Бр. 15 страна 455 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06 и
136/08, а согласно член 46, став 1, алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локална
самоурпава („Сл.весник на РМ.бр. 5/02), член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка – бр.08/10) а во врска со член 28 и 29 од Деловникот на Советот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.5/08), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За престанок на мандат на член на Советот на
Општина Крива Паланка
1. На членот на Советот на Општина Крива Паланка СНЕЖАНА ЈАНКОВСКА И
престанува мандатот член на Советот на Општина Крива Паланка по нејзино барање –
оставка, сметано од денот на одржување на 38-та седница на Советот, одржана на
27.01.2012 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 218/3
27.01.2012 год.
Крива Паланк

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 усвојување на Решение за престанок на мандат на член на
Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на член на Советот на
Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/4
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

_____________________
Бр. 14 страна 456 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.01.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Комисијата за еднакви можности
на мажите и жените

1. СНЕЖАНА ЈАНКОВСКА од Крива Паланка се разрешува од член на
Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на Советот на Општина Крива
Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 218/5
27.01.2012 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 усвојување на Решение за разрешување член на
Комисијата за еднкави можности на мажите и жените
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Комисијата за еднкави
можности на мажите и жените, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/6
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

_____________________
Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.01.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Комисијата за јавни дејности
Бр. 14 страна 457 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

1. СНЕЖАНА ЈАНКОВСКА од Крива Паланка се разрешува од член на
Комисијата за јавни дејности на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 218/7
27.01.2012 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 усвојување на Решение за разрешување член на
Комисијата за јавни дејности

1. Се прогласува Решението за разрешување член на Комисијата за јавни
дејности, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на 27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/8
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06 и
136/08, а согласно член 46, став 1, алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локална
самоурпава („Сл.весник на РМ.бр. 5/02), член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка – бр.08/10) а во врска со член 28 и 29 од Деловникот на Советот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.5/08), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Советот на
Општина Крива Паланка
1. За именување член на Советот на Општина Крива Паланка се именува
ПРЕДРАГ СТОЈАНОВСКИ од Крива Паланка, сметано од денот на одржување на 38-та
седница на Советот, одржана на 27.01.2012 година.
Бр. 14 страна 458 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 218/9
27.01.2012 год.
Крива Паланк

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 усвојување на Решение за именување член на
Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Комисијата на Советот на
Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/10
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_______________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.01.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите
1. ПРЕДРАГ СТОЈАНОВСКИ од Крива Паланка се именува за член на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 218/11
27.01.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
____________________
Бр. 14 страна 459 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

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 усвојување на Решение за именување член на
Комисијата за еднкави можности на мажите и жените
1. Се прогласува Решението за именување член на Комисијата за еднкави
можности на мажите и жените, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/12
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.01.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Комисијата за јавни дејности
1. ПРЕДРАГ СТОЈАНОВСКИ од Крива Паланка се именува за член на
Комисијата за јавни дејности на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 218/13
27.01.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовскас.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 усвојување на Решение за именување член на
Комисијата за јавни дејности
Бр. 14 страна 460 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

1. Се прогласува Решението за именување член на Комисијата за јавни дејности,
што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на 27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/14
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка – пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.01.2012
година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К 1 и К 2 за IV квартал
во 2011 година
1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К 1 и К 2 за IV квартал за 2011 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 218/15
27.01.2012 год.
Крива Палнака

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 усвојување на Одлука за Квартален извештај за извршување на Буџетот
на Општина Крива Паланка за К1 и К2 за IV квартал во 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за Квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Крива Паланка за К1 и К2 за IV квартал во 2011 година, што Советот ја донесе
на 38-та седница, одржана на 27.01.2012 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. 14 страна 461 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

Бр. 08 – 218/16
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

__________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 27.01.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2012 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина
Крива Паланка за 2012 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 -218/17
27.01.2012 год.
Крива Паланка

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

_________________
Врз основа на чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.05/2002), член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011
,53/2011), и член 14 ст.1 т.41 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на
општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 27.01.2012 година, донесе
П Р О Г Р А М А
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2012 ГОДИНА

Вовед




Општ дел
Просторен опфат и предмет на Програмата
Основи за изработка на Програмата
- Законски основ
- Основни плански документи
 Лица вклучени во изработка на Програмата
Глави на Програмата
1. Цели на Програмата
Бр. 14 страна 462 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.




Општи цели на Програмата
Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети



2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата
(групирани по урбанистички план)
Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено
место/локалитет













Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање во тоа населено место/локалитет
Детален преглед на градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно надавање односно (групирани по предвидена активност)
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
4. Динамика на реализација на Програмата
Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите
и распределба на градежните парцели по турнуси
Пропишување на условите за надавање
Лица надлежни за реализација на Програмата
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)
7. Преодни и завршни одредби

Содржина и теми во Програмата
ВОВЕД:
Општ дел
Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ
бр.17/2011 од 11.02.2011), градежното земјиште може да биде во сопственост на
Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни
и странски правни и физички лица.
Сопствeноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување
на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје донесува Советот.
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Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.
Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата
на Република Македонија.
Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото
на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето
е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен
карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на
градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура,
додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.
Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една,
од дел или од повеќе катастарски парцели.
Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности.
Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти
не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост
на градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.
Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи,
даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Крива Паланка
дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на
календарска 2012 година.
За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште
потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите
нумерички податоци за истото.
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Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните
парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: ДУП
Центар –стара чаршија одлука бр.07-127/1 од 29.2.2000 година - КП
бр.1658,4596,1952,1953,1954,1955,1956,1957 КО Крива Паланка, ДУП за населба Грамаѓе
одлука бр.07-316/1 од 20.07.1999 за КП 6983/2 КО Крива Паланка, ДУП за населба
Грамаѓе одлука бр.07-316/1 од 20.07.1999 за КП 6983/3 КО Крива Паланка,
Б) Основи за изработка на Програмата

Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за
локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник
на РМ бр.17/2011 и 53/2011) и чл. 14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл. Гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/10)
 Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки,
развојни и плански документи донесени на локално ниво:
o
План на програми за развој на општината Крива Паланка за периодот 2009-2011,
донесенен со Одлука бр.07-217/7 од 30.1.2009 година Сл. Гласник на Општина Крива
Паланка бр.1 /2009
o
Стратешки план за локален развој на општина Крива Паланка за периодот 20092014 година донесен со одлука бр.07-4129/7 од 4.12.2001 година Сл. Гласник на Општина
Крива Паланка бр.12/2009
o
Локален Акциски План за родова рамноправност на општина Крива Планка за
период 2010-2012 година донесен со Одлука бр.07-18/3 од 11.01.2009 година
o
Стратегија за развој на туризмот во осоговскиот прекуграничен регион 2008-2012

o
Локален еколошки акционен план за Општина Крива Паланка донесен Одлука
бр.07-281/7 од 01.07.2004 година
o
Одлука за комунален ред и нејзино спроведување на подрачјето на Општина
Крива Паланка бр.07-635/1 од 30.12.2003година
o
План за управување со отпад за периодот 2009-2013 донесен со Одлука на Совет
бр. 07-3012/35 од 2008 година
o
Основен урбанистички план на град Крива Паланка донесен со одлука бр.022138/1 од 01.07.1988 година
o
Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Осичка маала бр.02-3698/1 од
29.12.1987
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев Брег од нас. Единство до
пазар
бр.08-1111 од 13.04.1990
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев Брег кај автобуска бр.08293 од 23.06.1995
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- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Центар и стара чаршија бр.
07-127/1 од 29.02.2000
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Десен брег без Осичка маала
бр.6-76 од 1978 г.
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Десен брег Грамаѓе – стар
план
бр.08-3775/1 од 17.11.1989 г.
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Десен брег нов план бр.07316/1 од 20.07.1999
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев брег урбан блок Единство
бр.07-145/1 од 21.12.1989
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев брег урбан модул саат бр.
07-479/1 од 26.09.2003
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев Брег урбан блок 8-ми
октомври бр.07-596/7 од 28.06.2005
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Лев брег урбан модул Старо
пазариште бр.07-596/1 од 28.09.2005
- Одлука за донесување на измени и дополни на ДУП Десен брег урбан модул Херој
Карпош бр.07-928/7 од 12.09.2006
o

Одлуки за донесување на Општи Акти за населено место
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Тлминци бр.07515/8 од 19.44.2001.
- Одлука за донесување на општи акти за населено местоГрадец бр.071268/21 од 21.12.2005 г.
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Варовише бр. 07517/1 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Добровница бр.07517/2 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Дурачка Река
бр.07-517/3 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Дрење бр.07-517/4
од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Жидилово бр.07517/5 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Кошари бр.07517/6 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Киселица бр.07517/7 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Кркља бр.07-517/8
од 18.12.2000

- Одлука за донесување на општи акти за населено место Лозаново бр.07517/9 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Мартиница бр.07517/10 од 18.12.2000
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- Одлука за донесување на општи акти за населено место Мождивњак бр.07517/11 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Огут бр.07-517/12
од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Станци бр.07517/13 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Трново бр.07517/14 од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Узем бр.07-517/15
од 18.12.2000
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Борово бр.07-515/1
од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Луке бр.07-515/3
од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Метежево бр.07515/4 од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Нерав бр.07-515/5
од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Осиче бр.07-515/6
од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Подржи Коњ бр.07515/7 од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Тлминци бр.07515/8 од 29.11.2001
- Одлука за донесување на општи акти за населено место Конопница бр.071268/23 од 21.12.2005
Други стратешки документи
В) Лица вклучени во изработка на Програмата

Име, презиме, професија и функција на сите лица од проектниот тим за изработка
на Програмата: Татјана Ѓеоргиевска - Раководител на одделение за финансирање,
буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот, Никола Граматиков Советник за уредување на градежно змјиште, Игор Додевски - Советник за подршка на
Градоначалник, Билјана Тасевска – Виш соработник за подготовка на седници на совет и
јавни набавки, Кире Велевски – Советник за спроведување на урбанистички планови и
издавање на решенија за локаиски услови, Блаже Илиевски Самостоен референтГеометар.

Име, презиме, професија и функција на сите останати лица консултирани или
инволвирани во изработка на Програмата Раководител на Одделение за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина-Добривој Николовски, Раководител на
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура - Александар
Ангелов, Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка
технологија - Душко Арсовски, Раководител на Одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски
o
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ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење
просторни услови за развој.

Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и
локалитети
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на
дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на
населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица,
обезбедување на подобри услови за живеење.
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани
по населено место и по урбанистички план)
Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:

Број на
Градежна
парцела

Број на
катастарск
а парцела

кп 1658
кп 4596
кп 1952
кп 1953
кп 1954
кп 1955
кп 1956
кп 1957
КП
6983/2
КП
6983/3

ГПбр.
1.1

ГП бр.
6983/2
ГПбр.
6983/3

Површина на
градежна
парцела
(само за
објектот 1)
2
(м )

Процент на
изграденост
(%)

Коефициент
на
искористеност

Вкупна
површина
под објект (
2
м )

Депозит за
учество на
електронско
надавање
(ден)

Вкупна
почетна
цена

390

1

2

390

144.000

720.000
денари

10

780

73%

2.20

572

9.516

10

670

68%

2.03

455

8.174

Максимална
висина до
венец (м)

По+П+0=3.5
м
По+П+1=6.5
м

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
Целните групи ќе бидат дефинирани во зависност од типот на објекти кои ќе се
градат на различните локации кои ги предвидува Општина Крива Паланка. Во основа,
Општина Крива Паланка градежното земјиште ќе го насочува кон Бизнис секторот
Бизнисмените се пред се заинтересирани за локации за градежно земјиште на кои
можат да градат производни капацитети.
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Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
Општина Крива Паланка има развиен систем на информирање на граѓаните во
поглед на различни активности на локалната самоуправа. Голем дел од тие алатки ќе се
искористи и за промоција на градежното земјиште со цел успешно менаџирање со истото.
За маркетинг пристап, Општина Крива Паланка ќе ги искористи следниве алатки:
- Електронски билтен (преку кој се пласираат информации до медиумите и
граѓаните, и се добиваат сервисни информации за работата на локалната самоуправа).
Во е-билтенот ќе бидат објавувани конкурсни информации кои ќе содржат време,
локација, цена и други параметри.
- Веб страна на Општина Крива Паланка. На веб страницата на Општина Крива
Паланка (www.krivapalanka.gov.mk) на која ќе се објавуваат сите локации за отуѓување на
градежно земјиште со цел привлекување на инвеститори и купувачи. Исто така и во делот
за соопштенија на веб страницата на локалната самоуправа, ќе бидат објавувани огласи
кои подолготрајно ќе траат во зависност од терминот на објава.
- Огласи во локалните медиуми. Крива Паланка има воспоставено пракса на
објавување на содржини од конкурсен карактер за потребите на локалната самоуправа во

47.580
денари
40.870
денари

локалните медиуми: радио и телевизиja. Ова нуди можност, подолгорочно да се
најавуваат огласи за градежното земјиште со конкретни локации, цени, опфат, намена и
слично, вклучително и фотографски опис на локацијата.
- Информативни прилози за продажба на градежно земјиште на локалните
телевизии. Како дел од соработката со локалните медиуми, менаџирањето на градежно
земјиште ќе биде популаризирано и преку информативни прилози во вестите и
останатите информативни содржини на локалните медиуми.
- Средби со граѓаните во урбаните заедници. Користење на активностите на
урбаните заедници за поголема информираност на граѓаните за одредени активности во
врска со менаџирањето на градежно земјиште. Со оглед на зголемениот степен на
функционирање на урбаните заедници, се овозможува и подетална информираност до
сите жители од одредена област во кој круг влегуваат потенцијални купувачи и
инвеститори.
- Печатење на флаери со одредени локации за продажба. за информирање на
граѓаните за одредени акции или активности на локалната самоуправа.
- Настап на локални медиуми За подетално информирање, со цел пласирање на
повеќе информации за градежното земјиште кое е предмет на продажба, Општина Крива
Паланка преку државните службеници кои работат на оваа материја и ќе извршат
презентација со сите информативни податоци за граѓаните за одредени парцели.

Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на
маркетинг стратегијата
Опфатот и трошоците зависат од наведените маркетинг пристапи, алатки и
канали. Во најголем дел станува збор за бесплатна содржина која е дел од редовната
активност на вработените во локалната самоуправа (дневен е-билтен, веб страница,
средни низ урбаните заедници) или пак огласни-конкурсни содржини на локалните
телевизии кои се дел од воспоставената комерцијална соработка. Дополнителни
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трошоци можат да постојат единствено кај печатењето на флаери со намена за продажба
на одредени локации.

Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг
стратегијата
Маркетинг стратегијата ќе се имплементира уште пред официјалното излегување
на објавите во дневниот печат, во соработка со одделението за урбанизам при Општина
Крива Паланка. Согласно програмата за располагање со градежно земјиште ќе биде
изработен план на маркетинг активности со цел да се информира јавноста.
Имплементацијата на маркетинг стратегијата ке се врши континуирано се до реализација
на Програмата.

Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата: Татјана
Ѓеоргиевска - Раководител на одделение за финансирање, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот, Никола Граматиков - Советник за уредување на
градежно змјиште, Игор Додевски - Советник за подршка на Градоначалник, Билјана
Тасевска – Виш соработник за подготовка на седници на совет и јавни набавки, Кире
Велевски – Советник за спроведување на урбанистички планови и издавање на решенија
за локаиски услови, Блаже Илиевски - Самостоен референт- Геометар.
4.

Динамика на реализација на Програмата


Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи
за отуѓување на градежното земјиште се предвидува градежните парцели предмет на
програмата да се објават во неколку турнуси.
Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат
во состав на одредени населени места, урбани блокови или локалитети. Турнусите ќе
бидат објавени во вториот квартал од 2012 година. Првиот турнус ќе биде објавен

непосредно по донесувањето на Одлука за вршење на работите за располагање со
градежно земјиште за Општина Крива Паланка. Наредниот турнус ќе биде објавен еден
месец од објавувањето на претходниот.


Пропишување на условите за надавање

Се пропишуваат односно определуваат следните параметри:
Висината на депозитот за учество, ќе изнесува 20 % од вкупната почетна цена за
отуѓување.
Интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање гласи:
www.gradeznozemjiste.mk
За градежното земјиште сопственост на Република Македонија кое е предмет на
објавата, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски
физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на
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градежно земјиште на територија на Република Македонија согласно со закон, кои ги
исполнуваат условите дадени во објавата.
Јавното наддавање е електронско со претходно дадена објава во два дневни
весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата и во „Службен весник на Република Македонија”.
Рокот за поднесување на пријава за учество на јавното наддавање не може да биде
пократок од 20 календарски дена ниту подолг од 60 дена сметајќи од денот на
објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријави.
Објавата за отуѓување меѓу другото задолжително содржи податоци за:
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена
од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се
пристапи кон склучување на договор, а депонираните средства на најповолниот
понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно
јавно надавање за предметната градежна парцела,
- рокот за прибавување на одобрение за градење, како и рокот за изградба на
објектот согласно со Законот за градење,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање
на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон,
минималниот чекор на зголемување на вредност по метар квадратен на градежното
земјиште, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на
најповолната понуда, рокот за враќање на уплатениот депозит, обврски за исплата на
данокот на промет, обврска за трошоци за солемнизација на договорот и право на
приговор) и
- други обврски што треба да ги исполни најповолниот понудувач, кои би биле
утврдени со договорот за отуѓување.



Надлежност за реализацијата на Програмата

Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија има Комисијата за
спроведување на постапки за јавно наддавање формирана од страна на Градоначалникот
на општина Крива Паланка согласно Законот за градежно земјиште.
5.
Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
6.
Согласно на Табеларниот преглед на минимални почетни цени по метар квадратен
по кои се отуѓува градежното земјиште сопственост на Р. Македонија по пат на јавно
надавање од Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Р.
Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за

отуѓување и давање под закуп (Службен Весик на Р.Македонија 102/2011 , проценката за
населените места е следната
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Центар –стара чаршија (Централно градско подрачје) – комерцијални деловни
објекти мин.2.400 денари по м2
населба Грамаѓе (Вонцентрално градско подрачје) –стопански производствени
објекти, пазари и катни градажи мин. 61,оо денари по м2
Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено
место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште
по зони во тоа населено место или локалитет согласно на Уредбата за висината на
цената на градежното земјиште сопственост на Р. Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп (Службен
Весик на Р.Македонија 102/2011).
При проценката на финансиските приливи потребно е да се има во предвид дека
согласно Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 17/11 и 53/11)
средствата од отуѓувањето и закупнината на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија се распределуваат во сооднос 20% за Република Македонија и
80% за општините.
7.
Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)
8.
Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од
збирна проценетите финансиски средства потребни за администрирање на постапките за
отуѓување на градежното земјиште.
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од
збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните
активности:
Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно
давање под закуп на градежното земјиште;
трошоци по основ на експропријација;
трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица,
и
трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе
бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.
9. Преодни и завршни одредби
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2012
година ја усвојува Советот на општината.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и
се донесува.
Бр. 14 страна 472 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината
Крива Паланка.
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2012
година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Крива Паланка.

Бр. 07-218/17
27.01.2012 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 усвојување на Одлука по Програмата за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката по Програмата за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Крива Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 27.01.2012 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 – 218/18
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

__________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на Р. Македонија бр.05/2002) и член 14 став 11 од Статутот на Општина
Крива Паланка – пречистен текст (Службен гласник на Општина Крива Паланка,
бр.8/2010) и Член 80а од Статутарната одлука за измена на Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка, бр.12/2010) и Правилникот за
организирање и одржување на форумите во заедницата во Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка, бр.12/2010), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на 27.01.2012 година, донесе
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О Д Л У К А
За изградба на линиска инфраструктура за реконструкција на дел од
ул. Св Јоаким Осоговски со атмосферска канализација и јавно
осветлување во должина од 157,71м
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за Изградба на линиска инфраструктура за
реконструкција на дел од ул. Св. Јоаким Осоговски со атмосферска канализација и јавно
осветлување во должина од 157,71 м преку Програмата ,,Форуми во заедницата,,
подржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) во соработка со
Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС), за спроведување
на
,,ПРОЕКТЕН ФОРУМ,, 2011 и 2012 година.
Член 2

Финансиските средства
за
Изградба на линиска инфраструктура за
Реконструкција на дел од ул. Св Јоаким Осоговски со атмосферска канализација и јавно
осветлување во должина од 157,71 м ќе се обезбедат од:
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)
Општина Крива Паланка
–
ЈП Комуналец како Партнер во проектот –

1 400 000,00 ден.
4 000 000,00 ден
769 255,00 ден.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,
Службен гласник,, на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-218/19
27.01.2012 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 усвојување на Одлука за линиска инфраструктура за реконструкција на дел од
ул.„Св.„Јоаки Осоговски“ со атмосферска канализација и јавно осветлување во
должина од 157,71м.
1. Се прогласува Одлуката за линиска инфраструктура за реконструкција на дел од
ул.„Св. Јоаким Осоговски“ со атмосферска канализација и јавно осветлување во должина
од 157,71 м. , што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на 27.01.2012 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 218/20
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

__________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр.5/02) и чл.14. став1 точка 40 од Статутот на Општина Крива Планка
(“Службен Гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 27.01.2012 год., донесе:
О Д Л У КА
За давање на согласност за склучување на договор за соработка
за воспоставување на регионален одбор за управување со отпад во
северноисточниот плански регион
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за соработка за
воспоставување на регионален одбор за управување со отпад во Североисточниот
плански регион помеѓу општините членки на Североисточниот плански регион:

КРАТОВО, претставувана од градоначалникот г. Мите Андоновски,
КРИВА ПАЛАНКА, претставувана од градоначалникот г. Арсенчо Алексовски,
КУМАНОВО, претставувана од градоначалникот г. Зоран Дамјановски,
ЛИПКОВО, претставувана од градоначалникот г. Садула Дураку,
РАНКОВЦЕ, претставувана од градоначалникот г. Орце Тодоровски, и
СТАРО НАГОРИЧАНЕ, претставувана од градоначалникот г.Миодраг Јовановиќ.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски да
го потпише Договор за соработка за воспоставување на регионален одбор за управување
со отпад во Североисточниот плански регион.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општината Крива Паланка“, а ќе започне да се применува по нејзино
усвојување од страна на сите Совети на општините потписнички на договорот.
Број 07-218/21
27.01.2012 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 усвојување на Одлука за давање согласност за склучување на договор за
соработка за воспоставување на регионален одбор за управување со отпад во
североисточниот плански регион
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
соработка за воспоставување на регионален одбор за управување со отпад во
североисточниот плански регион, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 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 – 218/22
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

__________________
Врз основа на член 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник
на РМ “ бр. 68/2004), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка („Службен
гласник на општина Крива Паланка“ бр. 7/2006), Советот на општина Крива Паланка на
седницата одржана на 27.01.2012 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
За измени и дополнување на Одлуката за авто такси
превоз на патници во општина Крива Паланка
Во Одлуката за авто такси превоз на патници во општина Крива Паланка бр. 07824/16 од 12. 03 2010 година објавено во „Службен гласник на општина Крива Паланка“ бр.
3/2010, се вршат следните измени:

Член 1
Во членот 12 став 3 се менува и гласи:
Се утврдува следната тарифа за пресметување на цената на превозот и услугата:

ТАРИФА Бр.1 (редовна тарифа)
1. Старт, почеток на превозот (цена во која е вклучен 2,2 км)

2. За изминат километар
20,00 ден;
3. Заштитна цена (превоз од 1 км)
ден;
4. Чекање во траење до 1 минута
3,00 ден;

50,00 ден;

50,00
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5. Чекање во траење до 1 час
180,00 ден;
ТАРИФА Бр.2 (тарифа од 24.00 часот до 06.00 часот)
1. Старт, почеток на превозот (цена во која е вклучен 1 км)
50,00 ден;
2. За изминат километар
25,00
ден;
3. Заштитна цена (превоз од 1 км)
50,00 ден;
4. Чекање во траење до 1 минута
3,00 ден;
5. Чекање во траење до 1 час
180,00
ден;
ТАРИФА Бр.3 (тарифа за превоз во два правца, повратна релација)
1. Старт, почеток на превозот
50,00
ден;
2. За изминат километар
10,00
ден;
3. Чекање во траење до 1 минута
3,00
ден;
4. Чекање во траење до 1 час
180,00
ден;
5. Цената може да биде и однапред утврдена;
Авто-такси превозникот е должен тарифата да ја истакне на видно место во
возилото. Промена на цената на авто-такси превозот може да ја побарат најмалку
тројца авто-такси превозници и општина Крива Паланка, а ја одобрува Советот на
општина Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Крива Паланка“.
Бр.07-218/23
27.01.2012 год.
Крива Паланка

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

---------------------Врз основа на член 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен
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 усвојување на Одлука за измени и дополнување на Одлуката за авто такси
превоз на патници во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за авто такси
превоз на патници во Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 27.01.2012 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 – 218/24
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

__________________
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Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка’ бр. 8/10), а во врска со член 140 од Деловникот на Советот
на Општина Крива Паланка бр. 5/08), Советот на Општина Крива Палнака на седницата,
одржана на 27.01.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Комисија за изработка на Програма
за работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2012 година
1. Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2012 година.
2. Комисијата е составена од претседател и четири члена и тоа:
а) претседател – Милка Митовска – претседател на Совет на Општина Крива
Паланка.
б) членови:
- Борјанчо Мицевски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Сретимир Николовски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Емил Јакимовски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Драган Ангеловски – член на Советот на Општина Крива Паланка.
- Ратко Павловски – член на Советот на Општина Крива Паланка; и
- Раде Стоилковски – член на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07- 218/25
27.01.2012 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 усвојување на Решение за формирање Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2012 година
1. Се прогласува Решението за формирање Комисија за изработка на Програма за
работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2012, што Советот го донесе на 38-та
седница, одржана на 27.01.2012 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 218/26
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива
Паланка-пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За давање на согласност изработка на студија за модернизација
на системот за јавно осветлување со воведување на енергетска
ефикасност со модели на ЈПП
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за изработка на студија за модернизација на
системот за јавно осветлување со воведување на енергетска ефикасност со модели на ЈПП.
Член 2
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“)
Бр.07-218/27
27.01.2012 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 усвојување на Одлука за давање на согласност за изработка на студија за
модернизација на системот на јавно осветлување со воведување на енергетска
ефикасност со модели на ЈПП
1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност за изработка на студија за
модернизација на системот на јавно осветлување со воведување на енергетска
ефикасност со модели на ЈПП, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на
27.01.2012 година.
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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 – 218/28
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член во Училишниот одбор на
ОУ „Јоаким Крчовски“- Крива Паланка
1. МАЈА СТАМЕНКОВСКА се разрешува од член во Училишниот одбор на ОУ „Јоаким
Крчовски“ – Крива Паланка:
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-218/29
27.01.2012 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 усвојување на Решение за разрешување член на
Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Училишниот одбор на ОУ
„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана
на 27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/30
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.01.2012 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________
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Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член во Училишниот одбор на
ОУ „Јоаким Крчовски“- Крива Паланка
1. За член во Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка се
именува:
- Ненад Стојановски-дипломиран правник од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 218/31
27.01.2012 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 усвојување на Решение за именување член на
Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Училишниот одбор на ОУ
„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана
на 27.01.2012 година.
2. Решението 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 – 218/32
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива
Паланка-пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.01.2012 година, донесе
Бр. 14 страна 481 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

О Д Л У К А
За усвојување на извештајот за слободен пристап до информации
од јавен карактер за 2011 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за слободен пристап до информации од јавен
карактер за 2011 година.
Член 2
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“)
Бр.07-218/33
27.01.2012 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 усвојување на Одлука за усвојување на Извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2011 година, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 27.01.2012 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 – 218/34
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02), а во врска со чл.4 од Законот за определување на имиња на
улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на
Република Македонија“ број 66/2004, 55/2007 и 145/10 и 136/2011) и член 19 точка 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ број
08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.01.2012 година,
донесе
Бр. 14 страна 482 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА УЛИЦИ ПЛОШТАДИ И ДРУГИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
Член 1
Со оваа одлука се формира Комисија за именување на улици, плоштади и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка
Член 2
За претседател и членови на комисијата се именуваат
- Миле Милковски - претседател
- Милка Митовска - член
- Емил Јакимовски – член
- Борјанчо Мицевски – член
- Сретими Николовски – член
- Ратко Павловски – член
- Раде Стоилковски – член
- Драган Величковски; и
- Јосип Алексовски
Член 3
Комисијата има за задача да ја спроведе постапката за именување согласно на
Законот за за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти и пречистената листа на имиња на улици, мостови и други
инфраструктурни објекти да ја достави на усвојување до Советот на Општина Крива
Паланка.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесување а ќе се
објави во „Службен Гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-218/35
27.01.2012 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 усвојување на Одлуката за формирање на Комисија за именување на
улици,плоштади и други инфраструктурни објекти
1. Се прогласува Одлуката за именување член на Комисијата за именувае на
улици, плоштади и други инфраструктурни објекти, што Советот ја донесе на 38-та
седница, одржана на 27.01.2012 година.
Бр. 14 страна 483 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

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 – 218/36
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.01.2012 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
________________________

Во врска со член 11 од Законот за јавите претпријатија (,,Службен
весник на РМ“ број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007, 83/2009), а врз
основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 19 точка 41 од Статутот на Општина Крива
Паланка (,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“ број 08/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 26.01.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈП КОМУНАЛЕЦ
ДА ИЗДАДЕ И ТРАСИРА МЕНИЦА

Член 1

Se dava soglasnost na JP.Komunalec - Kriva Palanka od svoe ime
i za svoja smetka da izdade i trasira menica vo nominalna vrednost od
500.00 den. na remitentot [parkase Banka -Makedonija AD Skopje po
osnov na kreditno zadol`uvawe i istata da poslu`i kako sredstvo za
obezbeduvawe i naplata na obvrskite po osnov na sklu~eniot dogovor
na na~in {to ova pravno lice predmetnata menica ke ja akceptira.
^len 2

Odnosite na potpisnicite na menicata ke se uredat so Izjava so
izvr{na klauzula vo forma na notarski akt.
^len 3

Se ovlastuva liceto Cane Nikolovski -direktor vo
JP.Komunalec-Kriva Palanka da ja popolni menicata i meni~nata
izjava i celokupnata dokumentacija potrebna vo vrska so sklu~uvaweto
i obezbeduvawe na konkretniotdogovor za kredit ,vo banka i preku
nadle`en notar.
Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07-218/37
27.01.2012 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
Бр. 14 страна 484 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2012 год.

(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Одлуката за давање согласност на ЈП „Комуналец’
да издаде и трасира меница
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на ЈП „Комуналец“ даиздаде и
трасира меница, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на 27.01.2012
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 – 218/38
30.01.2012 год.
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

________________________
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