирање, како и делумно опремување на
градежното земјиште со инфраструктурни објекти потребни за изградба на
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семејни куќи, а целосно доуредување на градежното земјиште ќе се врши кога за
тоа ќе се обезбедат финансиски средства и технички услови.
Иако градбата на инфраструктурните објекти во град Крива Паланка е
многу скапа поради конфигурацијата на теренот на кој е распространет градот а
средствата што се убираат од инвеститорите како надоместок за уредување на
градежното земјиште и расположивите финансиски средства на Општина Крива

Паланка и намалената финансиска моќ на населението со оваа Програма не се
предвидува зголемување на надоместокот.
Средствата што се убираат со легализацијата на бесправните градби со
Закон се определени наменски да се користат за изработка на урбанистичките
планови.
Programata za 2012 godina }e gi opfati slednite aktivnosti:
- Prostorot koj e predmet na ureduvawe.
Obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na
grade`noto zemji{te.
- Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so
objekti na osnovnata i sekundarnata komunalna infrastruktura.
- Izvori na finansirawe na Programata.
- Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te.
- Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i
negovata raspredelba.
- Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba
i odr`uvawe na infrastrukturata.
- Dinamika na izvr{uvawe na programata.
- Objekti na infrastrukturata od javen interes na Republika
Македонија, so ocena na nivnoto vlijanie vrz `ivotnata
sredina i prirodata, согласно со закон што ги финансира РМ.
- Кога уредувањето на земјиштето се врши преклу учество на париватен партнер истиот има лправо на
враќаање на вложеното на начин кои ќе го договори со Општината. Во тој случај опремата, објектите и
инсталациите преминуваат во сопственост на Општината.
1. PROSTOROT KOJ E PREDMET NA UREDUVAWE

Gradewe na objekt se vr{i na uredeno grade`no zemji{te.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te vo ramkite na podra~jeto
utvrdeno so Generalen i Detalen urbanisti~ki plan go vr{at
Oп{tinite.
Ureduvawe na grade`no zemji{te utvrdeno so urbanisti~ka
dokumentacija za naseleno mesto i so op{tite akti {to gi zamenuvaat
planovite го vr{i Op{tinata. Dokolku Op{tinata ne go ureduva
zemji{teto, istoto go vr{i investitorot na sopstven tro{ok za {to
investitorot ne go pla}a celiot nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te.
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Ureduvaweto na grade`noto zemji{te }e se vr{i vrz osnova na ovaa
Programa.
Eksproprijacija na sopstvenosta i pravata koi proizleguvaat od
nea, na zemji{te, zgradi, drugi objekti (nedvi`nosti) и rаstenija zaradi
izgradba na objekti od komunalnata infrastruktura predvideni so
Пrogramata za ureduvawe na grade`no zemji{te se vr{i vo korist na

dr`avata, a na tro{ok na Op{tinata, se do donesuvawe na poinakva
zakonska regulativa.
Pod ureduvawe na grade`no zemji{te se podrazbira izgrdaba na
objekti od komunalnata infrastruktura poradi:
- Obezbeduvawe nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat,
- Obezbeduvawe na priklu~ok na vodovodna mre`a
- Obezbeduvawe na priklu~ok vo kanalizacija (fekalna i atmosferska),
- Obezbeduvawe priklu~ok na elektri~na, i druga instalacija so
priklu~oci do grade`nata parcela.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te mo`e da bide izvr{eno
celosno ili delumno.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te za izgradba na objekti nadvor
od granicata na urbaniot opfat na naseleno mesto, kako i vo slu~aite
koga ureduvaweto ne e predvideno so Пrogramata go vr{i invastitorot
na sopstven tro{ok.
2. OBEMOT NA RABOTITE ZA PODGOTVUVAWE I
RAS^ISTUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

I. Podgotvitelni raboti za ureduvawe i opremuvawe na
grade`noto zemji{te se smetaat slednite raboti:
1. Izgotvuvawe na Generalen urbanisti~ki plan,
2. Izgotvuvawe na Detalen urbanisti~ki plan,
3. Oformuvawe na tehni~ka dokumentacija na nivo na Osnoven
proekt,
4. Izvr{uvawe na osnovni geomehani~ki ispituvawa,
5. Re{avawe na imotno-pravnite odnosi so porane{nite
sopstvenici.
II.. Ras~istuvawe na grade`no zemji{te }e se vr{i za:
- Osnovna infrastruktura, osnovni gradski soobra}ajnici i
objekti ,vodovodna, kanalizaciona i elektri~na mre`a.
- Кога заради уредување на градежно земјиште е потребно да се
постави инфраструктурен обејкт на туѓо земјиште или друга
недвижност, Општината со решение воспоставува односи на
присилна комунална службеност заради поставување на инфраструктурен објект.
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III. Opremuvawe na grade`noto zemji{te
Pod opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i
instalacii od kolektivno i individualno zna~ewe nadvor od lokacijata
}e se smetaat slednite raboti:

- Proektirawe i izgradba na ulici nadvor od lokacii, odnosno
prisposobuvawe na postojniot pristapen pat i obezbeduvawe pe{a~ki
pristap do objektot;
- Koga se re{ava pristap samo za edna individualna stanbena zgrada,
sopstvenikot sam gradi, a dobiva samo pomo{;
-Proektirawe i izvedba na vodovodna mre`a 30 m do mestoto na
priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na fekalna kanalizacija 30 m do mestoto
na priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na nisko naponska elektri~na mre`a 30m
do objektot.
IV.Tro{ocite za dvorno ureduvawe, potporni i oblo`ni zidovi,
pristapni pateki, dvorni zelenila, priklu~ni i drugi vidovi taksi se na
teret na investitorot.
V. Tro{oci za izgradba na objekti koi se od zaedni~ki interes na
Op{tinata i investitorot, go za{tituva individualniot stanben objekt
a se vo delot na izgradbata na osnovnata komunalna infrastruktura
ulici, pati{ta, vodovod, kanalizacija i drugo }e bidat gradeni vo
soodnos 50:50.
Za naselenite mesta za koi ima usvoeno op{ti akti izgradba na
osnovna komunalna ifrastruktura podrazbira,
- Izgradba i odr`uvawe na patna mr`a,
- Izgradba i odr`uvawe na ulici i pe{a~ki pristapi,
- Izgradba i odr`uvawe na vodovodna mre`a,
- I zgradba i odr`uvawe na kanalizaciona mre`a,
- Izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetluvawe,
VI.Prevzemenite obvrski vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te se
do donesuvawe na ovaa Programa }e se izvr{uvaat spored Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te za prethodnata godina,odnosno spored
dogovorenite obvrski, a }e se finansiraat od sredstvata na ovaa
Programa.
3. OBEM I STEPEN NA OPREMUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE SO OBJEKTI NA OSNOVNATA I
SEKUNDRANATA INFRASTRUKTURA

Pod stepen na uredenost na grade`noto zemji{te se podrazbira
obemot na opremenost na zemji{teto so objekti od komunalna
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infrastruktura so zadovoluvawe na zaedni~kata i individualnata
komunalna potreba do granicite na grade`nata parcela.
(1)Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te mo`e da bide
osnoven, povisok ili ponizok od osnovniot.
(2) Osnoven stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura opfa}a:

- nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat (ulica sо
trotoari), pe{a~ki pateki i dr. povr{ini soglasno urbanisti~ki
planovi,
- podzemna elektri~na mre`a ,
- uli~no osvetluvawe,
-vodovodna mre`a
-fekalna kanalizaciona mre`a, i
-атмосверска канализација.
(3) Povisok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura gi opfa}a objektite od stav (2) na ovoj
~len, kako i:
- PTT (opti~ka - telekomunikaciona) mre`a,
- toplifikaciona mre`a,
- parking prostori,
- gasovodna mre`a,
- pre~estitelna stanica za otpadni vodi.
(4)Ponizok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura opfa}a:
- nepr~en pristap do grade`nata parcela od nekategoriziran javen
pat,
- sopstveno vodosnabduvawe(nema prikluo~ok na vodovodna mre`a),
- septi~ka jama (nema priklu~ok na fekalna kanalizacija);
-sopstven odvod na atmosverski void (nema priklu~ok na
atmosverska kanalizacija);
- nestandardno uli~no osvetluvawe;
- nadzemna nestandardna elektri~na mre`a.
Vo 2012 godina ureduvawe }e se vr{i spored ovaa Programa, a }e
bidat tretirani pove}e lokaliteti vo gradot.
I.Izrabotka na urbanisti~ki planovi i druga urb. dokumentacija
Istata }e se raboti vrz osnova na posebna programa donesena od
strana na Sovetot.
Soglasno zakonskite odredbi, za izrabotkata na Generalnite i
Detalnite urbanisti~ki planovi, investitor e Op{tinata.
Posebna programa za izrabotka na DUP }e bide podnesena pred
Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, a }e bide izrabotena od Odelenieto
za urbanizam, soobra}aj i za{tita na `ivotnata sredina.
II. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija
A. Tehni~ka dokumentacija za kanalizacija:
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1. Пroekt za fekalna pro~istitelna stanica;
2.Proekt za kanalizacija ulica "8-mi
"Manevci"(покрај Дурачка Река)
3. Proekt za kanalizacija naselba "Grama|e";
4. Proekt za kanalizacija za selo Konopnica.
5. Proekt za kanalizacija za Begovi Bav~i.

Oktomvri"

i

6. Proekt za kanalizacija za selo @idilovo.
7. Proekt za kanalizacija za selo Uzem.
8.Proekt za kanalizacija za selo Gradec - Мезовски ливади
(Krstata Padina).
B. Tehni~ka dokumentacija za vodosnabduvawe и техничка
документација за изградба на брани:
1. Proekt za vodovod za nselba "Mezovski livadi" -"Krstata
Padina";
2. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za izgradba na brana na
selska reka vo selo Konopnica.
3. Proekt za vodosnabduvawe na nas.Pa{ina vodenica
4. Proekt za vodosnabduvawe na naselba Samokov s. Trnovo
5. Проект за изградба на брана на Станечка Река
6. Проект за реконструкција на постоечки водоводни системи во село
Конопница.
V. Tehni~ka dokumentacija za ulici:
- Доработка на техничка документација
1. Доработка на основен проект ул. ,,Гоце Делчев,,
(маала Гранџовци)
Л= 700,00 м,
2. Доработка на основен проект ул.,,НаскоТамбурков,,
(основно училиште с. Мартиница)...................................Л= 400,00 м.
- Изработка на техничка документација
1. Изработка на идеен и основен проект ул. ,,Никола Карев,,
с.Конопница маала Мечковци ........................................ Л= 280,00 м.
2. Изработка на основен проект ул. ,,Пиринска,,
с.Мартиница преку нас. ,,Единство,, ..............................Л= 600,00 м.
3. Изработка на основен проект ул. ,,Биљинска,,
с. Горно Лозаново ............................................................ Л= 500,00 м.
4. Proekt za ureduvawe na centralno gradsko podрачје
5. Изработка на основен проект ул.,,Наско Тамбурков,,
(основно училиште с. Мартиница)................................... Л= 400,00 м.
6. Изработка на основен проект спој со локален пат
с.Конопница(преку нас.,,Грамаѓе,,)............................... Л= 420,00 м.
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G. Tehni~ka dokumentacija za atmosвerska kanalizacija
1. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Пиринска, Св.Јоаким
Осоговски (ulicata kon Lova~ki Dom)
2. Proekt za atmosferska kanalizacija ул. Партизанска и 8-ми
Септември
3. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Гоце Делчев

4. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Единство
5. Proekt za atmosferska kanalizacija ул. Партизанска и 8-ми
Септември
6. Proekt za atmosverska kanalizacija za naselba Begovi Бav~i
Д. Изработка на техничка документација за регулација на Реки
1. Изработка на главен проект за регулација на Дурачка река (од Домот
на култура до Маневски мост).
Ѓ. Техничка документација за брани
1. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za izgradba na brana
na selska reka vo selo Konopnica.
2. Проект за изградба на брана на Станечка Река
Е. Физибилити студија за развој на спортско рекреативен центар
Калин Камен
Ж. Изработка на техничка документација
- За изградба на нов плоштад помеѓу Ул.,,Св.Јоаким
Осоговски,, и Општинската административна зграда во површина околу
2300м2
- Изработка на проект за партерно уредување на дворот позади
Општинската зграда во површина од 770 м2.
III. Ulici na koi }e ima grade`ni aktivnosti
A. Asfaltirawe na ulici:
1. Asvaltirawe na del od ul.,,Goce Del~ev,, -два krakа
2. Asvaltirawe na ul. "Nikola Tesla" goren krak;
3.Zamena na bazaltnite камени kocki so asvalt na Ul. ,,Св.Јоаким
Осоговски,, od stara ~ar{ija do zgradata na porane{na
,,Malina,, во должина од 160м.
4. Nagradba na ul. ,,Partizanska,,od Osi~ki most do doma~ki Dol
5. Krpewe na udarnite dupki na site o{teteni ulici vo gardot
6. Asvaltirawe na Ul. ,,Pere To{ev,, nas. Begovи Bav~и;
7.Асвалтирање на улици ,,Климент Охридски,, од спој со
ул.„Св.Јоаким Осоговски“покрај ,,Скрљавски дол,,
8. Asvaltirawe na Ul. ,,Ристена Гоговска,, - спој со ул.Македонска
9.Изградба на локален пат од Маала Деловодци до Црква во
с.Конопница.
10.Asvaltirawe na ul. Nikola Karev
11. Rekonstrukcija na ul. Pirinska;
12. Реконструкција на ул.,,11-ти Октомври,,
13. Асвалтирање на ул. „,,Момир Стојановски,,;
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14. Асвалтирање на дел од ул. ,,Единство,,;
15. Асвалтирање дел од ул.,,Чупино Брдо“ спој со ул. ,,Гоце Делчев,,;
16. Асвалатирање на ул.,,Ацо Шопов,,;
17. Асвалтирање на ул. ,,Наско Тамбурков,,- крак 2 и 3 изнад
медицински центар до резервоар за вода висока зона лев брег.
18. Асвалтирање на Ул. ,,Горан Стојановски,,

19. Ul. Makedonska prodol`uvawe od zavr{etok na asvalt do
dolot vo nas. Baglak-3
20. Ulica 8-mi Septemvri горен крак
21.ул. Климент Охридски - делница 2
22 .Улица ,,Вера Јоциќ-делница 1
B. Poplo~uvawe на улици со базалтни коцки и камени плочи.
1. Крак од улица ,,Јане Јакимовски,,(амбар)
2. Улица ,,Моша Пијаде,, - спротивска маала
3. Доизградба на Ulica pokraj Doma~ki dol so granitni kocki ,
4. Ulica ,,Grigor Prli~ev,,
5.Поплочување на кракови од ул.,,Партизанска,,
6.Поплочување на дел од ул. ,,Борис Трајковски,,.
7. Крак од ул.,,Херој Карпош,, (спротивска маала)-дел од Македонска
V. Tamponirawe и пробивање na ulici:
1. Улици во Цонев Рид
2. Пробивање на улици и делови од улици во град Крива Паланка
ул.Панче Пешев и др.
G. Drugi aktivnosti na ulici:
1. ^istewe na {ahti i slivnici od zemja i nanosi,
2. Metewe i miewe na ulici i trotoari,
3. Opremuvawe na ulicite so vertikalna i horizontalna
signalizacija.
4. Obele`uvawe na ulicite, taksi stanicite i avtobuskite
postojki so horizontalna soobra}ajna signalizacija
5. Изградба на детски забавни игралишта.
Д. Изградба на пристапни пешачки патеки во Општина Крива
Паланка
1.Пешачка патека помеѓу ул. Македонска и М-2 локалитет стар
Градечки мост на Крива Река
2. Пешачка патека покрај ул.,,11-ти Октомври,,
IV. Izgradba и реконструкција na potporni zidovi
1. Ulica "Nasko Tamburkov" 2 (dvekampadi);
2. Ulica"Bagla~ka";
3. Улица Калин Камен;
4. Улица 8 ми Октомври;спореден крак
5. На подрачјето меѓу маала Деловодци и Стамболиици.
6. Улица „8-ми Октомври“ (доизградба)
Бр. 13 страна 393 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

7. Доизградба на потпорен ѕид врска ул. ,,Македонска,,и ул. ,,Херој
Карпош,,
V.Izgradba na vodovodna mre`a
-Изградба на водоводна мрежа за висока зона лев брег.
- Изградба на водовод за висока зона нас.Лозаново
- Изградба на водоводен систем во с. Дрење

- Изградба на водовод во с. Луке за маалите Просарци, Мачорци и
Камењарци
- Изградба и реконструкција на водовод во с. Кркља
-Замена на азбестно цементните водоводни цевки во градот
(приоритет)
VI. Izgradba na kanalizaciona mre`a
1. Доизградба на главен колетор и спојување на десен со лев колетор
до локалитет на пречистителна станица за фекални води
2. Prodol`uvawe na kanalizaciona mre`a vo naselba
"Belevo" i "Me~kovska maala".
3. Izgradba na kanalizaciona mre`a vo selo Konopnica slivno
podra~je na Selska reka, секундарна мрежа
4. Изградба на кanalizaciона мрежа vo Bojanov Дol
5. Kanalizacija - доизградба vo Mezovski livadi
6. Изградба на канализација во мала Трнци - село Конопница
7. Изградба на канализациона мрежа во с. Мождивњак (главна мрежа)
VII. ^istewe i odr`uvawe na regulirani vodoteci
- ^istewe i odr`uvawe na regulirani vodoteci.
VIII. Drugi grade`ni aktivnosti
1. Postavuvawe na propusti ("Kliment Ohridski," naselba
"Skrqava" i ulica "Goce Del~ev"; .
2. Izgradba na skali na ul. "Nikola Tesla";
3. Odvodnuvawe na ul. "Heroj Karpo{"pome|u "
Tre{ten Dol" i "Kukov Dol;
4. Изградба на заштитна ограда на дел од Ул.,,Моша Пијаде,,спрот.маала.
IX. Изградба на регулација, порои и буици
1. Мини дол – населба „Белево“
2. Доизградба на Скрљавски дол
3. Куков дол
4. Доизградба на долСпортивска маала од ул.„ Ристена Гогова“ до
пропуст на М-2
X. Sproveduvawe na eksproprijacija
Eksproprijacija na zemji{te }e se vr{i samo za realizacija na
DUP i toa na slednite ulici i lokaliteti:
1. Delovi na ulici na koi }e ima grade`ni aktivnosti, a dosega ne
se celosno eksproprirani.
2.Eksproprijacija na imot za probivawe na ulica ,,Пере Тошев,,od
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"Kukov Dol"kon naselbata "Begovi Bav~i" (pozadi novata
benzinska pumpa).
3. Eksprpoprijacija na zemji{te za izgradba na ulica vo Населба
Баглак 2 и 3
4. Експропријација на Ул. ,,Гоце Делчев“
5. Експропријација на Улица покрај Домачки дол

6. Експропријација на Ул. ,,Климент Охридски“
7. Експропријација за пешачки патеки
XI. Izgradba na спортски сали и igrалишта
1. Изградба на спортска сала
2. Изградба на отворени тениски игралишта
3. Изградба на детски забавни игралишта
4. Изградба на повеќенаменски игралишта
ХII. Изградба на армирано бетонски мостови и пропусти
1. Изградба на армиранобетонски мост на Скрљавски дол-Нас.Скрљава
2. Изградба на армиранобетонски мост на Куков дол на локален пат
нас.Лозаново.
- Zapo~natite infrastrukturni objekti da imaat prioritet za
nivno dovr{uvawe vo tekot na 2012 godina.
- Со оваа Програма се планира Општина Крива Паланка може да склучи
Договор со ЈП ,,Комуналец,,-Крива Паланка за изградба на следните градежни
работи: изградба и реконструкција на потпорни зидови, изградба и
реконструкција на мали должини на фекална канализациона мрежа, чистење и
одржување на водотеци, наведени градежни работи под заглавје VIII други
градежни работи, изградба на пристапни пешачки патеки и скали, поплочување
на улици и тротоари, уредување на паркови и зеленила и др. градежни работи од
итен каракатер.
4. IZVORI NA FINANSIRAWE NA PROGRAMATA
I. ПРИХОДИ

1. Обезбедени финансиски средства од Европската банка за
обнова и развој.......................................................................... 6.000.000,00
2.Sredstva od nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te (komunalii) od gra|ani od drugi fizi~ki i
pravni lica............................................................................ .... 4.000.000,00
3. Sreдstva od tekovni transveri od drugi nivoa na vlast 1.500.000,00
4. Средства од трансверите од буџетите на фондовите .............. 2.000.000,00
5.Средства од донации на Амбасади на европски држави........... 2.800.000,00
6.Средства од Министерствата на РМ
....................... 11.000.000,00
7. Средства од ЕАР.......................................................................... 1.500.000,00
8. Sredstva od Agencijata za mladi i sport -odobreni
сredstva ……………………………………………………… 54.500.000,00
9.Sredstva od buxeт na op{tinа Kriva Palankа................. ...6.000.000,00
Вкупно =
89.300.000,00 д.
Бр. 13 страна 395 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

5. PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE ZA UREDUVAWE
NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

I-va ekstra zona koja gi opfa}a:
- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" od Solarski most Nimulija kaj стара Avtobuska stanica.

do most na

II-ra zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" nov krak, od Osi~ki most do
Solarski most i od dolot Nimulija do dolot vo nas. Edinstvo
- Prostorot kaj star zelen pazar
III-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
Ul."Sv. Joakim Osogovski" oд долот во населба „Единство“do
Klanica, vklu~vajki go i prostorot pome|u ul.„Sv.Joakim Osogovski“
i KrivaReka od stara avtobuska stanica do Kasarna.
IV-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "8-mi Oktomvri"
- Ul. "Partizanska";
- Ul. "Mo{a Pijade" asfaltiran del;
- Ul. "Nikola Tesla" bez noviot krak;
- Ul. "Ilindenska", bez prostorot kaj star zelen pazar
- Ul. "3-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "Jane Sandanski;
- Ul. "Heroj Karpo{"
- Ul. "Makedonska";
- Ul. "Goce Del~ev" - asfaltiran del;
- Ul. "17-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "D-r. Nasko Tamburkov";
- Ul. "Dimitar Arsov";
- Ul. "^upino Brdo";
- Nas."Gorni Bav~alk";
- Ul. "Bagla~ka" asfaltiran del;
- Ul. "Boris Trajkovski";
- Ul. ,,Orce Nikolov";
- Ul. "Jane Jakimovski";
- Ul. "\or~e Petrov";
- Ul. "Ratko Minev" asвaltiran del;
- Ul. "Joakim Kr~ovski:
- Ul. "Prohor P~inski"
- Ул .,, 11-ти Октомври ,,
- Ул „ Пиринска “ асвалтиран дел
- Сите други асваслтирани улици
V- ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Nikola Tesla" - nov krak
- Ul. "Bagla~ka" neasfaltiran del;
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- Ul. "Goce Del~ev" - neasвaltiran del;
- Ul. " Momir Stojanovski";
- Nas. "Begovi Bav~i";
- Nas. "Ko{ari";
- Ul. "Mo{a Pijade" od asfaltiran del do ul. "Heroj Karpo{";
- Ul. "Heroj Karpo{" od mostot do ul. "Mo{a Pijade";
- Ostanatite ulici vo naselba "Baglak";

- Nas. "Tre{ten Dol";
- Nas. "Skrqava";
- Nas. "Conev Rid";
- Ul. "Koce Metalec";
- Ul. ,,Goran Stojanovski,,;
- Naselba "Grama|e";
- Nasелба "Lozanovo";
- Ulica "Edinstvo"; i
- Site drugi neasfaltirani ulici;
- Mezovski livadi kaj nov most катастарска општина Крива Паланка
Vo tekot na 2011 godina }e se ureduva grade`no zemji{te na
lokalitetite kade {to e delumno uredeno grade`noto zemji{te spored
ovaa Programa }e iznesuva:
I-va Ekstra zona...................................................
3.000,00 den/m2
II-ra zona...............................................................
2.500,00 den/m2
III-ta zona и тоа:
A Pripremni raboti
-geomehani~ki raboti...................................................
30,00 den/m2
- geodetski raboti...........................................................
40,00
"
- imotno-pravni raboti.................................................
440,00 "
- probivawe na soobra}ajnici......................................
230,00 "
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija......................
50,00 "
B. Tro{oci za opredeluvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi(bez asfalt).....
550,00 "
- izrabotka na vodovodna instalacija..................................
40,00 "
- izrabotka na elektri~na instalacija...............................
40,00 "
- izrabotka na kanalizaciona mre`a...................................
300,00
V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci.................................
30,00 "
__________________
Vkupno:
1.750,00 den.
IV-ta zona
A.Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti..............................................................
30,00 den/m2
- geodetski raboti......................................................................
40,00 "
- imotno-pravni raboti............................................................
380,00 "
- probivawe na soobra}ajnici.................................................
210,00 "
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- izrabotka na tehni~ka dokumentacija................................

40,00

"

B.Tro{oci za opredeluvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi bez asfalt .......
- izrabotka na vodovodna instalacija...................................
- Izrabotka na elektri~na instalacija................................

480,00
30,00
30,00

"
"
"

- izrabotka na kanalizaciona mre`a.....................................
130,00
V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci..................................
30,00
_____________________
Vkupno: 1.400,00
V-ta zona
A. Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti..............................................................
- geodetski raboti.....................................................................
- tro{oci za imotno-pravni raboti.....................................
- probivawe na soobra}anici.................................................
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija...............................

"
"
"

30,00 den/m2
40,00
"
200,00
"
230,00
"
30,00
"

B. Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi bez asfalt......
- izrabotka na vodovodna instalacija..................................
- izrabotka na elektri~na instalacija................................
- izrabotka na kanalizaciona mre`a....................................

280,00
30,00
30,00
160,00

"
"
"
"

V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci, taksi i dr............
20,00
"
__________________________
Vkupno:
1.050,00
"
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe na kolektivna
станбена зграда и семејни куќи prema opredelenite zoni vo gradot Kriva
Palanka }e iznesuva:
I-va zona.......................................................................... 3.000,00 den/m2
I I -ra zona........................................................................ 2.500,00 ,,
I I I -ta zona...................................................................... 1.750,00 "
I V-ta zona..................................................................... 1.400,00 "
V-ta zona.....................................................................
1.050,00 "
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na
deloven prostor prema odredenite zoni vo gradot Kriva Palanka }e
iznesuva:
I -va zona........................................................................ 4.000,00 den/m2
I I -ra zona...................................................................... 3.000,00 "
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I I I -ta zona..................................................................... 2.000,00 "
I V-ta zona..................................................................... 1.700,00 "
V-ta zona .....................................................................
1.500,00 "
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na
proizvodni objekti vo industriska zona vo gradot Kriva Palanka }e
iznesuva:

А. 1-ва зона
1. Za industriski proizvodni objekti
Б. 2-ра зона
1. Za industriski proizvodni objekti
В. 3-та зона
1. Za industriski proizvodni objekti
Во прва зона за производни објекти спаѓаат улиците наведени во прва
и втора зона од уредувањето на градежното земјиште за станбен простор
само за просторот во кој ќе се произведува, надоместокот за уредувае на
градежно земјиште по м2 корисна површина ќе изнесува 5% (0,05) за
деловен простор а за преостанатиот корисен простор надоместокот ќе
изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа Програма,
како и за селските населби.
Во втора зона спаѓаат улиците наведени во трета и четврта зона за
станбен простор, само за просторот за кој се произведува, надоместокот за
уредувае на градежно земјиште по м2 корисна површина ќе изнесува 5%
(0,05) за деловен простор, а за преостанатиот корисен простор надоместокот
ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа
Програма, како и за селските населби.
Во трета зона спаѓаат улиците наведени во пета зона за станбен
простор, само за просторот во кој ќе се произведува, надоместокот за
уредување на градежно земјиште по м2 корисна површина ќе изнесува 5%
(0,05) од одредената сума за деловен простор, а за преостанатиот корисен
простор надоместокот ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа
просторот по оваа Програма, како и за селските населби.
- За објектите (сите видови на објекти) што ќе се гредат на растојание од
100 надовор од урбанизираниот дел на градот а има услови да се приклучат на
водоводна, канализациона и електрична мрежа непречен преистап на
некатегоризиран пристапен пат инвеститор ќе плаќа надоместок за уредување на
градежно земјиште како и надоместокот за хидротехнички услови за
приклучоци на објектите за оптоварување на водоводната и канализационата
мрежа према зоната во која се наоѓа објектот цитиран во оваа Програма, а во
согласност со заверен Основен проект од надлежен орган.
1. Za бензинска пумпна станица просториите за prodavawe
na nafta i nafteneni derivati po m2..............
9.000,00 d.
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2.За простории кои се сотавен дел на бензинската пумпа
или посебни објекти, кафетерии и ресторани, авто сервиси,
авто салони и помошни простории: висината на средствата за
комунално уредување ќе изнесува како за деловен простор
во зоната во која се наоѓа бензинската пумпа утврден по
оваа програма (од 1 до 5 зона) во урбанизиран дел на градот

3. За изградба на бензински пумпни станици надвор од урбанизиран дел на град Крива Паланка, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува во простории за
продавање на нафта и нафтени деривати.......м2............ 1.800,00 д.
а за просториите дефинирани во точка 2 износот за уредуваање на градежно земјиште ќе изнесува како за деловен
простор дефиниран со оваа Програма во селските населби
општината нема надлежност да го уредува простосрот во
близина на градежната парцела а уплатените средства ќе
се користат наменски за одржување на локалната патна
мрежа
Плаќање на рати за надоместок за уредување на градежно земјиште:
- За утврден надоместок за уредување на градежно земјиште за
пресметан износ до 100.000,00 денари се дозволува на инвеститорот
надоместокот да го плати на 3 (три) еднакви месечни рати по
потпишување
на Договор за уредување на градежно земјиште за кое инвеститорот
е должен да достави банковна гаранција
- од 100.000,00 до 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи
Договор да го плаќа износот на 6 (шест) еднакви месечни рати со
доставување
на банковна гаранција. и
- За износ над 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи Договор
за плаќање на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати
Составен дел на оваа Програма се:
- Одлуката бр.07-681/23 од 14.03.2011 година, излезена во ,,Сл.гласик“
бр. 3/11 год.за ослободување од плаќање надоместок за уредување на
градежно земјиште за над 25 вработени лица.
- Одлука бр.07-4106/17 од 15.11.2010 г. е составен дел на оваа Програма.
Програма за утврдување на постапка за прекопување на јавни површини
и начинот на доведување на јавните површини во првобитна сотојба излезена во
,,Сл.гласик“ бр. 11/10 (улици, тротоари, уредени зелени
површини и др.)
Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a }e
iznesuva 7.500,00 denари, за колективни станбени згради за еден стан и за
семејна куќа,за деловни објекти поединечно за секој деловен простор кој
преставува целина 7.500,00 денари за индустриски објекти поединечно према
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површината што преставува посебна целина, a }e se koristat soglasno
Odlukata za nadomestok za priklu~ok vo kanalizacionata mre`a.
Висината на средствата за времен приклучок на водоводната мрежа ќе
изнесува 10.000,00 денари za neizgradeno grade`no zemji{te ili по
добивање на Одобрение за припремни градежни работи и истите средства ќе се

прифатат како дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште во
зоната во која се наоѓа локацијата za gradba na objektot по оваа Програма.
5. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWENA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE I NEGOVATA RASPREDELBA

(1) Visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo
zavisnost od stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te soglasno ~len
2 na Pravilnikot se presmetuvaat vrz osnova na novata korisna povr{ina
{to }e se gradi, {to pretstavuva zbir na neto povr{inite po metar
kvadraten na podovite na site prostorii vo objektot, soglasno zavereniot
Osnoven proekt i Aneks na Osnovniot proekt pomno`eni so slednite
koeficienti i procenti:
1. Stanbeni objekti
Stanbeni prostorii 1,00
- investitorot koj }e gradi nov objekt vo gradskoto podra~je i toa na
lokacija na koja celosno go ru{i postojniot star objekt za koj objekt
investitorot poseduva odobrenie za gradba od ista namena investitorot
}e bide osloboden od pla}awe nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te za povr{ina kolku {to iznesuvala povr{inata na sru{eniot
objekt, a za novodobienata povr{ina }e plati 1,0 koficient - 100% od
visinata na nadomestokot utvrdena po Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te.
- za site vidovi na prenamena investitorot }e ja pla}a razlikata od
cenata utvrdena po m2 neto povr{ina za korisen prostor za prostorot koj
{to se dobiva и за видот на prenamenеta;
za stanbeni prostorii so visina do 2,5 metri potkrovje
investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na grade`no zemji{te vo
visina od 0,2 за потпокривен простоср ili 20% od nadomestokot utvrden po
ovaa Programa, а за просториите во поткровјето со висина над 2,5 м.
инвеститорот ќе плаќа надоместок во висина 1,00 - 100% од надоместокот
утврден по оваа Програма.
- suteren investitorot }e pla}a sredstva vo visna od 0,75 odnosno
75% od utvrdenata visina za nadomestokot vo zonata vo koja se nao|a
objektot;
- za logii zatvoreni od tri strani vo objektot investitorot }e
pla}a sredstva vo visina od 0,4 ili 40% po m2 od utvrdeniot nadomestok
za stanben prostor od ovaa Programa;
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- za pod logii zatvoreni od dve strani vo objektot investitorot }e
pla}a sredstva vo visina od 0,3 ili 30% po m2 od utvrdeniot nadomestok
za stanben корисен prostor od ovaa Programa;
- za balkoni, terasi - vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo
visina od 0,2 ili 20% po m2 od utvrdeniot nadomestok od ovaa Programa;

- zaedni~ki proodni terasi, pasa`i 0,2 ili 20% od korisen stanben
prostor koj iznesuva 100%;
- pomo{ni prostorii, podrumi, ostava za gorivo, kotlara, vizba 0,3
ili 30% vo zonata vo koja se nao|a obejktot;
- trafostanica od 35 KV vo objektot i nadvor od objektot 0,3 ili
30% vo zonata vo koja se nao|a trafostanicata definirana so ovaa
Programa;
- skladi{en prostor i zaedni;ki komunikacii 0,3 ili 30% od
korisen stanben prostor vo zonata vo koja se nao|a;
- stra`arnici, upravitel, prostorii za domar 0,5 ili 50% od
korisen stanben prostor vo zonata vo koja se nao|a;
- parkirali{ta i gara`i vo sklop na objektot 0,1 ili 10% od
korisen stanben prostor vo zonata vo koja se nao|a objektot.
2. Za delovni објекти
- prostorii 1,0 odnosno 100%;
- magacini 0,5 odnosno 50%;
- pom{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara 0,3 odnosno 30%;
- trafostanica do 35 KV vo objektot i nadvor od objektot
0,4 odnosno 40% vo zonata vo koja se nao|a objektot;
- skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii 0,5 odnosno 50%;
- parkirali{ta i gara`i 0,1 odnosno10%;
- logija zatvorena od tri strani 0,5 odnosno 50%;
- pod logija zatvorena od dve strani 0,3 odnosno 30%;
- balkoni i terasi 0,4 odnosno 40%;
- otvoren natkrien prostor 0,3 odnosno 30%;
3. Za drugi objekti:
- katni gara`i 0,05 odnosno 5%;
- sportski pokrieni objekti 0,5 odnosno 50%;
- sportski otkrieni objekti 0,3 odnosno 30%;
- gasni stanici i bazni stanici za 50% od
povr{inata na lokacijata 1,0 ili 100%;
- otvoreni pazari{ta za 30% od povr{inata na lokacijata 1,0
odnosno 100% vo zonata vo koja se nao|aat;
- bazeni 0,2 odnosno 20%; i
- trafostanici nad 35 KV 10 1,00 odnosno100%.
4. За објекти од група на класи со намена Г- производство,
дистрибуција и сервис:
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- Г1 течка и загадувачка индустрија, 0,05 односно 5%
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05 односно 5%
- Г3 сервиси 0,05 односно 5%
- Г4 стоваришта 0,05 односно 5%

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини:
(продавници, кафетерии и ресторани, авто-сервиси, авто-салони, помошни
простории):
- продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0 односно
100%
- услужни простории на бензиснките станици 1,0 односно 100%
6. За објектите од група на класи на намени од Б5 - угостителски и
туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта и за објекти од
група на класи на намена А4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом:
сите простории 0,05 односно 5%.
(2) Po isklu~ok od stav (1) na ovoj ~len vo novata korisna povr{ina
{to ќe se gradi soglasno zaverenata proektna dokumentacija ne se
presmetuvaat povr{inite na:
- yidovite i drugite konstruktivni elementi;
- instalacioni kanali;
- oknata za liftovi;
- oknata za vrati i otvoreni parkirali{ta
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство
(3) За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината
на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27% од вкупно
пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член.
(4) За агро берзи, одткупно дистрибутивни центри или пазари, висината
на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот
на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно
пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член (член 4 од
Правилникот).
Definirawe na poedini nivoa vo objektot bez ogled za koja
namena }e se koristat.
a) PODRUM: e eta` koj најмалку 2/3 од висината e vkopan vo zemja.
SUTEREN: e eta` кој најмногу 2/3 од висината е над површината на земјата.
VISOKO PRIZEMJE: e eta` naд suteren
g) KAT: e eta` naд prizemje ili visoko prizemje.
d) POTKROVJE: e nivo na zgradata, koe e vo celina ili delumno
izgradenо vnatre vo krovnata konstrukcija, ~ij nadzidok na kalkanskite
zidovi mo`e da bide so visina od 1,5 m i so visina na prostoriite do 2,50
m.
|) SKALI: se vertikalna komunikacija vo objektot.
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Vo kolku investitorot izgradi pogolema neto povr{ina od onaa po
заверен основен проект од Одделението за урбанизам , investitorot e dol`en
da ja plati dopolnitelno утврдената razlika на корисен станбен и деловен

лпростор po cena {to }e va`i na denot na prijavuvawe, odnosno na denot
na otkrivawe na vi{okot od надлежен Organot.
7. VISINATA NA NADOMESTOKOT ZA NASELENITE MESTA
ZA KOI IMA URBANISTI^KA DOKUMENTACIJA
ZA NASELENI MESTA I USVOENO OP[TI AKTI

Odredbite od ovaa programa va`at i za site naseleni mesta vo
op{tinata za koi ima urbanisti~ka dokumentacija za naseleno mesta i
usvoeno op{ti akti.
Naseleni mesta za koi ima urbanisti~ka dokumentacija :
- s. Konopnica ;
- s. Mowdivwak ;
- s. Gradec.
Vo ovie naseleni mesta sredstvata za ureduvawe na grade`no
zemji{te }e iznesuvaat 300 den/m2, a za deloven prostor 500 den/m2.
Naseleni mesta za koi ima usvoeno op{ti akti:
s.Martinica, s. Dura~ka Reka,
s.Stanci, s.Varovi{te, s. Krkqa, s.
@idilovo, s. Uzem, s.Trnovo, s. Luke, s. Podr`ikow, s. Dubrovnica, s.
Kiselica, s. Osи~e, s. Drewe, s. Gradec, s. Mete`evo, s. Ogut, s. Nerav, s.
Tlminci, s. Dlaboчica, s. Borovo, del na s. Mo`divwak s. Ko{ari, s.
Lozanovo s.Gabar,s.G.Crcorija.s.M.Crcorija,del na s. Konopnica, s.
Kostur, s.Ba{tevo,s.Krstov Dol i dr.
I - va zona
- Selo Tlminici,s. Drewe, selo Varovi{te, selo Trnovo
(Samokov), s.Krkqa s. @idilovo, selo Uzem po 250 m. levo i desno
od magistralniot pat M-2,potoa
s. Kiselica,s. Drewe,s. Dubrovnica, s. Krstov dol,s. Osi~e,
s.Gaber, s.Gradec, s.Mete`evo, s. Ogut, s. Podr`i Kow и др. 250 m.
levo i desno od Regionalen pat,
- potoa {irina 150m. levo i desno od asvaltiranite lokalni
pati{ta с. Кошари,с. Дурачка Река ,с. Станци,с. Дрење, с. Подржи коњ,
с. Луке,с. Мала Црцорија,с. Г. Црцорија,с. Градец,с. Лозаново, с. Нерав,
с. Варовиште,с. Кркља,с. Узем,с.Трново,с. Киселица, с.Осиче и др.
I I. zona
Site preostanati naseleni mesta za koi ima doneseno op{ti akti i
delovite od naselenite mesta koi {to ne se opfateni so prva zona.
Sredstvata koi {to treba da bidat uplateni za neto izgradena
povr{ina stanben prostor se:
I. va zona ............................................................................. 150,00 den.
I I. ra zona .............................................................................. 100,00 den
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Sredstvata koi {to treba da bidat uplateni za
neto izgradena povr{ina deloven prostor se:

I. va zona................................................................................. 200,00 den.
I I. ra zona................................................................................ 150,00 den
Sredstvata {to }e bidat uплатeni }e bidat namenski iskoristeni
za izgradba na osnovnata komunalna infrastruktura vo naselenite
mesta.
8. NA^IN NA RASPREDELBA NA SREDSTVATA ZA
FINANSIRAWE ZA IZGRADBA I ODR@UVAWE
NA INFRASTRUKTURATA

- РАСХОДИ
I. Za izrabotka na detalni urbanisti~ki planovi... 1.500.000,00
______________________________
ВКУПНО:
1.500.000.00 д.
I I. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija
1. Tehni~ka dokumentacija za kanalizacija........... 70.000,00
2. Tehni~ka dokumentacija za vodosnabduvawe.....
80.000,00
3. Tehni~ka dokumentacija za ulici....................... 200.000,00
4. Tehni~ka dokumentacija za potporni зидови.....
60.000,00
5. Tehni~ka dokumentacija za regulacija na dolovi
i buici
............................................................. 50.000,00
6. Tehni~ka dokumentacija za регулација на
Дурачка река .............................................................. 500.000,00
7. Техничка документација за атмосверска канализација .........................................................................
70.000,00
8. Техничка документација за спортски објекти .......... 60.000,00
9. Tehni~ka dokumentacija za brana na
Stane~ka Reka...........................................................
предвидени средства со
10.Tehni~ka dokumentacija za brana
razvojni programi
na Selska Reka Knopnica..................... за период 2011-2014 год.
11.Tehni~ka dokumentacija za izgradba na
мinihidroelektrani na postojnite
vodovodni сistemi Kalin Kamen -Kriva
Palanka i село Stanci -Kriva Palanka
Vkupно:1.090.000,00 д.
I I I. Izgradba na ulici:
1. Asfaltirawe na ulici..................................... 6.000.000,00
2. Poplo~uvawe na ulici со камена коцка и
камени плочи ..........................................................1.200.000,00
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3. Tamponirawe na ulici...........................................200.000,00
4. Drugi градежни aktivnosti na ulici.............. 600.000,00
____________________

Vkupno: 8.000.000,00
IV.Izgradba na potporni зидови................................. 800.000,00
V.Izgradba na kanalizaciona mre`a ..................... 5.000.000,00
VI.Tro{oci za чистење и одржување на регулирани
Водотеци .................................................................... 40.000,00
VII. Други градежни активности ................................
120.000,00
VIII.Izgradba на регулации, порои и буици ............... 2.000.000,00
IX. Tro{oci za ekspropijacija na zemji{te .......... 1.310.000,00
изградба на спортски сали и игралишта и детски
забавни игралишта ............................................ 54.440.000,00
X. Изградба на армирано-бетонски мостови и пропусти......................................................................
4.000.000,00
XI. Изградба на нов плоштад пред Општинска адXII. Реконструкција-санција на дворно место позади
административна општинска зграда ...............
3.000.000,00
ВКУПНО:

78.710.000,00

_

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. Изработка на детални урбанистички планови
1.500.000,00
I I. За изработка на техничка документација ............. 1.090.000,00
I I I. Изградба на улици ..................................................... 8.000.000,00
IV - XI I …………………………………………………… 78.710.000,00
____________________
Вкупно
89.300.000,00
Средствата за уредување на градежното земјиште се приходи на Општина
Крива Паланка и се уплатуваат на Трезорска сметка
100000000063095,
уплатна сметка 840 138 06511 и приходна шифра 717137 НБ на РМ.
1. DINAMIKA NA IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA

Dinamikata na izvr{uvawe na Programata }e zavisi pred se od dva
faktora.
Prviot faktor e {to Op{tina Kriva Planka e ridsko-planinsko
podra~je so umereno kontinentalna klima i e propratena so dosta dolgi
zimi taka da najpovolen period za realizacija na Programata e periodot
mesec mart - mesec noemvri.
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Vtoriot faktor e {to ubiraweto na sredstvata ima neramnomerno
tempo i dinamikata na izvr{uvawe na Programata }e zavisi od prilivot
na finansiskite sredstva.

Кога заради уредување на градежно земјиште е потребно да се постави
инфрастсруктура на туѓо земјиште или друга недвижност Општината Крива
Паланка со Решение воспоставува односи на присилна комунална службеност
заради изградба и поставување на објектот.
Rabotite za ureduvawe na grade`noto zemji{te }e gi vr{i
Oddelenieto za izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura.
Nadzor na grade`nite aktivnosti }e vr{i stru~no lice opredeleno
od Gradona~alnikot na Op{tinata.
Gradona~alnikot mo`e da sklu~i dogovor so stru~no lice da vr{i
nadzor nad izgradbata na objektite vo visina maksimum do 1% od
vrednosta na investiciite.
Br. 07- 3049/31
09.12.2011 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,
Милка Митовска,с.р.

______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за уредување на градежно
земјиште за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште за 2012 година,
што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/32
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Vrz osnova na Законот за јавни патишта бр. 84/08,член 34.став 1 и
измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10, 23/11 и 53/11, Zakonot za
grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) i Pravilnikot za
stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te i na~inot na presmetuvawe
na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te spored stepenot na
uredenost („Slu`ben vesnik na RM" br. 38/11), Законот за локална
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самоуправа бр 5/02, член 22 став 1 и точка 4 ,член 36 од истиот закон i ~len 14
od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva
Palanka, na sednicata, odr`ana na 09.12.2011 godina, donese
PROGRAMA

Za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na lokalnata
patna mre`a vo Op{tina Kriva Palanka za 2012 godina
ВОВЕД:

Донесувањето на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2012 година, е
законска обврска од Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ“ бр. 84/08)
член 34, став 1 како и измените на истиот. Во оваа Програма се планира
поголема реализација на проектите во однос на Програмата за 2011 година која
беше минимално реализирана иако беа обезбедени финансиски средства за
реконструкција и рехабилилтација на локален пат Крива Паланка село Дурачка
Река во должина од 4.524 км. Поради предвемените парламентарни избори во
РМ покасно се потпиша Договорот за реконструкција на локалниот пат односно
истиот беше склучен во месец септември 2011 година помежу Државната
агенција за магистрални и регионални патишта на РМ и изведувачот АД
,,Гранит,, од Скопје. Исто така од страна на надзорниот орган изведувачот АД
,,Гранит,, беше воведен во работа при крајот на месец Октомври 2011 година
при што до крајот на 2011 година ќе се реализират дел од финансиските
средства.
Финансиските средства за проект изнесуваат 38.000.000,00 денари, при
што ќе се потрошат во текот на 2011 година околу 8.000.000,00 денари за
градежни активности, а преостанатата сума од финансиската конструкција ќе се
реализира во текот на 2012 година. Исто така во текот на 2011 година склучени
се договори помеѓу Државната агенција за магистрални и регионални патишта
на РМ и изведувачот ,,Алпина,, од Скопје за реконструкција и рехабилитација
на следните патни правци:
- патен правец Крива Паланка - село Мартиница во должина 1300м. и
износот
на
финансиската
конструкција
изнесува
..........................7.979.779,00 ден
- патен правец Крива Паланка - село Конопица - село Мождивњак во
должина од 2,670м. и износ на финансиска контрукција
........10.307.651,00 ден.
Реакизацијата на двата проекта ќе се изврши во текот на 2012 година.
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Исто така Општина Крива Паланка има добиено редовни финансиски
средства од Државната агенција за магистрални и регионални патишта на РМ во
износ од 3.819.161,00 ден. кои средства беа реализирани во одржувањето на
локалната патна мрежа во 2011 година.

Општина Крива Паланка према просечните финансиски средства одвои за
реализација на Програмата за 2012 година во дел на санација и одржување на
локална патна мрежа 2011 година како и изработка на техничка документација
на повеќе планирани патни правци со Програмата и со еден од изработените
Проекти а тоа е проектот за изградба и реконструкција на кракот кој започнува
од Основното училише ,,Илинден,, во село Конопница до црквата ,,Св.Теодор
Тирон,, во должина од 945м. аплицираше на Огласот објавен од Агенција за
поддршка и развој на рурални подрачја на РМ.
Финансирањето на проектот е заеднички на Општина Крива Паланка со
Агенцијата и вкупниот износ со ДДВ изнесува 5.899.928,00 ден.
Спрема тоа во текот на 2012 година се планира поголема реализација на
Програмата за изграедба и реконструкција на локалната патна мрежа во
Општина Крива Паланка односно договорените градби на локалните патни
правци ќе продолжи во континуитет во 2012 година односно со динамиката
утврдена во договорите и со вложување на нови средства од Буџетот на
општина Крива Паланка како и обезбедените средства од надлежните органи.
Општна Крива Паланка во текот на 2012 година планира да обезбеди
финансиски средства од Министерство за транспорт и врски, Министерство за
локална самоуправа, Биро за регионален развој на селата, ИПАРД фондовите,
Државната агенција за патишта на РМ, амбасади на европски држави и др. нивоа
на власт како и сопствено учество и се очекува да се реализира поголем дел на
локалната матна мрежа за која има техничка документација.
Составен дел на оваа Програма е Одлука бр.07-4545/53 од 24.12.2010
година, донесена од Советот на Општина Крива Паланка за утвредување на
висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,
реконструкција , одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Крива Паланка.
P R I H O D I:
1. Sredstva od Dr`avnata Agencija za magistralni i regionalni
pati{ta odobreni sredstva vo iznos od ____________________________30.000.000,00
2.Sredstva od Biro za stopansko-nedovolno razvieni podra~ja___________2.000.000,00
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3. Sredstva od Dr`avnata Agencija za pati{ta na RM,аплицирано е со
Проекти за реконструкција и рехабилитација на локални
патни правци и се одобрени средства vo iznos od ____________________25.300.000,00
4. Sredstva od mesno naselenie (mesen samodoprinos)________________
500.000,00
5. Sredstva od Op{tina Kriva Palanka ___________________________
6.000.000,00
6. Sredstva od EU-Programa на ,,ИПАРД,, фондовите vo o~ekuvawe

на финансиски средства vo iznos od ____________________________
6.500.000,00
7. Sredstva od Ministerstvo za transport i vrski __________________
9.000.000,00
8. Sredstva od Ministerstvo za lokalna samouprava -Биро за
регионален развој на селата ______________________________________ 4.000.000,00
9. Sredstva od Dr`avnata Agencija za Pati{ta na RM ,
redovno odobruvawe za odr`uvawe na lokalna patna mre`a________ 4.500.000,00
_________________________
V K U P N O:

87.800.000,00

A. Рekonstrukcija и рехабилитација na lokalni patni pravci vo
Op{tina Kriva Palanka и тоа:
1. Rrekonstrukcija i rehabilitacija na lokalen paten pravec
Kriva Palanka (manevski most) do selo Stanci L=4,523 km.
2. Реконструкцуја и рехабилитација на патен
правец Кр.Паланка - с. Мартиница преку нас
,,Скрљава -Цонев Рид“(делница1 и делница2) .... Л = 1,30 км.
3. Rekonstrukcija i rehabilitacija na lokalen paten pravec Kriva Palanka - selo Konopnica - selo Borovo
-seloMo`divwak .................................... ...................Л= 7,00km.
4. Реконструкцуја и рехабилитација на патен
правец Кр.Паланка-с. Градец преку нас.,,Баглак 3,,
и маала ,,Дивјанци,…………………………… ....... Л = 2,00 км.
5. Реконструкција и рехабилитација на патен правец
М-2-с. Баштево преку с. Длабочица ........................ Л= 2,625 км.
6. Рekinstrukcija и рехабилитација na lokalen pat
М-2 - selo Krkqa маала Лештарци ................ .... L = 3,00 km.
Б.Na slednava patna mre`a - patni pravci }e se izvr{i doteruvawe
na niveleta, tamponirawe, odvodnuvawe i asfaltirawe so BNHS-16
so D-7 sm
1. Патен правец
2. Патен правец
3. Патен правец
4. Патен правец
5. Патен правец
6. Патен правец

Крива Паланка-с. Лозаново (м. Булутарци) ....Л = 0,400 км.
Крива Паланка-с.Мартиница (м.Костадиница)Л = 0,500 к
Крива Паланка-с.Мартиница (м.Гранџовци).. Л = 0,600 км
Крива Паланка - с. Дрење.................................. Л = 0,500 км
Крива Паланка-с.Мартиница (Осно. Учил. Л = 0,400 км
Крива Паланка-s.Конопница (м. Мечковци)...Л = 0,500 км
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7. Патен правец Крива Паланка-с.Д. Река (м.в.Којдунци) ...... Л = 0,200 км
8. Патен правец Крива Паланка - с. Кошари ..............................Л = 1,840 км
9. Патен правец Крива Паланка-с.Мартиница(м.Калакасова).. Л = 0,400 км
10. Патен правец Кр. Паланка-с. Мартиница - Скрљавски Дол...Л = 0,600 км
11. Патен правец Крива Паланка - с. Конопница (нас.. Стамболицимаала Деловодци - маала Кула - Црква )...................................Л = 2,280 км

12. Патен правец Крива Паланка - с. Градец (Мизовски Ливади).Л = 2,000 км
13. Патен правец Крива Паланка - с. Конопница
(спој со М-2 - нас.,,Грамаѓе,,).. ................................................... Л = 0,420 км
14. Патен правец Кр.Паланка -с.Мартиница (пре. нас.Единство). Л = 0,600 км
15. Патен правец Крива Паланка-М-2-с.Жидилово-Славев Врв Л = 1,500 км
16. Патен правец Крива Паланка-с.Лозаново (спој со Македонска)Л = 1,500 к
17. Патен правец Крива Паланка - с. Градец (маали Колитарци,
Камењачка ,Наставинска и долно Основно училиште).. ...........Л = 0,500 км
18. Патен правец Крива Паланка-с.Градец(маала Бучкина).. .... .. Л = 0,500 км
19.Патен правец Кр.Паланка-с.Лозаново(преку нас.Бегови Бавчи) Л= 0,500км
B1. Patni pravci vo ridsko-planinski, pograni~ni i
kompaktno zaostanati podra~ja
1. Патен правец Крива Паланка-с. Лозаново (м. Булутарци) .Л = 0,400 км.
2. Патен правец Крива Паланка -с.Мартиница(м.Костадиница)Л =0,500 км
3. Патен правец Крива Паланка-с.Мартиница(м.Гранџовци)..Л = 0,600 км
4. Патен правец Крива Паланка - с. Дрење.................................Л = 0,500 км
5. Патен правец Кр. Паланка-с.Мартиница(Основно училиште)Л = 0,400 км
7. Патен правец Крива Паланка-с.Д. Река(м.в.Којдунци).. ...... Л = 0,200 км
8. Патен правец Крива Паланка - с. Кошари ...............................Л = 1,840 км
9. Патен правец Кр. Паланка-с.Мартиница (м. Калакасова).. ... Л = 0,400 км
10. Патен правец Кр. Паланка-М-2-с.Жидилово-Славев Врв .. . Л = 1,500 км
11. Патен правец Крива Паланка-с.Лозаново(спој со МакедонскaЛ = 1,500 км
12. Патен правец Крива Паланка-с. Градец (маали Колитарци,
Камењачка ,Наставинска и долно Основно училиште).. ......... Л = 0,500 км
13. Патен правец Крива Паланка-с.Градец (маала Бучкина).. ..... Л = 0,500 км
14. Доиzgradba na paten praveц s.Varovi{te - Kalin Kamen.Л= 1,200 км.
B2. Patni pravci vo ruralni podra~ja
1. Патен правец Кр. Паланка-с.Конопница (м. Мечковци) Л = 0,500 км
2. Патен правец Кр. Паланка-s.Мартиница-Скрљавски ДолЛ = 0,600 км
3. Патен правец Крива Паланка - с. Конопница (нас.. Стамболицимаала Деловодци - маала Кула - Црква )........................... Л = 2,280 км
4. Патен правец Кр.Паланка-s.Градец(Мизовски Ливади. ...Л = 2,000 км
5. Патен правец Крива Паланка - с. Конопница
(спој со М-2- нас.,,Грамаѓе,,).. ........................ .................... Л = 0,420 км
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6. Paten pravec s.Konopnica (Школо- Crkva) ....
L = 1,0 km
7. Paten pravec s.Konopnica (Grama|e-Spas).................. L = 1,5 км.
.

В. Na slednive patni pravci se planira rekonstrukcija, sanacija,
delumno probivawe, odvodnuvawe i doteruvawe na niveleta

1. Paten pravec
Arbana{ki Dol - s.@idilovo
L = 2,0 km
2. Paten pravec Manastir - spomenik vo s. Krkqa
L = 2,0 km
3. s.Gradec - (Krstata padina),
L = 1.0 км
4. Probivawe na lokalen pat s.Uzem маала (Страовица)
L = 1.2 km
5. Paten pravec zavr{etok na asvalt s.Trnovo-Karaula Kopriva L=3.0km
6. Патен правец Киселичко основно школо-Вели врв..................Л= 2,00 км.
7. Paten pravec M2- s.Krkqa - do Spomenik
L = 2,0 km
8. Paten pravec Дрење - s. Kiselica prema Repetitor
маали долга артина,.попова чука и Рашки рид
...Л = 2,5 km
9. Патен правец спој со Регионален пат Кр.Паланка - Огут
до с. Осиче преку маала Девеџици..........................
Л = 1,00 км
G. Na slednive patni pravci se planira доrabotka на постоечка
tehni~ka dokumentacija
1. Патен правец Кр. Паланка-с.Мартиница (Осн. училиште) Л = 0,800 км
2. Патен правец Кр. Паланка-с.Конопница (м.Мечковци) Л = 0,780 км
3. Патен правец Крива Паланка-с.Мартиница (м.Калакасова)Л = 1,000 км
4. Патен правец М-2 с.Длабочица с. Баштево .............................. 2,625 км
Д. Na slednive patni pravci se planira изrabotka
na tehni~ka dokumentacija
1. Патен правец Крива Паланка-с.Конопница (м.Мечковци)Л = 0,280 км
2. Патен правец Крива Паланка с.Градец (Мизовски Ливади)Л = 2,000 км
3. Патен правец Крива Паланка-с.Конопница
(спој со М-2 нас.,,Грамаѓе,,).. .................................................. Л = 0,420 км
4. Патен правец Кр.Паланка-с.Мартиница (преку н.Единство,)Л = 0,600 км
5. Патен правец Кр.Паланка-с.Мартиница (Основно училиште)Л = 0,400 км
6. Патен правец Кр. Паланка-с.Лозаново (спој со Македонска) Л = 1,500 км.
7. Патен правец с. Градец-маала Коритарци,Камењачка, НастаВинци према долно основно училиште ................................. Л = 0,500 км
8. Патен правец Крива Паланка с. Конопница (нас.. Стамболицимаала Деловодци - маала Кула - Црква )................................... Л = 1,140 км
9. Paten pravec M2- s.Krkqa - do Spomenik
L = 4,00 km
10. Paten pravec Trnska maala - Borovski pat
L = 1,0 km
11. Paten pravec Дрење - s. Kiselica prema Repetitor
L = 2,5km
12. Paten pravec Lova~ka ku}a - Ezero Kalin Kamen........ L = 2,0 km
Бр. 13 страна 412 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

13. Патен Правец с.Kiselica(Kiseli~ko {kolo-Veli vrv )
L = 2,0 км.
14. Патен Правец с. Luке -Zli dol-Zlo brdo-^upino brdo)........L = 2,0 км.
15.Патен Правец
M2 - Selo Tlminci
L = 2,0 км.
16. Paten pravec od s. Dubrovnica maala Srbinovci do {irina
17. Paten pravec s.Drewe (region. pat s.Ogut do m.\or|inci L = 1,5 км.
28. Paten pravec Gradec-Crkva=Petkovci-Gabar
L= 4,00 km.
19. Paten pravec Lova~ka ku}a-Mandra-Carev vrv
L= 16,00km.

20. Paten pravec Mo`divwak -Ku~e{ki preslap
21. Paten pravec Varovi{te - Krkqa Spoмenik спој со М-2
22. Paten pravec Nerav- German
23. Paten pravec Drenak-Bari -Ku~e{ki preslap
24. Paten pravec Konopnica -v,m. Krst
25. Патен правец Нас.Белево-в.м.Камен с.Конопница

L=
L=
L=
L=
L=
Л=

7,00km
5,00km
20,00km
8,00km
4.500km
3,00 км.

Ѓ. Za{tita na izgradenata patna mre`a od uzurpacija,
sanacija на оштетената локална патна мрежа ,чистење
na propusti i krpewe na ударни dupki
Селските населби во Крива Паланка се razbien tip и изградената
lokalna patna mre`a e dosta одалечена една од друга и одржувањето на
локалната мрежа бара поголеми финансиски средства за одржување.
Sredstvata {to se izdvojuvaat za odr`uvawe na ve}e izgradenata patna
mre`a se minimalni taka da op{ta konstatcija e deka lokalnata patna
mre`a se nao|a vo mnogu lo{a sostojba. Intenzitetot na izgradba i
rekonstrukcija na локалната patna mre`a vo poslednite nekolku godini e
dosta mal. Dokolku vo naredniot period ne se iznajdat sredstva за
одржување на целата локална патна мрежа како и и za krpewe na o{tetenата
коловоз изграден од асвалт на локална патна мрежа, при што dobar del od
локалната патна мрежа nema da bide vo funkcija i u{te pove}e }e go
ote`ne движењето на сообраќајот кој ve}e се одвива отежнато, а посебно во
зимски услови кога има денови за целосно прекинување на движењето на
моторниот сообраќај на локалната патна мрежа изградена во ридско
планинските населени места.
RASHODI

A. Izgradba, rekonstrukcija i rehabilitacija na lokalni
patni pravci vo Op{tina Kriva Palanka ................
55.300.000,00
Б.Na slednava patna mre`a - patni pravci ќe se izvr{i doteruvawe
na niveleta, tamponirawe, odvodnuvawe i asfaltirawe
so BNHS-16 so D-7 sm .........................................................
15.000.000,00
Б1. Patni pravci vo ridsko-planinski, pograni~ni i
kompaktno zaostanati podra~ja.....................................
5.000.000,00
Б2.Patni pravci vo ruralni podra~ja.............................
9.450.000,00
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В. Na slednive patni pravci se planira rekonstrukcija,
sanacija, delumno probivawe, odvodnuvawe i doteruvawe
na niveleta.....................................................................
2.000.000,00
G. Na patni pravci на кои se planira доrabotka
na tehni~ka dokumentacija ................................................
200.000,00
Д. Na patni pravci на кои se planira izrabotka na
tehni~ka dokumentacija..............................
350.000,00
Ѓ . Za{tita na izgradenata patna mre`a od uzurpacija,

sanacija na propusti i objekti i krpewe na dupki
500.000,00
______________________
V K U P N O:
87.800.000,00
Br.07-3049/33
09.12.2011 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,
Milka Mitovska,с,р,

_____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за изградба и одржување на
локална патна мрежа за 2012 година
1. Се прогласува Програмата за изградба и одржување на локална патна мрежа за
2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/34
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na
RM" br.82/08) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto
zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik na
RM" br. 80/01) i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka пречистен текст (,,Службен гласник на Општина Крива Паланка,, бр.8/10),
Sovetot na Op{tina Kriva Palanka na sednicata, odr`ana na 09.12.2011
godina, donese
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P R O G R AM A
Za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na јавното osvetluvawe
vo Op{tina Kriva Palanka za 2012 godina
Со Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното
осветлување во Општината за 2012 година, се продолжува со реализација на
Програмата од 2011 година и се предвидуваат следните активности:
А. Изработка на техничка документација;
Б. Изградба на јавно осветлување;
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно
осветлување на град Крива Паланка;
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на
дополнителен број на светилки; и

Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на
мерниот систем за јавно осветлување.
А. Изработка на техничка документација;
Во 2012 година за изградба и реконструкција на системот за јавно
осветлување ќе се изготви техничка документација за следните локации:
- Осички мост - Мотел Македонија - (стар пат);
- клучка кај Технички преглед - место викано Тополки.
Б. Изградба на јавно осветлување
Изградба на јавно осветлување во 2012 година ќе се изврши на следните
локации:
- Осички мост - Мотел Македонија - (стар пат);
- од поранешна Ф-ка Карпош - клучка кај технички преглед;
- од клучка кај технички преглед – место викано Тополки;
- дел од Ул.„Св.Јоаким Осогоски“ – стара чаршија.
За реализација на овие проекти во 2012 година ќе бидат инвестирани
1.900.000,00 денари.
В.
Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно
осветлување на град Крива Паланка
Во 2012 година ќе се продолжи со реконструкција на постојниот систем за
јавно осветлување на град Крива Паланка со замена на постојниот тип на
светилки кои се со живини сијалици со поставување на нов тип на светилки со
натриумови сијалици.
На градскиот плоштад ќе се врши постепена замена на постојните живини
сијалици со натриум сијалици.
Со реализација на овој проект ќе се добие поквалитетно осветлување на
градот, помала потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на
траење.
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За реализација на овој проект во 2012 година ќе бидат инвестирани
3.000.00,00 денари.
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на
дополнителен број на светилки
За довршување на веќе постојниот систем на јавно осветлување со
поставување на
дополнителен број на светилки, електрични столбови и проводник ќе бидат
потребни 500.000,00 денари, а ќе има активности на:
Улиците Ратко Минев, Калин Камен и Коце Металец, населбите:
Скрљава, Цонев Рид и Грамаѓе и селата: С.Конопница (м.в. Паднени банери,
Река, Кула и Долно лаки), с. Мождивњак (м.в. Антовци, Чивлк и Суводол), с.
Тминци, с.Станци, и други населени места каде има потреба и можности за
поставување на светилки.

Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на
мерниот систем за јавно осветлување
Во текот на 2012 година покрај тековното одржување на постојниот
инсталиран систем за јавно осветлување ќе се продолжи со одвојување на
мерните системи во трафостаниците со цел да се осамостали системот за јавно
осветлување а со тоа ќе се створат подобри услови за поефикасно одржување.
Ќе се врши постепена реконструкција на постојната мрежа на разни
локации со поставување на проводник и замена на дотраени столбови во
соработка со ЕВН.
Се планира и поставување на нови мерни системи за јавното осветлување
со цел да се изврши приклучување на исталираните светилки на системот за
мерење на потрошувачка на електрична енергија и тоа:
- село Мождивњак - м.в. Антовци;
- село Добровница - централно подрачје; и
- село Луке - централно подрачје.
За тековно одржување на постојниот инсталилран систем за јавно
осветлување и набавка на резервни делови и материјали, одволување на мерните
системи во трафостаниците и инсталирање на нови мерни системи ќе бидат
потребни 1.500.000.00 денари.
FINANSISKA PROGRAMA - REKAPITULACIJA

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување................... 10.700.000,00
2. Други извори на финансирање .............................................
3.600.000,00
_________________________
Вккупно:
14.300.000,00
РАСХОДИ
1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување............
7.100.000,00
2. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на мерниот систем за јавно осветлување.................
1.500.000,00
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3. Довршување на јавно осветлување-поставување на дополнителен број на светилки ...............................................,,,,,,
500.000,00
4. Изработка на техничка документација .............................
300.000,00
5. Изградба на јавно осветлување .................................. .
1.900.000,00
6. Реконструкција на постојниот инсталиран систем
за јавно осветлување на град Крива Паланка............
3.000.000,00
____________________________
Vkupno:
14.300.000,00
Kontrola na sproveduvaweto na Programata po odnos na dinamikata
i namenskoto koristewe na sredstvata }e vr{i Op{tina Kriva Palanka.
Бр. 07 -3049/35
09.12.2011 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Крива Паланка

Милка Митовска,с.р.
_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на
јавното осветлување за 2012 година
1. Се прогласува Програмата
осветлување за 2012 година, што
09.12.2011 година.
2. Програмата да се објави во
3. Заклучокот влегува во сила
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3049/36
12.12.2011 год.
Крива Паланка

за изградба, реконструкција и одржување на јавното
Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,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.8/10) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка бр.7/2005, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на 09.12.2011 год. донесе
П Л А Н
На програми за развој на Општината Крива Паланка за
периодот 2012 – 2014 година
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1. Развојна Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Крива Паланка за период 2011-2013 година.
Оваа Програма претставува континуитет на превземените активности за
уредување на градежното земјиште од претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и
потребите за планско уредување на градот Крива Паланка и поширокото
подрачје во општината.
Со Програмата посебно се утврдуваат :
1. Просторот кој е предмет на уредување во 2012, 2013 и 2014 година;
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното
земјиште;
3. Обемот и степенот на определување на градежното земјиште со објекти на
основната и секундарната инфраструктура;
4. Извори на средства за финансирање на Програмата ;
5. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;

6. Одредби за утврдување на висината на надоместокот за уредување на
градежното земјиште и негова распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и
одржување на инфраструктурата;
8. Динамика на извршување на Програмата
А: Развојна подпрограма за изградба и доизградба на водоснабдителни системилев брег на Крива Река ( висока зона ), пречистителна станица и рурални
подрачја

Бр. 13 страна 418 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15 декември 2011 год.

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделението за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса и телефон

Крива Паланка ул.„Св.Јоаким Осговски“бр.175 моб. Тел. 076 448
429 031 376 480

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk aleksandar.angelov@krivapalanka.gov.mk
Целите на развојната програма

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

Планирани активности и проекти
1. Опремување на пречистителна ( филтер) станица за вода за пиење во село Кошари, Општина Крива
Паланка
2. Доизградба на водоводна мрежа – лев брег на Крива Река ( висока зона )

Очекувани резултати

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

Ризик и претпоставки

Дали е сигурен изворот на средства да обезезбеден од ЕИБанка

Датум на започнување со
имплементација на проектот

Започнато на Ред. бр. 1, 2

Датум на завршување на
проектот

Ред. бр. 1, 2,

до

од

01.03.2009 година

31.12.2012 година

Р.б
.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.

Подпрограма (ЈДО )
Буџет

1.

E.ИБанка

2013 год.
Друго

Буџет

E.ИБанка

2014 год.
Друг

Буџет

E.ИБанка

Друг

Статус
на
финансир
ање

Опремување на пречистителна
(филтер) станица за вода а
пиење

2.

1.000.000,00

5.000.000,0

1.000.000,00

5.000.000,00

С

1.000.000,00

10.000.000,0

1.000.000,00

10.000.000,00

С

Доизградба на водоводна мрежа
– лев брег на Крива Река (
висока зона )

500.000,00

2.000.000,00

Вкупно

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊE
НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Б: Развојна Подпрограма за гасификација на град Крива Паланка

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса

Крива Паланка ул. „Св. Joaким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk
Целите на развојната програма

Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура, при што ќе се
обезбеди здрава и чиста животна средина, заштитата на природата, подобар живот и повисок стандард на
живеење на граѓаните на град Крива Паланка и др.

Планирани активности и проекти
1. Доизработка на изведбен проект за изградба на главна мрежа за гасификација на градот со
придружни објекти
2. Изработка на изведбен проект за изградба на секундарна гасификациона мрежа до приклучок на
домаќинствата
3. Изработка на елаборат за експропријација на земјиштето
4. Изградба на главна гасификациона мрежа со придружни објекти во град Крива Паланка
5. Изградба на секундарна гасификациона мрежа во град Крива Паланка со приклучок на
домаќинствата

Очекувани резултати

Навремено и редовно одржување на чистотата во градот, подобар и
почист град

Ризик и претпоставки

Дали е сигурен изворот на средства

Датум на започнување со
имплементација на проектот
2012 година

Датум на завршување на
проектот
2012 и 2014 година и продолжува

Р.б.

Активности и проекти

Динамика на финансирање

Подпрограма ( Изградба гасификациона
мрежа во град Крива Паланка)

2012 год.
Буџет

1.

2.

Доизработка на идеен проект за изградба на
главна мрежа за гасификација на градот со
придружни објекти

Друго

Буџет

5.

Друго

Буџет

Донација

Друго

Статус
на
финанс
ирање

Изработка на изведбен проект за изградба на
секундарна гасификациона мрежа до
приклучок на домаќинствата
4.000.000,00

200.000,
00

КС

Изработка на елаборат за експропријација на
земјиштето

3.000.000,00
4.

Донација

2014 год.

Изработ-ен

1.000.000,00

3.

Донација

2013 год.

500.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

КС

6.000.000,00

120.000.000,00

6.000.000,00

КС

4..500.000,00

КС

4.000.000,00

Изградба на главна гасификациона мрежа со
придружни објекти во град Крива Паланка

Изградба на секундарна гасификациона
мрежа во град Крива Паланка со приклучок
на домаќинствата

500.000,00

20.000.000,00

100.000,00

3.500.000,00

8.000.000,00

500.000,00
5.000.000,00

Вкупно

9.000.000,00

В: Развојна Подпрограма за доизградба на главен колектор за фекална канализација L=4,00 км ( спој на десен
колектор со лев колектор) и пречистителна станица за отпадните води

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk
Целите на развојната програма

Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура, одвод на отпадните
води до пречистителната станица, пречистување на отпадни води, пуштање на пречистени отпадни води во
реципиент
Планирани активности и проекти
1. Доизработка на главен колектор за фекална канализација во должина L=4,00 км и спој на десен со
лев колектор
2. Изработка на изведбен проект за изградба на пречистителна станица за отпадни води
3. Изградба на пречистителна станица за отпадни води

Очекувани резултати

Подобрена животна средина на подрачјето на општините Крива Паланка
и Ранковце, поквалитетно производство (храна) од земјоделски
производи, повисок и поздрав живот на населението и др.

Ризик и претпоставки

Дали е сигурен изворот на средства да обезбедени од ЕИ Банка

Датум на започнување со
имплементација на проектот

Ред. бр. 1

од

01.01.2012 година

Ред. бр. 2

од

01.10.2012 година

Ред. бр. 3

од

01.01.2013 година

Ред. бр. 1

до

31.12.2012 година

Ред. бр. 2

до

31.12.2013 година

Ред. бр. 3

до

31.12.2014 година продолжува

Датум на завршување на
проектот

Р.б.

Активности и проекти
Подпрограма ( Доизградба на главен
колектор и спој на десен со лев
колектор за фекална канализација и
изградба на пречистителна станица
за отпадни води)

1.

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

E.ИБанка

2013год.
Друго

Буџет

E.ИБанка

2014год.
Друго

Буџет

E.ИБанка

Друго

Статус
на
финансир
ање

Доизработка на главен колектор за
фекална канализација во должина
L=1,20 км и спој на десен со лев
колектор
2.000.000,00

500.000,00

2.600.000,00

10.400.000,00

1.500.000,00

КС

4.000.000,00
2.

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

4.500.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
3.

Изградба на пречистителна станица за
отпадни води
18.000.000,00

Вкупно

72.000.000,00

2.000.000,0

18.000.000,00

72.000.000,00

6.500.000,00

КС

Г: Развојна подпрограма за купување на специјални возила за чистење на градот, метење и зимско
одржување

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk
Целите на развојната програма

Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на квалитетот на живеење во урбаните подрачја,чиста
и здрава животна средина.
Планирани активности и проекти
1. Набавка за купување на специјални возила

Очекувани резултати

Навремено и редовно одржување на чистотата во градот, подобар и
почист град

Ризик и претпоставки

Дали е сигурен изворот на средства

Датум на започнување со
имплементација на проектот
2012 година
Датум на завршување на
проектот

2013 и 2014 година

Р.
б.

Активности и проекти
Подпрограма
(
купување на специјални
возила )

1.

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

Набавка и купување на
специјални
возила
за
метење на градот

Донација

7.000.000,00

2013 год.
Друго

Буџет

Донација

2014 год.
Друго

Буџет

Донација

1.000.000,00

500.000,00

2.

Набавка и купување на
специјални
возила
за
чистење на снег

500.000,00

4.000.000,00

200.000,00

3.
1.300.000,00

Вкупно

5.000.000,00

Статус на
финансирање
Друго

Д: Подпрограма за изработка на инфраструктура во индустриска зона Крива

Паланка

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk
Целите на развојната програма

Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура во индустриските зони
на град Крива Паланка

Планирани активности и проекти
1. Изработка на техничка документација
2. Сроведување на експропријација
3. Изградба на инфраструктурни објекти
Подобрена комунална инфраструктура
Очекувани резултати
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со
имплементација на проектот
Датум на завршување на
проектот

Дали е сигурен изворот на средства

01.06.2012 година

01.06.2013 година и 2014 година

Р.б
.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

1.

Изработка
на
проект
инфраструктура во

Донација

2013 год.
Друго

Буџет

Донација

2014 год.
Друго

Буџет

Донација

Статус на
финансирање
Друго

за
300.000,00

500.000,00

200.000,00

300.000,00

КС

индустриска зона

2.

Спроведување на

200.000,00

300.000,00

КС

2.200.000,00

4.000.000,00

КС

Експропријација
3.

Изградба на
инфраструктурни објекти
Вкупно

Ѓ: Подпрограма: Реконструкција на водоводен систем и замена на водоводен систем изграден од
азбестноцементни цевки во град Крива Паланка

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk

Одделение

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целите на развојната програма
Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура во град Крива Паланка,односно ќе се
обезбеди квалитетна и здрава вода за пиење на населението во градот каде што не се заменети азбестноцементните
цевки,ќе се спречи понатамошното заболување на населението од појава на главоболки а посебно на младите и децата
Postapkata za izbor na proektno re{enie se zasniva na napravena analiza na lokalitetot na naselbite
koi koristat voda za piewe od vodovodna mre`a izrabotena od azbest- cemetni cevki.
@itelite {to koristat voda za piewe od vodovodna mre`a izrabotena od azbest- cemetni cevki po
uka`uvawa od strana na pove}e stru~ni komisii od oblasta na vodovod i vodovodni sistemi deka azbestcementni cevki {tetno vlijaat po zdravjeto na `itelite {to koristat voda za piewe.
Sprema toa potrebno e da se odobrat finansiski sredstva za zamena na vodovodnata mre`a izrabotena od
azbest- cemetni cevki vo dol`ina od 1500 m.
Brojot na doma}instvata {to koristat voda za piewe od gore citiranata vodovodna mre`a e 890 ili
okolu 4.450 `iteli.
Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Сроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти
Очекувани резултати
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со
имплементација на проектот

Датум на завршување на
проектот

Подобрена комунална инфраструктура
Дали е сигурен изворот на средства-средствата обезбедени од ЕИ Банка

01.03.2012година

01.06.2012 година

Р.б
.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

1.

E.ИБанка

2012 год.
Друг
о

Буџет

E.ИБанка

2012 год.
Друго

Буџет

Донација

Статус на
финансирање
Друго

Изработка на проект за замена
на азбестно индустриска зона
Донација

Постои
проект

2.

Спроведување
Експропријација

3.

Изградба на инфраструктурни
објекти

Вкупно

на

200.000,00

300.000,00

200.000,00

300.000,00

2.200.000,00

5.000.000,00

Буџет на општина

Европска
инвестициона
банка

Е: Подпрограма: За проектирање за изградба на брана за водоснабдување на Станечка Река Крива Паланка

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт
Функција

Александар Ангелов
Раководител на Одделение
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целите на развојната програма
За трајно водоснабдување на населението што живее во градот и погоре наведените селски населби во кои селски
населби живее многу сиромашно население ,каде што снабдувањето на населението со вода за пиење и други лични
потреби во пооделни населби се врши со носење на вода во канистри и други садови за вода од извори и кладенци ,а
во зимскиот период снабдувањето со вода на населението е многу отежнато, а во дел од населените места има
изградено водоводен систем и во летниот период се јавува недостиг на вода за пиење а до семејните објекти изградени
периферно во населените места во одредени периоди воопшто и нема вода, пс спрема тоа жителите се принудени да се
снабдуваат со вода од изворите и кладенците кои се одалечени од 400 до 600 м од објектите на жителите.

Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Сроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти
Очекувани резултати
Подобрена комунална инфраструктура
Ризик и претпоставки
Дали е сигурен изворот на средства-средствата ќе се обезбедат кредит од
светската банка
Датум на започнување со
01.03.2012 година
имплементација на проектот
Датум на завршување на
31.12.2013 година
проектот

Р.
б.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

1.

2.

Изработка на
изградба на
станечка река

проект за
брана на

Спроведување на
Експропријација

3.

Изградба на
станечка река

Вкупно

браната

на

Донација

1.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

300.000,00

2013 год.
Друго

Буџет

Донација

2014 год.
Друго

Буџет

Донација

Статус на
финансирање
Друго

Донација

200.000,00

300.000,00

Буџет на
општина

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

Ознака на развојна програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk

Одделение

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целите на развојната програма
Целта на проектот е подобрување на постојниот систем за јавно осветлување со замена на постојниот туп на
светилки кои се со живини сијалици со поствување на нов тип на светилки со натриумови сијалици.
Со реализација на проектот ќе се добие поквалитетно осветлување на градот,помала потрошувачка на
електрична енергија и со поголемо време на траење, .
Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Сроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти
Очекувани резултати

Подобрена комунална инфраструктура

Ризик и претпоставки

Дали е сигурен изворот на средства-средствата ќе се обезбедат кредит од
светската банка да

Датум на започнување со
имплементација на проектот
Датум на завршување на
проектот

01.03.2012 година

31.12.2012 година

Р.б
.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012год.
Буџет

1.

2.

Изработка
на
проект
за
изградба на брана на станечка
рекa

кредит

2012 год.
Друго

Буџет

Донација

2013год.
Друго

Буџет

Донација

Статус на
финансирање
Друго
Кредит од
Светската банка

500.000,00

Реконструкција на објектотјавното осветлување на град
Крива Паланкла

Кредит од
Светската банка
7.000.000,00

3.

Вкупно

7.500.000,00

7.500.000,00

ж: Подпрограма: За проектирање за изградба на Јавно осветлување и изградба на јавно
осветлување во Крива Паланка

Ознака на развојна
програма

ЈДО

Лице за контакт

Александар Ангелов

Функција

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Адреса

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175

e-mail

aleksandar.opstina@t-home.mk
Целите на развојната програма

Целта на проектот изгрдаба на јавно осветлување на следните локации и тоа:
-Осички мост- мотел „Македонија “- стар пат.
-Централно подрачје Плоштад Крива Паланка и нов крак ул. „Маршал Тито“
-Од поранешна ф-ка „Карпош“ до клучка кај технички преглед и
-Кулука кај технички преглед до в,м „Тополки“
Со реализација на проектот ќе се добие јавно осветлување на наведените локалитети при што ќе се
подобри безбедноста на пешачкиот и моторниот сообраќај.

Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Сроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти
Подобрена комунална инфраструктура
Очекувани резултати
Ризик и претпоставки

Датум на започнување со
имплементација на
проектот
Датум на завршување на
проектот

Дали е сигурен изворот на средства-средствата ќе се обезбедат кредит
од светската банка

01.03.2012 година
31.12.2012 година

Р.
б.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

1.

2.

Изработка на проект
Јавно осветлување

Донација

2012 год.
Друго

Буџет

Донација

2013 год.
Друго

Буџет

Донација

Статус на
финансирање
Друго

за

Изработка на објектот Јавно
осветлување-Кр.Паланка

500.000,00

Кредит од
Светската банка

2.200.000,00

Кредит од
Свтската банка

2.200.000,00

4.700.000,00

2.000.000,00

3.

Вкупно

2500.000,00

Ѕ: Подпрограма: За изработка на проект за изградба на минихидроелектрани на постојните водоводни системи„Калин Камен“ – Крива Паланка и с. Станци Крива Паланка .

Ознака на развојна
програма
Лице за контакт
Функција

ЈДО

Александар Ангелов
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура
Адреса
Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175
aleksandar.opstina@t-home.mk
e-mail
Целите на развојната програма
Целта на проектот е добивка на финансиски приход месечно во износ 40.000,00 до 50.000,00 евра,
вработување на лица и подобрување на инфраструтурните објекти во општина Крива Паланка .
Со реализацијата на „Ѕ“. Подпрограмата односно со добиениот приход - финансиски средства
побрзо ќе се изврши замена на постојниот тип на светилки кои се со живини сијалици со поствување
на нов тип на светилки со натриумови сијалици ќе се добие поквалитетно осветлување на
градот,помала потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на траење на
светилките,подобро одржување на улиците и локалните патни правци во летен и зимски период во
општината и др.
Планирани активности и проекти
1.Изработка на техничка документација
2.Спроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти Минихидроелектрани
Приход на Финансиски средства минимум 40.000,00еура месечно
Очекувани резултати
Дали е сигурен изворот на средства- средствата ќе се
Ризик и претпоставки
обезбедат,кредит од Комерцијални банки
Датум на започнување со
01.03.2012 година
имплементација на
проектот
Датум на завршување на
31.12.2014година
проектот

Р.
б.

Активности и проекти

Динамика на финансирање
2012 год.
Буџет

Изработка на проект за
изградба
на
четири
минихидроелектрани
на
водоводен систем Калин
Камен – Крива Паланка и
две минихидроелектрани на
водоводен систем Станечка
Река Кр.Паланк
2.

Изградба на две мини
хидроелектрични централи
на водоводен систем Станци
– Крив Паланка

кредит

2013 год.
Друго

Буџет

кредит

2014 год.
Друго

Буџет

Кредит

Статус на
финансирање
Друго
Кредит од
Светската банка

1.200.000,00

Кредит од
Светската банка
20.000.000,0
5.000.000,00

3.

30.000.000,0

Изградба на четири мини
хидроелектрични централи
на водоводен систем Калин
Камен Кр.Паланка
Вкупно

3.500.000,00

4.000.000,00

Бр.07-3049/37
09.12.2011год.
Крива Паланка

20.000.000,0

7.500.000,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
________________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на План на програма за развој на Општина
Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува План на програми за развој на Општина Крива Паланка за 2012 –
2014 година, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 година.
2. Планот 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 – 3049/38
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22,став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник
на РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник
на Општина Кр.Паланка бр.8/010),Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана
на 09.12. 2012 година донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на
Локалниот економски развој за 2012 год
Развојните приоритети на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот
економски развој во текот на 2012 година ќе бидат насочени кон :
- поддршка на локалниот економски развој
- продлабочување на меѓуопштинската соработка
- продлабочување на меѓународната соработка
- потикнување на развојот на туризмот
-поддршка на граѓанските здруженија
Основна цел на Програмата е реализација на развојните приоритети согласно
постојните стратешки документи.
Проектните активности на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот
економски развој за 2012 година ќе бидат насочени кон развој на општината согласно
надлежностите и утврдените развојни и структурни проритети.
Поддршка на Локалниот економски развој е планирано да се реализира преку :
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1.Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните
програми на општината.
Во оваа област се предвидуваат следните активности:
- Подготовка на апликации за пристап до средства од државни фондови и
институции, донатори
- Учество на обуки, работилници, семинари, и сл.
- Превод на стручна литература
- Консултански услуги
- Воспоставување на партнерства

Предвиден буџет: 1.450.000,00 ден.
2. Имплементација на проекти
При аплицирање за одредени проекти , во зависност од донаторот се наметнува потреба од
обезбедување на средства за сопствено учество како услов при аплицирање на одреден
проект. Во контекст на ова се предвидуваат средства за сопствено учество во следните
активности:
- Партиципација односно сопствено учество на Општина Крива Паланка
за
аплицирање и реализација на меѓународни проекти осбено од ИПА
и други
фондовите.
- Партиципација односно учество на Општина Крива Паланка за аплицирање и
реализација на регионални проекти во рамките на Центарот за регионален развој на
Североисточниот плански регион согласно Законот за рамномерен регионален развој.
Предвиден буџет: 3.208.200,00 ден
3.Подршка на развој на МСП и претприемаштво
Подршката и развој на МСП и претприемаштво е планирано да се реализира преку
следните активности:
- Обуки на бизнис секторот
Предвиден буџет: 50.000,00 ден
4.Меѓуопштинска соработка
Во областа на меѓуопштинската соработка Општина Крива Паланка во 2012 година
ќе се насочи кон продлабочување на соработката со општините и подготовка и реализација
на заеднички активности . Се предвидуваат средства за следните активности:
- Подготовка и реализација на заеднички активности и проекти
Предвиден буџет:100.000,00 ден
5.Меѓународна соработка
Во областа на меѓународната соработка Општина Крива Паланка во 2012 година ќе се
насочи кон продлабочување на воспоставената соработката со збратимените градови како
и проширување на соработката со нови партнери. Се предвидуваат средства за следните
активности:
- Организирани посети на претставници од општина Крива Паланка во
збратимени градови
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- Организирање на меѓународни средби и престој на делегации во Општина Крива
Паланка
Предвиден буџет: 300.000,00 ден.
6.Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка
Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во
различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување
на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи
идентификувани со Стратегијата за развој на туризмот во Осоговскиот прекуграничен регион
(2008-2012) и Стратешкиот план за локален развој (2009-2014) и усвоените приоритети.
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Организирање на настапи
- Изготвување на печатен и електронски, промотивен материјал на македонски и
странски јазик
Предвиден буџет:100.000,00 ден
7.Поддршка на Граѓански здруженија
Основни цели на Програмата за активностите на општина Крива Паланка за поддршка
на НВО секторот во 2012 година се:
1. Соработка со НВО секторот
2. Создавање услови за реализирање на активностите на граѓани и здруженија на
граѓани.

3. Афирмација на општина Крива Паланка како општина со развиена и активна мрежа на
НВО.
За реализација на целите на оваа Програмата, општина Крива Паланка ќе ги преземе сите
потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресуси.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе ги насочиме кон:
- Сочувување на континуитетот за соработка со граѓанскиот сектор
- Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани
- Воспоставување на соработка со здруженија на граѓани од различни интересни групи
на делување
- Здуженија што ја афирмираат Oпштина Крива Паланка во државата и надвор од неа.
Во областа на поддршката на НВО секторот, активностите на Општина Крива Паланка ќе
бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата,
кон градење на мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Поддршка на програмски активности на здруженија на граѓани
- Комунални трошоци во Туристичко информативниот центар-ЗГ Кластер за развој на
туризмот
- Обука на НВО секторот
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Предвиден буџет: 350.000,00 ден.
8.Други оперативни расходи и договорни услуги
Во овој дел пред се се мисли на договори за одредени услуги со правни или физички
лица или хонорари без кои не би можеле да се реализираат одредени предвидени
активности во Програмата.
Предвиден буџет: 100.000,00ден.
9. Чланарина на ЗЕЛС и други здруженија и асоцијации
Предвиден буџет: 170.000,00 ден.
Предвидените активности во рамките на Програмата за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој
во 2012 год ќе бидат
финансирани од средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година.
РЕКАПИТУЛАР
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ВО ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА
Бр.
Активност
Опис
Износ
МКД
1.
Подготовка на проекти согласно
Подготовка на апликации за пристап до средства од државни фондови и 1. 200.000,00
стратешките документи и годишните институции и донатори
програми на општина Крива
Учество на обуки, работилници, семинари и сл.
50.000,00
Паланка
Превод на стручна литература
50.000,00
Консултантски услуги за специфични проектни апликации
120.000,00
Воспоставување на партнерства неопходни во проектните апликации
30.000,00
Партиципација односно сопствено учество на Општина Крива Паланка за 3.000.000,00
аплицирање и реализација на меѓународни проекти осбено од ИПА и
други фондови.
Партиципација односно учество на Општина Крива Паланка за
208.200,00
аплицирање и реализација на регионални проекти во рамките на
Центарот за регионален развој на Североисточниот плански регион
согласно Законот за рамномерен регионален развој
3.
Подршка на развој на МСП и
Обуки на бизнис секторот
50.000,00
претприемаштво
4.
Меѓуопштинска соработка
Подготовка и реализација на заеднички активности и проекти
100.000,00
5.
Меѓународна соработка
Организирани посети на претставници од општина Крива Паланка во
180.000,00
збратимени градови
Организирање на меѓународни средби и престој на делегации во Општина
120.000,00
Крива Паланка
6.

Потикнување

на

развој

на

Организирање на настапи

50.000,00

туризмот
Паланка

7.

8.
9.
10.

во

општина

Крива

Изготвување на печатен и електронски, промотивен материјал на
македонски и странски јазик

50.000,00

Подршка на програмски активности на здруженија на граѓани
Комунални трошоци во Туристичко информативниот центар-ЗГ Кластер за
развој на туризмот
Обука на НВО секторот
Други оперативни расходи и договорни услуги
Чланарина на ЗЕЛС и други здруженија и асоцијации.
Вкупно:

200.000,00
100.000,00

Поддршка на Граѓански
здруженија

Бр. 07-3049/39
09.12.2011 год.
Крива Паланка

50.000,00
100.000,00
170.000,00
5.828.200,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовскас,р,

______________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на локалниот економски развој за 2012 година
1. Се прогласува Програта за активностите на Општина Крива Паланка во областа на
локалниот економски развој за 2012 година, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 09.12.2011 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 – 3049/40
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 90 став 4 од Законот за управување со отпадот („Службен весник
на РМ“ бр. 68/04) и член 14 точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на ден 09.12. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
За определување на надоместок за депонирање на отпад
од градежен шут и ископана земја
Член 1
Со оваа Одлука се определува надоместок за депонирање на отпад од градежен шут
настанат од градење и рушење, како и депонирање на ископана земја, во висина од 60,00
ден. по м3 депониран отпад.
Член 2
Надоместокот за депонирање на отпадот од градежен шут и ископана земја ќе се
наплаќа само за депонирање на отпадот на определени места за ваква намена од страна на
Советот на Општината, во согласност со Планот за управување со отпад и во согласност со
просторниот и урбанистичкиот план на Општината.
Член 3

Надоместокот ќе се уплатува на сметка на Буџетот на Општината како надоместок за
управување со отпад.
Средствата кои што ќе се убираат по овој основ се наменски за одржување,
уредување и прописно затварање на депонијата за ваков вид на отпад.
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Член 4
Депонирањето на ископана земја во одредени количини утврдени од страна на ЈП
„Комуналец“ може да се депонираат во комуналната депонија во село Конопница, при тоа за
депонираната земја на правните и физички лица нема да им се наплаќа надоместокот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-3949/41
09. 12.2011 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за определување на надоместок за депонирање на
отпад од градежен шут и ископана земја
1. Се прогласува Одлуката за определување на надоместок за депонирање на отпад
од градежен шут и ископана земја, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
09.12.2011 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 – 3049/42
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 ст.1 т.7 и чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локалната Самоуправа (
Службен Весник на Р. Македонија бр. 05/2002) чл.14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(,,Службен гласник на Општина Крива Паланка,, бр.08/10 година) Советот на Општина Крива
Паланка на седница одржана на ден 09.12.2011 година донесе
ОДЛУКА
За еднократна парична помош на семејствата
оштетени од пожар
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка од средствата на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2011 година одобрува финасиски средства во износ од по
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10.000,оо ( десет илјади денари) за шесте семејства чии куќи беа изгорени во пожарот кој
настана на ден 23.11.2011 година и тоа на

1. Рамадан Демиров со место на живеење на ул. Единство бр.25 Крива Паланка
2. Сулиман Незировски со место на живеење на ул. Единство бр.35 Крива Паланка
3. Елвис Ван Меген со место на живеење на ул. Единство бр.36 Крива Паланка
4. Насер Арифовски со место на живеење на ул. Единство бр.36 Крива Паланка
5. Мухарем Арифовски со место на живеење на ул. Единство бр.36 Крива Паланка
6. Арифовски Миле со место на живеење на ул. Единство бр.38 Крива Паланка.
Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2011 година, Програма А0 - Совет на Општина Крива Паланка - ставка 412 постојана
резерва (непредвидени расходи), подставка 412110 постојана резерва (непредвидени
расходи).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во (,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка,,.
Бр. 07-3049/43
09.12.2011год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
__________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за еднократна парична помош
на семејствата оштетени од пожар
1. Се прогласува Одлуката за еднократна парична помош на семејствата оштетени од
пожар, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 09.12.2011 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 – 3049/44
12.12.2011 год.
Крива Паланка

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