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Бр. 10 Страна 453„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

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 („Службен весник на РМ“
бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15,
39/16, 11/18) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 8/14,02/18 ), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 19.10.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
За Изменување и Дополнување на Програмата за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2018 година

Член 1

1.Со оваа Одлука се усвојува Изменување и Дополнување на Програмата за
активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните
манифестации за 2018 година.
.
Член 2

2.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09 –3102/3
19.10.2018 год.
Крива Палнака

во

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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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 („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 и член 14, точка 11 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Сл. гласник на Општина Крива Паланка бр. 8/10, 8/14,02/14 ), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година ги донесе следните

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА
на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата и културните манифестации за 2018 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
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-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 2018 година , средства
од Буџетот на Република Македонија, спонзорстава и донации.
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:
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-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.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
За култура и културни манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2018 година
Р.
Бр
ој

Празници,манифестации
настани

Партнери /
Коорганизатори

Планирани активности
/ трошоци

Минис

Соп.

Општина

Др.

култура

прих

Кр.Палан
ка

извори
донаци

Вкупно

ЈАНУАРИ

1.

БАДНИК

МПЦ - ОА,

- организација и

5-ти Јануари

Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

логистика;

Одбележување на празникот
Бадник со берење на
бадниково дрво ;

35.000

/

/

/

30.000

5.000

35.000

- продукти и
материјали;

- водител;
- учесници

Место: Градски плоштад
БОЖИЌ
7-ми Јануари
Свечена Божиќна Литургија
Место: црква Св. Димитриј

3.

10.000

- промотивен
материјал;

палење на коледарски оган;
избор на кум и народна
веселба

2.

25.000

ВОДИЦИ
19 Јануари
Организирање на настаносветување на водите во
Крива Паланка и фрлање на
крст.

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

Присуство на
градоначалник и
претседател на Совет
на општина

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

-Подароци за лицата
кои ќе го фатат крстот
-Обезбедување на чај
и топла ракија

Место: Градски плоштад
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ФЕВРУАРИ

4

ПОКЛОНЕНИЕ НА СВ.
ТЕОДОР ТИРОН ТОДОРИЦА
25-ти Февруари

МЗ Конопница
МПЦ-ОА КАН

- дизајн на промотивни
материјали;

Здружение РЗСР
Патник Кр. Паланка

- логистика и
организација;

100.000

0

100.000

25.000

0

25.000

20.000

0

20.000

50.000

0

50.000

- продукти и
материјали;

Организација на
манифестација Свечено
поклонение на Св. Теодор
тирон со учество на снаи
свекрви, група за изворен
фолклор, и свечена трпеза;

- ангажирани лица;
- ученици
- музичка придружба

Организација и
спроведување на
меѓународен конкурс за
карикатура и годишна
изложба

- печатење

Место: црква Св. теодор
Тирон, с. Конопница
АПРИЛ
5.

ДЕН НА ШЕГАТА

ЈОУД „Детелинка“

1-ви Април

ООУ ЈОаким
Крчовски

Кривопаланечки маскенбал
со учество на деца и
ученици; пречек и и свечено
претставување на маските и
избор на најдобри маски

ООУ Илинден

- организација и
логистика;
- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;

Место: плоштад Карпошово
востание
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- учесници

ДЕН НА РОМИТЕ

- организација и
логистика;

0

0

0

0

7-ми април
- продукти и
материјали;

Одбележување
На меѓународен ден на
ромите со прием од страна
на градоначалникот и свечен
коктел
Место: /
7.

ВЕЛИГДЕНСКА ТРАДИЦИЈА

ЛУ Градски Музеј

- организација и
логистика;

10-ти Април
Хепенинг за избор на
најдобро украсено
велигденско јајце,
декорација; дегистација на
храна и пригодна музичка
програма
Место: плато пред ЛУ

- продукти и
материјали;
- промотивен
материјал;
- водител;
- учесници
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Градски Музеј
МАЈ
8.

ДЕН НА ЕВРОПА – ДЕН НА
ПОБЕДАТА
9-ти Мај
Хепенинг со учество на деца
и ученици; свечено
претставување на штандови
и креативни изработки и/или
изложбени активности
Место: Градски плоштад или
галериски простор

СОУ Ѓорче Петров
ООУ Јоаким
Крчовски
ООУ Илинден

- организација и
логистика;

0

0

25.000

0

25.000

- продукти и
материјали;

ЈУДГ Детелинка
- промотивен
материјал;

НУ Центар за
култура
ЛУ Градски музеј

- водител;
- учесници

9.

ДЕН НА ПОШАРНИКАРИТЕ
20-ти Мај
-Свечено постројување

ТППЕ
Паланка

Крива

-Награди за најдобар
пожарникар

0

20.000

0

20.000

0

-Коктел за учесниците
-Показна вежба

Место: двор на ТППЕ Крива
Паланка
10.

„РАСПЕАНО СИМИТЧЕ“
ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
25 -30 ти Мај

Здружение „Центар
за аудиовизуелни
уметности - Кр.
Паланка

- логистика и
организација;

0

0

350.000

0

350.000

0

0

35.000

0

35.000

0

0

180.000

0

180.000

- авторски права;
- учесници;

Музички фестивал за
младите кривопаланчанчиња
за промоција на нови таленти
и негување на музичките
вредости

- промотивен
материјал

Место: НУ Центар за култура
11.

СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ –
ДЕН НА ПРОСВЕТАТА И
КУЛТУРАТА
24-ти Мај

СОУ Ѓорче Петров
ООУ Јоаким
Крчовски
ООУ Илинден
ЈУДГ Детелинка

Свечена академија по повод
празникот со свечена
програма и доделување на
награди за најдобар
просветен работник

ОУД Боро Менков

- логистика и
организација;
- учесници;
- промотивен
материјал

Место: НУ Центар за култура
ЈУНИ
12.

ЏИП РЕЛИ „ОСОГОВО“

- логистика и
организација;

8-10 Јуни
- учесници;
Рели Откријте ги убавините
на Осоговските планини со
натпреварувачки карактер

-промотивен материјал

Место: Осоговски планни
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ЈУЛИ
13.

Трилатерална Погранична
средба КРАИШТЕ 2018

НУ Центар за
култура

- логистика и
организација;

12 јули

- учесници;

Културно – забавна средба
со народна веселба (собор)
на македонско – српската
граница во организација на
општините Крива Паланка
(Р.М), Ќустендил (Р.Б) и
Босилеград (Р. С).

-промотивен материјал

0

0

40.000

0

40.000

0

0

10.000

0

10.000

500.000

100.000

600.000

200.000

900.000

400.000 1.500.000

150.000

900.000

200.000 1.250.000

Место: с. Голеш
14.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА
АРХИТЕКТУРА

Архитектонски
факултет Скопје

Партиципацијапокривање на
трошоците за храна и
ноќевање на
учесниците

НУ Центар за
култура

-музичко - сценски
настани;

10-15 Јули
Интернационална школа за
архитектура, во организација
на Архитектонскиот факултет
од Скопје
Место: Градски плоштад
15.

КРИВОПАЛАНЕЧКО
КУЛТУРНО ЛЕТО
20 јули - 20 август
Летна културна
манифестација со кулрурни
содржнини од музичко сценски, драмски, поетски и
ликовен карактер

ЛУ Градски Музеј
Други здружен. и
организации

0

0

драмски претстави
-поетски читања
- ликовни настани;
-фолклорни изведби

Место: разл. локации
АВГУСТ
16.

„ЏОЈ ФЕСТ“ МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ

ОО ЏОЈ ФЕСТ

- логистика и
организација;

20-25 Август

- авторски права;

Организација на 7-то издание
на реномираниот музички
фестивал „ЏОЈ ФЕСТ“

- учесници;
- промотивен
материјал

Место: плоштад Карпошово
востание
17.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
ФОЛКОРЕН ФЕСТИВАЛ „Св.
Јоаким Осоговски„
25,26,27 Август

НУ Центар за
култура
КУЗ Карпош
КУЗ Фолклористи
КУД 8-ми Октомври

Организација на 14-то
издание на
Интернационалниот

- логистика и
организација;
- авторски права;
- учесници;
-промотивен материјал
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Фолклорен Фестивал со
учество на гости од Бугарија,
Србија, БИХ, Турција,
Словачка , Полска и др.
Место: Градски плоштад
18.

СВЕТИ ЈОАКИМ
ОСОГОВСКИ
29-ти Август

МПЦ - ОА,
Кривопаланечко
Архиерејско
намесништво

- логистика и
организацијаза прием
и пречек на гости и
делегации од земјата и
странство

ОО на МТФ „Св.
Јоаким Осоговски“

- логистика и
организација;

НУ
Центар
култура

- авторски права;

0

0

120.000

0

120.000

800.000

100.000

900.000

30.000

0

30.000

Прослава на општинскиот
празник Св. Јоаким
Осоговски - заштитникот на
градот Кр. Паланка
Место: /
СЕПТЕМВРИ
19.

МЕЃУНАРОДЕН
ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ
„Св. Јоаким Осоговски“
15-21 Септември

за

100.000

0

- учесници;
Организација на јубилејното
10-то издание на Меѓунар.
Театарски Фестивал со
учество на театри од земјата
и странство

-промотивен материјал

Место: НУ Центар за култура
20.

МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА

УО на МЛК Св.
Јоаким Осоговски

Партиципацијапокривање
на
дел
трошоците за храна и
ноќевање
на
учесниците

Меѓународен Фестивал на
Староградска Музика

Здруж.
Распеани
Паланчани

0

0

40.000

0

40.000

5-10 Октомври

НУ
Центар
култура

Партиципацијапокривање
на
дел
трошоците за храна и
ноќевање
на
учесниците

- логистика и
организација за прием

0

0

270.000

0

270.000

„Св.ЈоАкимОсоговски„

0

0

5-15 Септември
Ко организација на 31издание на реномираната
Меѓународна Ликовна
Колонија Св. Јоаким
Осоговски
Место: Манастир Св. Јоаким
Осоговски
ОКТОМВРИ
21.

за

Организација на 3-то издание
на Меѓународниот фестивал
на староградска музика
Место: НУ Центар за култура
22.

8-МИ ОКТОМВРИ - празник
на градот

8

8-ми Октомври

и пречек на гости и
делегации од земјата и
странство како и
свечен прием со коктел

Организација на празникот
на градот со Свечена
седница на Советот на
општина Крива Паланка,
полагање на свежо цвеќе и
доделување на
осмооктомвриски награди
Место: Општина Крива
Паланка
23.

11-ТИ ОКТОМВРИ –

- логистика и
организација

0

0

10.000

0

10.000

КРИВОПАЛАНЕЧКА ЕКО
ХРАНА / КОМПИРИЈАДА/

- логистика и
организација;

0

0

60.000

40.000

100.000

1-15 Ноември

- авторски права;

Организација на
манифестација еко храна со
презентација на продукти и
дегистација на јадења и
специјалитети, украси и
декорации и пригоден
концерт

- материјали и
продукти;

Ден на востанието

ОО на Сојуз на
Борци на
Македонија

11-ти Октомври
Свечено одбележување на
11-ти Октомври - Ден на
востанието на РМ со
полагање на цвеќе пре
споменикот од НОБ
Место: плоштад Карпошово
востание, споменик од НОБ
НОЕМВРИ
24.

- учесници;
-промотивен материјал

Место: Градски плоштад
ДЕКЕМВРИ
25.

ДЕН НА ЛИЦАТА СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Дневен Центар на
лица со посебни
потреби

логистика и
организација и свечен
коктел

0

0

15.000

5

20.000

НУ Центар за
култура

- логистика и
организација;

0

0

400.000

200.000

600.000

3-ти Декември
Одбележување на денот на
лицата со посебни потреби
преку организирање на
работилница од страна на
децата со посебни потреби;
награди за децата учесници
во Центарот на лица со
посебни потреби
Место: Дневен Центар
26. НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНУВАЊА /ФЕСТИВАЛ/
20-31 Декември

ЛУ Градски Музеј

- авторски права;

9

Предновогодишни
празнувања / фестивал/ со
културни настани, концерти и
изложби; конкурс и избор на
Избор на новогодишно
украсена куќа, тераса и излог
во Крива Паланка; дневен
новогодишен настан и
вечерен концерт

- материјали и
продукти;
- учесници;
-промотивен материјал

Место: Плоштад Карпошово
востание и други разл.
локации
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ГОДИШНИНИ
27.

Одбележување на значајни
настани и личности

По програма

0

0

10.000

0

10.000

Општина Кр. Паланка
СЕ ВКУПНО

350.000

4.945.000

1.060.000 6.375.000

Предлагач:
Градоначалник на општина
Изготвувач:
Одделение за јавни дејности, екомонски развој и информатичка технологија

Бр.09-3102/3
19.10.2018 год.

Крива Паланкa

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 454 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните
манифестации за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за активностите
на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2018
година , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/4
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Бр. 10 Страна 455 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година
Врз основа на член 36 став1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ,,Службен
весник,,на Р.М бр.5/2002 год и член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа ,,Службен весник,,на Р.М бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; и
192/15 год и член14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( " Службен гласник на Општина
Крива Паланка " бр. 08/10 ; 08/14 и 02/18 ) , Советот на Општина Крива Паланка на 15-та
седница одржана на ден 19. 10. 2018 година , донесе :

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2018 ГОДИНА
1.Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година, се состои од:
БУЏЕТ РЕБАЛАНС
I. Вкупни приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од трансфери
Приходи од донации

410.190.786
48.365.000
15.712.274
47.716.000
182.901.512
100.021.000
15.475.000

392.948.000
48.365.000
15.712.000
47.716.000
182.902.000
81.393.000
16.860.000

II. Вкупни расходи

404.890.786

387.788.000

Од утврдени намени
Расходи од резерви

404.290.786
600.000

387.188.000
600.000

III. Дефицит

5.300.000

5.160.000

IV. Финансирање
Прилив
Домашни задолжувања
Странски заеми
Одлив
Отплата на главница

-5.300.000
0
0
0
5.300.000
5.300.000

-5.160.000
0
0
0
5.160.000
5.160.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи ,расходи по
основни намени се утврдени во билансот на рас
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3102/5
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 456 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива
Паланказа 2018 година
1. Се објавува Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Крива
Паланка,што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/6
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18), Советот на Општина
Крива Паланка, на седницата одржана на 19.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на еднакви можности за 2019 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на еднакви можности за 2019 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 3102/7
19.10 .2018 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа ( Сл. весник
на РМ бр. 5/02), член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/2012, 166/2014 и 150/2015) и член 14 точка 41 од Статутот на
Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка број 08/10, 08/2014 и
02/2018),,Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на19.10.2018г. донесе

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во областа на
еднаквите можности за 2019 година
Вовед
Граѓаните на Република Македонија сееднакви во слободите и правата независноод
полот, расата, бојата на кожата,националното и социјалното потекло,политичкото и
верското уверување, имотната и општествената положба/ член 9,Устав на Република
Македонија

Политиката на родова рамноправностпретставува едно од фундаменталните начела
на демократијата и општествениот поредок. Родовата рамноправност во Република
Македонија, е уставна категорија.
Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите
субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и
создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.

Програмата за активности од областа на еднаквите можности на жените и мажите во
Општина Крива Паланка за 2019 година, има за цел да ја промовира и унапреди родовата
еднаквост согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на
РМ“ бр. 6/2012, 166/2014 и 150/2015) со кој се забранува и казнува секаков вид
дискриминација врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор во областа на
вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност, културата, спортот, односно
во сите свери на човековото живеење.
Воедно, со Програмата е предвидено организирање на различни активности кои се од
големо значење за граѓаните и за Општината со цел да се промовира и унапреди родовата
еднаквост, граѓаните да се информираат и едуцираат за своите права и за тоа како да
реагираат доколку се дискриминирани по основ на пол и други основи.
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Програмата за еднакви можности на Општина Крива Паланка за 2019 година е изработена
врз основа на Законот за еднакви можностинажените и мажите, во согласност со Акцискиот
План за родова рамноправност на Општина Крива Паланка 2017 – 2020 кој пак е изработен
во согласност со Стратегијата за родова еднаквост 2013- 2020 донесена од страна
Собранието на Р. Македонија и Националниот план за акција за родова рамноправност на
Владата на Р.Македонија.

Општина Крива Паланка оваа Програма ќе ја реализира во рамките на своите
можности и расположливите средства во Буџетот на Општината за 2019 година за
конкретните намени, во соработка со различни здруженија на граѓани и невладини
организации кои работат во областа на родовата еднаквост, а пред сè во соработка со
организациите на жените кои се најактивни во оваа област.
Оваа Програма ќе се спроведува во текот на 2019 година.

Клучните
области
во општината
согласно Акцискиот план за родова
рамноправност на Општина Крива Паланка 2017 – 2020 на кои ќе ги насочиме
активностите и интензивираме работата во 2019 година за унапредување на состојбата со
родовата рамноправност се:

1. Подигање на свеста за грижа на жената за сопственото здравје
2. Жената и пазарот на труд
3. Родово одговорно буџетирање

I ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во рамки на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година се:

1. Зајакнување на свеста на граѓаните за континуирана грижа и заштита на сопственото
здравје;

2. Подобрување на информираноста и знаењата на жените за регулирање на
статусот земјоделец и пристапот до ИПАРД фондовите;
3. Интегрирање на родовата перспектива при креирање на буџетските политики,
согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата за
родово одговорно буџетирање на Владата на Р.Македонија,;
4. Јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности и општинската
администрација со цел постигање на повисоко ниво на родова рамноправност
во локалната заедница;
5. Редовна публикација на активности и материјали за родова рамноправност;
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IIАКТИВНОСТИ 2019

Во контекст на дефинираните цели, активностите најмногу ќе се насочуваат кон едукација, обука и информирање на граѓаните и
сите чинители во доменот на еднаквите можности.
Во текот на 2019 година во Општина Крива Паланка се планира да се реализираат следните активности од доменот на еднаквите
можности.

1

ЦЕЛ:Зајакнување на свеста на граѓаните за континуирана грижа и заштита на сопственото здравје.
Задача

Подигање на свеста за
грижа на граѓаните за
сопственото здравје.

Активности

Временски
период

Резултати

-Зголемено ниво на
1.1 Општина Крива Паланка во рамки
на своите можности и во соработка со
здруженија на граѓани и поединциексперти, ќе организира стучни
предавања/ трибини ( 2 настани) за
граѓаните на кои би се дискутирало за
зголемување на процентот на
малигните заболувања на граѓаните со
цел превенција и рано откривање

ЈуниДекември
2019

информираност за
малигните заболувања;
-Зголемена превенција и
рано откривање на
појавата на карцином;
-Едуцирани граѓаните во
насока на заштита на
сопстеното здравје.

Носител на
активноста
-Комисијата за
еднакви
можности

Буџет мкд

1.1 30000,00
1.2 6000,00
1.3 4000,00

-Општина Крива
Паланка

-Здруженија на
граѓани

1.2 Подготовка на печатен материјал,
покани, флаери и сл. за потребите на
настаните
1.3 Промоција и медиумска промоција на
активностите.
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Вкупно

2

40000,00

ЦЕЛ:Подобрување на информираноста и знаењата на жените за регулирање на статусот земјоделец и пристапот до

ИПАРД фондовите
Задача

-Подобрување на
информираноста и
знаењата на жените за
регулирање на статусот
земјоделец и пристапот
до ИПАРД фондовите.

Активности

Временски
период

Активна десиминација на информации и
дистрибуција на истите преку стандардните
форми на информирање на локално ниво (
огласни табли, веб страна на општината,
социјалните медиуми и сл), дистрибуција на
печатен материјал, како и преку
алтернативни форми на информирање
посебно на жените од руралните средини во
општината, користејќи ги најразличните
собири и настани кои се одржуваат во текот
на годината во истите.

ЈануариДекември
2019

Резултати

Носител на
активноста

-Подигната свеста на
жената за нејзината
улога во неплатениот
труд,,

-Комисијата за
еднакви
можности

-Подобрена
информиранист на
жените за постапката
за регулирање на
статусот на
индивидуален
земјоделец, сточар.

-Општина Крива
Паланка

Буџет мкд

20000,00

-Здруженија на
граѓани

-Зголемена
иницијативност на
жените во
земјоделството /
сточарството;
Вкупно

3

20000,00

ЦЕЛ:Интегрирање на родовата перспектива при креирање на буџетските политики, согласно со Законот за еднакви можности на
жените и мажите и Стратегијата за родово одговорно буџетирање на Владата на Р.Македонија,
Задача

Активности

Временски
период

Резултати

Носител на
активноста

Буџет мкд

17

Воведување на родово
одговорно буџетирање на
локално ниво преку родово
сензитивно планирање на
расходите во оперативните
годишни буџетски програми
на општината

3.1 Вклучување
на
родовиот
концепт во процесот на креирање на
буџетот,
локалните
политики,
програми и проекти во Општината

СептемвриДекември
2019

3.2 (Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите (КЕМ) при Советот
на Општина Крива Паланка ќе ги
разгледува развојните планови и други
акти и предлог-одлуките пред да бидат
усвоени од Советот на Општината и за
истите ќе доставува мислење и
препораки, а воедно ќе учествува и во
креирањето на стратешките документи
за Општината согласно Законот.)

Подигнато на повисоко
ниво родовото
одговорно
распределување на
средствата, што ќе
продуцира поголема
транспарентност и
одговорност на
локалниот/ општинскиот
буџет од аспект на
родовата рамноправност

-Комисијата за
еднакви
можности

Нема
буџетски
импликации

-Градоначалник

Вкупно

4

00,00

ЦЕЛ: Јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности и општинската администрација со цел постигање на
повисоко ниво на родова рамноправност во локалната заедница;
Задача

Едукација за промовирање и
унапредување на еднаквите
можности на жените и мажите

Вкупно

Активности

Временски
период

Резултати

4.1 Учество на семинари, работилници,
панел дискусии и округли маси поврзани со
правото на еднаквите можности за сите.

Континуирано

Зајакнати и оспособени
капацитетите и знаењата
на локалната власт и
локалната заедница, што ќе
резаултира со повисоко ниво
на родова рамноправност во
заедницата.

2019

Носител на
активноста
Комисијата за
еднакви
можности

Буџет мкд

4.1 25000,00

-Градоначалник

25000,00
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5

ЦЕЛ:Редовна публикација на активности и материјали за родова рамноправност
Задача

Активности

Временски
период

Резултати

Дисеминација на информации и
материјали за еднакви можности

1.1 Публицирање на информации преку
дистрибуција на печатени материјали во
општинскиот центар за услуги, веб страната
на општинатаи други форми на
дисеминација на информации

Континуирано

Обезбеден пристап до
информациии за родова
рамноправност во локалната
заедница

2019

Носител на
активноста
Комисијата за
еднакви
можности

Буџет мкд

5.1 10000,00

-Градоначалник
.

Вкупно
СЕ ВКУПНО

10000,00

95000,00
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За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ќе ги превземе
сите потребни активности и ќе ги стави на раполагање техничките и човечките ресурси.
Ќе соработува со сите чинители (организации, институции и поединци) и засегнати
страни за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво, вклучително
граѓанските организации кои и ќе бидат еден од главните партнери во реализацијата на
активностите.
Во контекст на дефинираните цели активностите најмногу ќе се насочуваат кон едукација
и обука на населението и сите чинители во доменот на еднаквите можности.

IIIМЕТОДИ НА РАБОТА

Основни методи кои ќе бидат користени во реализација на активностите се:

-

Работни средби –Организирани за координација помеѓу КЕМ , Градоначалникот
(општинската администрација) и другите партнери во реализација на активностите
(експерти од одредени области, НВО-и, целни групи на граѓани и др.) кои ќе
учествуваат во имплементацијата на активностите;

-

Дискусионо обучувачки методи – ќе бидат користени во рамките на спроведување
на обуките, предавањата, советувањата и сл. согласно активностите. Во формата на
обуките, предавањата, советувањата и сл. ќе се користат современи образовни
технологии, аудио визуелни и мултимедијални образовни продукти. Евалуативни
прашалници пополнети од страна на учесниците во активностите;

-

Истражувачко аналитички методи- ќе се користат при и анализа на постигање на
целите. Приоритетно ќе се применуваат методите на анализа, собирање,
анализирање и систематизирање на информацијата (интервјуа и анкети со целните
групи);

-

Информативно промотивни –oвој тип на метод ќе се користи при дистрибуцијата и
презентирањето на рекламните и пропагандните материјали, организацијата на
обуките, предавањата, советувањата и други потреби согласно содржината на
активностите;

-

Правни – ќе се користат при спроведувањето на процедурите за избор на понудувачи
за реализација на активностите согласно Законот за јавни набавки во Р. Македонија;

-

Финансиско сметководствени методи – ќе се користат во процесот на подготовка
на буџетите за секоја активност поединечно, периодичните и финалните финансиски
извештаи за реализација на активностите;
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IVФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина
Крива Паланка.

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина
Крива Паланка и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој документ
ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои
оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените
цели.
До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви
можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештаи за имплементација на
активностите и реализацијата на целите.
Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика.
Координатор за еднакви можности
на жените и мажите
Лидија Митовска

Комисија за еднакви можности на жените и мажите
1.Катерина Митовска Наковска
2. Изабела Павловска
3. Славчо Тодоровски
4. Елена Митовска Давидовска
5. Марија Трајкова Стефановска

Бр. 09 – 3102/7
19.10.2018год.
Кр.Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 457„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за активностите на
Општина Крива Паланка во областа на еднакви можности за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Програмата за активностите на
Општина Крива Паланка во областа на еднакви можности за 2019 година , што Советот ја
донесе на 15-та седница, одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/8
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18 ),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2017/2018 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите
и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2017/2018 година, што Советот ја
донесе на 15-та седница, одржана на 19.10.2018 година.
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Бр. 10 Страна 458„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 3102/9
19.10.2018 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловскас.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештај за зимско одржување на
улиците ,тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2018/2019
година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за зимско одржување на
улиците ,тротоарите и локалните патишта , што Советот ја донесе на 15-та
седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/10
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Бр. 10 Страна 459„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18 ),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2018/2019 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за зимско одржување на улиците,
тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2018/2019 година, што
Советот ја донесе на 15-та седница, одржана на 19.10.2018 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-3102/11
19.10.2018 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

Врз основа на член 34 став 1 и 3 од Законот за јавни патишта ("Службен весник на
РМ" бр.08/2008 ) , и измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 бр.124/10, 23/11, 53/11 и
др. заклучно со бр 44/15,Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ"
бр.17/2011),и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата, одржана на 19.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМ А
За зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта
во Општина Крива Паланка за 2018/2019 година
Програмата за зимското одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта
во текот на зимската сезона 2018/2019 година ќе биде прилагодена према теренските и
климатските услови кои што владеат во Општина Крива Паланка. Општина Крива
Паланка е ридско-планинско подрачје каде освен градот, другите населени места се
претежно од разбиен тип и се доста оддалечени од самиот град.
Локалната патна мрежа е се уште недоволно развиена и асфалтните коловози се
претежно само до селата или населените места, додека кон поодалечените делови
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постојат земјани маалски патишта кои се главно во лоша состојба и се тешки за
одржување, поготово во зимски услови. Поради тоа, Програмата предвидува одржување
на асфалтните коловози, а по исклучок и на одредени земјани коловози заради нужна
проодност.
И самите асфалтни коловози од градот кон селата и населените места се тешки
за одржување поради големите наклони, острите и тесни кривини и постоењето на ударни
дупки, а на некои улици и патни правци понекогаш и не е можно да се врши чистење на
снегот од патот со основната механизација. Такви се патните правци Крива Паланка - с.
Градец , Манастир - Горно Варовиште кон Калин Камен, Крива Паланка -Дрење- с.
Киселица, два патни правца во село Подржикоњ и кон селата Голема Црцорија и Мала
Црцорија и Крива Паланка - с. Дурачка Река - с. Станци-крак кон Метоф И понатаму кон
с. Дренак, и др. па на овие патни правци во услови на пообилни врнежи од снег
неопходно е ангажирање на потешка градежна механизација. Праксата покажува дека во
услови на значителни снежни врнежи и покрај вложените напори поедини земјани
патишта сепак остануваат непроодни во одредени периоди (на пр. патот кон с. Дренак).
Во поширокото градско подрачје посебен проблем представуваат приградските
тесни улици и возилата паркирани на коловозот, тротоарите или блиску до коловозот на
улиците што значително го отежнува чистењето на снег, а со тоа се загрозува и
безбедноста на пешачкиот и моторниот сообраќај.
Активностите за зимско одржување се спроведуваатврз основа на Програма која
ги опфаќа следниве сегменти:
•

•
•
•
•
•
•
•

Организационата поставеност и обврски на овластениот субјект за зимско
одржување на улиците и локалните патишта и на другите учесници поврзани со
извршување на работите околу отстранувањето на снегот и ледот, односно
голомразицата.
Обем, динамика и функционирање на овластената зимска служба за отстранување
на снегот и ледот.
Сообраќајници со приоритет на отстранување на снегот и голомразицата, како и за
посипување и ставање на соодветен абразивен материјал и камена ризла на
критични точки на улицата и на витални објекти.
Број и вид на механички средства, нивна намена, начин и распоред на користење.
Број и распоред на лица кои учествуваат во извршувањето на работите сврзани со
отстранувањето на снегот и ледот.
Обврска, услуги и средства на други учесници кои се вклучуваат во случај на
потреба.
Места определени за депонирање на собраниот снег и лед.
Потребни финансиски средства за спроведување на Програмата и сл.

Врз основа на Годишната програма за зимско одржување која ја донесува Советот на
општина Крива Паланка се спроведува постапка за јавна набавка и до почетокот на
официјалната сезона за зимско одржување се склучува Договор за зимско одржување со
избран економски оператор.
ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ
Во Договорот склучен со избраниот понудувач се утврдувааат цената, начинот,
динамиката и времетраењето на одржувањето на улиците во градот и локалните
патишта.
Контролата над одржувањето на улиците, тротоарите и локалните патишта во зимскиот
период. т. е. нивно расчиствување од снег , лед и посипување на истите со абразивни
материјали го врши Одделението за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура преку овластени лица(во понатамошниот текст Одделението)., како и
други институции како што се МВР, инспекциски служби и др. во рамките на своите
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надлежности.
ОБЕМ И ДИНАМИКА
Обемот и динамиката на одржувањето на улиците, тротоарите и локалните патишта во
зимските услови се опфатени во договорот. Од досегашното искуство има произлезено
дека потреба од зимско одржување во Општина Крива Паланка има најмалку 4 месеци во
годината и тоа: од 15.11 тековната година до 15.03 наредната година. Во случаеви кога
зимата започнува порано, а трае до покасно или имаме поинтензивни врнежи од снег во
текот на овие 4 месецибројката на ефективни часови може значително да се зголеми..
Доколку пак работните часови не бидат искористени во обемот склучен во договорот
Општината може да ги искористи за свои потреби по завршување на зимската сезона за
поправка и одржување на локална патна мрежа.Треба да се напомене дека цените кои се
предвидени за користење наградежнатамеханизација и транспортните средства по
завршетокот на тромесечниот период за зимско одржување се по правило значително
пониски отколку во ударниот период.
УЛИЦИ ВО ГРАД КРИВА ПАЛАНКА КОИ ШТО
ИМААТ ПОТРЕБА ОД ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ

Улица „Св.Јоаким Осоговски“ која започнува од Мотел Македонија па се до спојот со
м-2 населба Грамаѓе и нов крак кој започнува од Соларски мост
до стара чаршија
Л = 4100 м
1. Пристапи до: Медицински центар,
Градинка "Детелинка" кај Житни Магацин,
Градинка "Детелинка" во Центар, Градинка"Детелинка " во "Осичка Маала" и пристапи
до сите основни училишта и во вкупна должина од
Л = 300 м.
2. Улица "8-ми Октомври" до мост во "Маневци"
Л = 1650 м
3. Улица"17-та Македонска Ударна Бригада"
Л = 490 м.
4. Улица "Д-р. Наско Тамбурков" - асфалтиран дел
Л = 1000 м
5. Улица "ГоцеДелчев"
Л = 700 м
6. Улица "Херој Карпош и Нас."Лозаново"
Л =1655 м
7. Улица "Партизанска"М.Пијаде".
Л = 1030 м
8. Улица "Никола Тесла" - асфалтиран дел
Л = 750 м
9. Улица "Борис Трајковски" и "Јане Сандански"
Л = 715 м
10. Улица "Македонска" и "Димитар Арсов" и "Баглачка"
Л = 1230 м
11. Улица "Ратко Минев"
Л = 930 м
12. Улица „Јоаким Крчовски"
Л = 520 м
13. Улица „Никола Тесла“
Л = 350 м
14. Улица ,,Димитар Влахов,,
Л =250 м
15. Улица ,,Св. Јоаким Осоговски“
Л = 3.370 м
16. Улица ,,Борис Арсов
Л = 280 м
17. Улица „Пиринска“ кон м.в.Ловачки Дом
Л = 210 м
18. Ул.„Горан Стојановски“
Л = 390 м
19. Ул. „Климент Охридски“
и Вера Јоциќ
Л = 1500 м
20. Ул. „Осоговска“ – два крака
Л = 519 м
21. Ул.Биљинска
Л = 250 м
22. Ул. Дивјанска
Л = 380 м
23. Ул.,,ДР. Наско Тамбурков“-асфалтиран дел
Л = 1000 м.
24. Ул. Никола Карев со краци
Л = 800 м.
25. Сите новоасфалтирани делови и краци од улици кои не се наведени со имиња во
Програмата
На сите улици во градот кои што не се асфалтирани, а по кои што сеодвива сообраќај ќе
биде извршен дотур на абразивен материал(сол и ризла), а посипувањето на абразивниот
материјал по улицатаќе го изврши самото месно население.
1.
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ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ

1. М-2 - с. Конопница (Трнска маала)-Мождивњак,крак за црква,
Деловотци, крак кон м.в.Крст-асфалт,
м.в Штала –А2, Деловотци-Кула-Црква
2. Маневци - с. Дурачка Река - с.Станци
3 .М-2 - с. Узем према с.Костур (асфалтиран де
4 .Трновска Река - с. Трново (асфалтиран дел)
5. М-2 - Манастир св.Јоаким Осоговски -Горно Варовште
-Калин Камен
6. Село Добровница - село Мала Црцорија (асвалтиран дел) и крак
до с. Голема Црцорија
7. Село Огут - село Нерав
8. Село Крстов Дол (од Спасенина куќа)- село Луке
9. М-2 с. - Кркља (асвалтиран дел) Лештарци
10. Крива Паланка- с.Дрење -с. Киселица асвалтирав дел
11. Од регионален пат на м.в. Китка - с. Подржи Коњ - Зли дол Мишинска маала (асвалтиран дел) и кон маала Косчи
12. Крива Паланка - с. Градец (асвалтиран дел)
13. Магистрален пат с. Длабочица до завршеток на асвалт
14. Мезовски ливади - асфалтиран дел
15. Станечка кривина - Метов Л = 3.000,00 м.
16. Мотел ,,Македонија“-манастир (т.н. Руски Пат)
17. Ловечка куќа кон Езерце
18. Жидилово кон Славев Врв
19.Патни правци кои не се асвалтирани а по истите се одвива
моторен сообраќај(чистење на снегот со градежна механизација).

крак

Станболици

-

Л =12.800,00 м
Л = 4.500,00 м.
Л = 1.000,00 м.
Л = 4.100,00 м.
Л = 7.000,00 м.
Л = 5.000,00 м.
Л = 2.500,00 м.
Л = 6.000,00 м.
Л = 1.500,00 м.
Л = 4.500,00м.
Л = 4.000,00 м.
Л = 6.000,00 м.
Л = 500,00 м.
Л= 2.000,00 м.
Л= 3.000,00 м
Л= 1000,00 м

БРОЈ И ВИД НА МЕХАНИЧКИ СРЕДСТВА
Според должината на локалната патна мрежа и улиците во градот, како и подолжните
наклони на улиците во градот и на локалната патна мрежа, зимското одржување на
истите ќе се врши со камион и трактор опремен со нож за чистење на снегот и соларка за
индустриска сол и абразивен материјал и камион од кој ќе се врши рачно посипување со
сол и камена ризла врз ледот и врз коловозните површини претходно ичистени од снегот,
мултифункционална машина со опрема за снег,градежна машина ,,СКИП,, за чистење на
обилен снег од пошироките улици во градот и на локалните патните правци, како и
булдозер за пробивање на завеани локални патишта.
Во случај на изобилни врнежи на снег (нептрекинато) операторот може да вклучи повеќе
камиони опремени со опрема за цена наведена во склучениот договор како и градежни
машини (Скип и буллдужер) кои ќе се користат на патиштата каде што нема услови да се
користи камион со комплетна опрема по цена цитирана во договорот за извршување на
услугата.
Налокалнитепатниправцисоземјанилитампониранколовозиналокалнипатниправцисоколов
озизграденодасвалткоисеизведенисоголеминаклониинепрописноизведеникривини,
чистњетонаснеготодколовознитеповришинисоПрограматасепредвидувадасеизведува со
градежнимашинибулдозерискип.
Во случај на силни и континуирани врнежи од снег, а кога општината нема можности да
се справи со нив , Општината бара ангажирање на републичките сили за заштита и
спасување преку Подрачното Одделение за заштита и спасување Крива Паланка и
Центарот за управување со кризи ( ПО за управување со кризи) Крива Паланка.
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БРОЈ И РАСПОРЕД НА ЛИЦА
Како придружба на камионот, тракторот или другата механизација покрај возачите,
односно машинисти ќе бидат ангажирани и други лица,според потребите и проценките на
самиот оператор. Дополнителни лица ќе бидат вклучени ако за тоа има потреба и тоа за
отстранување на снегот, ледот од улиците и утовар на истиот во камион или трактор и
транспорт до одредена депонија или друго место за депонирање на снег ,кое накнадно ќе
биде определено.
Чистењето на тротоарите пред влезовите на семејните куќи и влезовите на
колективните станбени згради се должност на станарите од тие објекти.Собирањето на
снегот да се врши на купчиња кои нема да го попречуваат движењето на пешачкиот
сообраќај , а одвозот на снегот е обврска на ЈП,, Комуналец,, од Крива Паланка.
Чистењето на тротоарите пред влезовите на деловните објекти и фирмите се
обврска и должност на сопствениците на тие објекти и други корисници на станбениот или
деловниот простор..
Чистењето на тротоарите и на другите јавни површини (каде што има движење на
пешачки сообраќај )од снег и одвоз на снег собран на купчиња до најблиска депонија се
обврска и должност на ЈП ,, Комуналец,, од Крива Паланка, а финасиските средства се
предвидени во Програмата за одржување на јавна чистота во Крива Паланка за 2018 и
2019 година.
Контролата на извршувањето на погоре наведена услуга се врши од страна на комунален
инспектор при Општина Крива Паланка.
Набавката на абразивните материјали(соликаменаризла) за посипување,е
обврсканаизберениотнајповоленпонудувачкоједолженнабавенитеабразивниматеријалида
ги складиранаместозаштитеноодатмосверскивлијанија.
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Од досегашното искуство за реализацијата на Програмата за зимско одржување на
улиците и локалните патишта може
даконстатирадекаискористенитесредствазаоваанаменазначителноварираатвозависносто
добемотиинтензитетотнаснежнитеврнежи.
Акосеземевопредвидподолгвременскипериоднаназадзазимскоодржувањепотребни се
средства во висина од околу 2.000.000-2.500.000 денари, кои што ќе бидат обезбедени од
Буџетот на
Општинатавокојкакоприходсеслеваатисредстватазаодржувањеналокалнипатиштакоисекој
агодинадоаѓаатодЈПзадржавнипатишта.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Приходи:
1. БуџетнаОпштинаКриваПаланка
2. ЈП за државни патишта
Вкупно: 2.500.000,00 ден.
расходи: (предпоставени)
1. Ангажирање на основна механизација=
2. Индустриска сол ( во тони )
=
3. Абразивен материјал (во м3).................................. =
4. Ангажирање на друга градежна механизација доколку
5. има потреба при обилни врнежи и после сезона
=
6. Ангажирање на работници доколку има потреба ...........

1.000.000,00ден.
400.000,00 dен.
300.000,00 ден.
600.000,00 ден.
= 200.000,00 ден.

Вкупно:2.500,000,00 ден.
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Бр. 10 Страна 460 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Бр.09-3102/11
19.10.2018година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за усвојување на Програма за зимско одржување на
улиците ,тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2018/2019
година
1. Се објавува Одлуката за усвојување на Програма за зимско одржување на
улиците ,тротоарите и локалните патишта , што Советот ја донесе на 15-та
седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/12
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сллужбен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 19.10.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 461 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

1. Се разрешува Љубен Стојков член на Одборот за контрола на материјалнофинансово работење на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка по негово барање .

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 3102/13
19.10.2018 год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за разрешување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка

1. Се објавува Решение за разрешување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка , што Советот ја
донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/14
22.10.2018 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
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Крива Паланка

Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 10 Страна 462 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 19.10.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење
на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

1. За член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП
„Комуналец“- Крива Паланка се именува:
-

Маја Ивановска

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-3102/15
19.10.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за именување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 463 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година
1. Се објавува Решение за именување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка , што Советот ја
донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/16
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за деца (“Сл. весник наРМ”
бр.148/13) и член 14 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка ”(Службен
Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18) , Советот на Општина Крива
Паланка на 15-та седницата, одржана на ден19.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За формирање на Општински совет за превенција на детско престапнишво
Член1
Со оваа одлука се формира Општински совет за детско престапнишво во
Општина Крива Паланка .
Член2
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво има 9 членови.
Член3
За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, се
именуваат:
-општинската администрација ,1 (еден)
член;
-Министерството за внатрешни работи,
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1(еден)член;
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-Центарот за социјална работа, 1 (еден)
член;
-Советот на родители во основните
училишта / од секое училиште по еден
претставник/,3(три )члена;
-средно училиште, /по еден
претставник/,1(еден )член;
-здруженија на граѓани и фондации /кои
работат на полето на заштитата и правата на
децата/,1(еден )член;
-судија за малолетници односно судија
определен од претседателот на судот, 1 (еден)
член
Член4

Членовите се именуваат за мандат со траење од пет години, со право на повторен
избор.
Член5

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво:
-донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува советот на општината,
-донесува деловодник за својата работа,-врши работи за следење на состојбите и
покренува иницијативи за нивното подобрување и
-развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското
престапништво и третманот на деца сторители на дејствиа што со закон се предвидени
како кривични дела и прекршоци.
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Член6

За
својата
работа
Општинскиот
совет
за
превенција
на
детско
престапништвонајмалку еднаш годишно го известува Советот на Општина Крива Паланка
и Државниот совет за превенција на детско престапништво.
Член7

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
“Службен Гласник на Општина Крива Паланка ”.

Бр.3102/17
19.10.2018 год.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за формирање општински совет за превенција на детско
престапништво
1. Се објавува Одлуката за формирање општински совет за превенција на
детско престапништво , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден
19.10.2018 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 – 3102/18

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

34

22.10.2018 год.
Крива Паланка

Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 41 од Законот за основно образоване (Сл.весник на РМ
бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) член 14 ст.11 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10) Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 19.10.2018 година ја донесе следната
О Д Л У К А
За давање согласност на барањето за формирање на паралелки со помал број на
ученици за учебната 2018/2019 година за ООУ „Илинден “
Член 1
Советот на општина Крива Паланка на Општинско основно училиште „Илинден“ од
Крива Паланка дава согласност за формирање на паралелки со помал број од 24 ученици
за учебната 2018/2019 година.
Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност по претходно прибавено
позитивно мислење од Министерството за образование и наука бр.12-7761/2 од
25.09.2018 година.
Член 3
Министерството за образование и наука дава позитивно мислење, а Советот на
Општина Крива Паланка согласност за следните паралелки:

-Една паралелка, во ПУ с. Конопница во прво одделение со 14 ученика

-Една комбинирана паралелка во ПУ с. Мождивњак 1 од прво и трето
одделение со 19 ученика
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.3102/19
19.10.2018г.
Кр.Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање согласност на барање за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2018-2019 година за
ООУ ,,Илинден,,
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на барање за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2018-2019 година за ООУ,,Илинден , што
Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/20
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 41 од Законот за основно образоване (Сл.весник на РМ
бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) член14ст.11од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10) Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 19.10.2018 година ја донесе следната
О Д Л У К А
За давање согласност на барањето за формирање на паралелки со помал број на
ученици за учебната 2018/2019 година за ООУ „Јоаким Крчовски “
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Член 1
Советот на општина Крива Паланка на Општинско основно училиште „Јоаким
Крчовски“ од Крива Паланка дава согласност за формирање на паралелки со помал број
од 24 ученици за учебната 2018/2019 година.

Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност по претходно прибавено
позитивно мислење од Министерството за образование и наука бр.12-7761/2 од
25.09.2018 година.
Член 3
Министерството за образование и наука дава позитивно мислење, а Советот на
Општина Крива Паланка согласност за следните паралелки:

-Една комбинирана паралелка во ПУ с. Жидилово од прво и второ одделение со 3
ученика.

-Една комбинирана паралелка во ПУ с. Луке од прво, второ и трето одделение со
7 ученика.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-3102/21
19.10.2018
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање согласност на барање за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2018-2019 година за
ООУ ,,Јоаким Крчовски,,

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на барање за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2018-2019 година за ООУ,,Јоаким
Крчовски , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/22
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), а во врска со член 23 став 4 и
став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен Весник на
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18) и член 14 став 1
точка41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.08/2010, 8/2014 и 2/2018), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 19.10.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на месечен надоместок на членовите на Комисијата за
урбанизам при Општина Крива Паланка
Член 1
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Со оваа Одлука се утврдува висината на месечниот надоместок на
надворешните членови на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка,
кои не се вработени во Општина Крива Паланка.
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Член 2
Надворешните членови на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка,
формирана со Решение на Градоначалникот на Општина Крива Паланка бр.29975/1 од 28.03.2018 година ќе примаат месечен надоместок во висина од 6.000,оо
денари.
Член 3
Членовите на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка, кои што ќе
примаат месечен надоместок се:
1. М-р Жаклина Ангеловска, диа – член на Комисијата;
2. М-р Зоран Маџовски, диа – член на Комисијата;
3. Маја Костадиновска, диа – член на Комисијата.
Член 4
По влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката бр.091110/65 од 19.04.2018 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-3102/23
19.10.2018 год.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на
Комисија за урбанизам при Општина Крива Паланка
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1. Се објавува Одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на
Комисија за урбанизам при Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та
седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/24
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.02.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1028 и дел од к.п.бр.1027 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1028 во КО Конопница сопственост
на Добрица Петрова и дел од к.п.бр.1027 во К.О. Конопница сопственост на Добрица
Петрова и Лјубица Стојановска.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
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Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена _.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.09-3102/25
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1028 и дел
од к.п бр.1027 во КО Конопница ,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за удврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1028 и дел од к.п
бр.1027 во КО Конопница ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та
седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/26
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Бр. 10 Страна 473 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитeза к.п.бр.1645/7 во
К.О. Мартиница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Мартиница на к.п.бр.1645/7 во К.О. Мартиница, Општина
Крива Паланка сопственост на Борис Георгиевски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мартиница.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мартиница за овој локалитет ќе се предвиди
намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.09- 3102/27
19.10.2018година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 474 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1645/7 во КО
Мартиница ,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1645/7 во КО Мартиница
,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден
19.10.2018 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 – 3102/28
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 20 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 475 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Домачки Дол на к.п.бр.20 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Гроздан Милковски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3102/29
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.20 во КО
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 476 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

1. Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.20 во КО Крива Паланка
,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден
19.10.2018 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 – 3102/30
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.4582 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Јоаким Крчовски“ на к.п.бр.4582 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Иван Илиев.
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Бр. 10 Страна 477 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена А1-домување во станбени куќи и постојниот Детален урбанистички
план за Крива Паланка е предвидено намена Е-инфраструктура за која намена од АД
„Мепсо“ има добиено согласност.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3102/31
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4582 во КО Крива Паланка
,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4582 во КО Крива Паланка
,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден
19.10.2018 година.
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Бр. 10 Страна 478 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 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 – 3102/32
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14;
124/15; 129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9792 и дел од к.п.бр.8091 во К.О.
Градец, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Градец на к.п.бр.9792 и дел од к.п.бр.8091 во К.О. Градец,
Општина Крива Паланка сопственост на Ивица Цветковски и РМ.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди
намена А1 домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3102/33
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 479 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9792 и дел
од к.п бр.8091 во КО Градец ,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за удврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9792 и дел од к.п
бр.8091 во КО Градец ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та
седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/34
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 7045 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 480 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Грамаѓе на к.п.бр.7045 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Крста Јосимов.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена А1-домување во станбени куќи.

Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена Б1-мали комерцијални и деловни објекти.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.09-3102/35
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Бр. 10 Страна 481 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7045 во КО
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за удврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7045 во КО Крива
Паланка ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на
ден 19.10.2018 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 – 3102/36
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 19.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2240 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
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Бр. 10 Страна 482 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.10.2018 година

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.2240 во К.О. Конопница, Општина
Крива Паланка сопственост на Стојна Цекова.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.3102/37
19.10.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловскас.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2240 во КО
Конопница ,Општина Крива Паланка
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1. Се објавува Одлуката за удврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2240 во КО
Конопница ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на
ден 19.10.2018 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 – 3102/38
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, став 40 од Статут на општина Крива Паланка( Сл.гласник
на Општина Крива Паланка бр.8/2010, 8/2014 и 02/2018 ) и Барањето наООУ „ Јоаким
Крчовски “ Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка седницата одржана на
ден 19.10.2018 год. донесе

ОДЛУКА
За прифаќање на Барање од ООУ „ Јоаким Крчовски “ Крива Паланка за асфалтирање на
површината помеѓу училиштето и Дурачка Река

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка го прифаќа Барањето наООУ
„ Јоаким Крчовски “ Крива Паланка бр.03-632/1 од 17.09.2018 год. за површината помеѓу
училиштето и Дурачка Река .
Член 2
Се задолжува Одделението за изградба и одржување на комунална
инфраструктура да изврши отстранување на оштетените асфалтни површини и повторно
асфалтирање на површината помеѓу училиштето и Дурачка Река .
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка .

Бр.09-3102/39
19.10.2018 Год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за прифаќање на Барање од ООУ,,Јоаким
Крчовски,,Крива Паланка за асфалтирање на површина помеѓу училиштето и
Дурачка река

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на Барање од ООУ,,Јоаким
Крчовски,,Крива Паланка за асфалтирање на површина помеѓу училиштето и Дурачка
река , што Советот ја донесе на 15-та седница,одржана на ден 19.10.2018 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 – 3102/40
22.10.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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