Бр. 1 Страна 2 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 26.01.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програма за одржување на јавни зелени
површини во градот Крива Паланка за 2017 година на ЈП Комуналец
1. Се усвојува Извештај по Програма за одржување на јавни зелени
површини во градот Крива Паланка за 2017 година на ЈП Комуналец.
2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-212/3
26.01.2018 год.
Крива Паланк

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за
одржување на јавни зелени површини во градот Крива Паланка за 2017 година
на ЈП „Комуналец“
1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за
одржување на јавни зелени површини во градот Крива Паланка за 2017 година на ЈП
„Комуналец“, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018
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 – 212/4
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 26.01.2018 година, донесе
Бр. 1 Страна 3 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализација на Годишна програма за јавна чистота
за 2017 година на ЈП „Комуналец“
1. Се усвојува Извештај за реализација на Годишна програма за јавна чистота
за 2017 година на ЈП „Комуналец“.

2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-212/ 5
26.01.2018 год.
Крива Паланк

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Годишна
програма за јавна чистота за 2017 година на ЈП „Комуналец“
1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за реализација на Годишна
програма за јавна чистота за 2017 година на ЈП „Комуналец“, што Советот ja донесе на
7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/6
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 24 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр.
111/08) и член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка („„Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 26.01.2018 година, донесе

Бр. 1 Страна 4 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
О Д Л У К А
За определување надоместок за одржување на јавни
површни во град Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се определува надоместок за одржување на јавни површини во
град Крива Паланка во износ од 50,00 денари за секое семејно домаќинство и 100,00
денари за секое правно лице месечно.
Член 2
Надоместокот ќе се наплатува преку сметките на ЈП „Комуналец“ - Крива
Паланка.
Член 3
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-1936/9 од
22.06.2009 година .
Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувае
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-212/7
26.01.2018 год.
Крива Палнака

а ќе се

објави во

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за определување надоместок за одржување
на јавни површини во град Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за определување надоместок за одржување на јавни
површини во град Крива Паланка, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на
ден 26.01.2018 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 – 212/8
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Бр. 1 Страна 5 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија
(„Службен
весник
на
РМ“
бр.
38/96
,28/06,
16/07,
103/08,17/11,
54/11,163/13,10/15,147/15 и 31/16), член 6 од Законот за снабдување со вода за пиење
и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 49/06,
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,41/14,25/15,61/15и 39/16) член 14, точка 27 од Статутот
на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 26.01.2018 година,
донесе
За

О Д Л У К А
усвојување на Одлуката за утврдување на цените на комуналните
услуги на ЈП „Комуналец“ –Крива Паланка

Член 1
1.Се усвојува Одлуката за утврдување на цените на комуналните услуги на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка
бр.02-885/5 од 27.12.2017 година донесена од
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 212/9
26.01.2018 год.
Крива Палнака

во

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на Одлуката за утврдување на цените на
комуналните услуги на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за усвојување на Одлуката за утврдуање на цените на
комуналните услуги на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ja донесе на 7та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/10
29.01.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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ПРОГРАМА
За управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2018 година
Содржина:
1. Процена на видот и на количеството отпад што се
создава во општина Крива Паланка на годишно ниво............................................3
2. Начинот на остварување на обврските на правните
и физичките лица кои управуваат со отпадот..........................................................5
3. Мерки и активности за избегнување и за намалување на количеството на
создадениот отпад, селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на
опасните состојки од отпадот....................................................................................5
4. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето
на биоразградливиот отпад.......................................................................................6
5. Начините за едукација и за подигање на јавната свест
на граѓаните во врска со управувањето со отпад....................................................7
6. Реализација на обврските за намалување на количеството
на биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите...............................9
7. Начинот на работа на објектите и на инсталациите за
преработка и за отстранување на отпадот............................................................10
8. Начинот на функционирање на интегрираната мрежа за
Преработка и за отстранување на отпадот............................................................11
9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем
во областа на управувањето со отпад...................................................................12
10. Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со
отпад..........................................................................................................................12
11. Програмски мерки и активности за 2018 година....................................................13
1. Процена на видот и на количеството отпад што се создава во општина
Крива Паланка на годишно ниво

ЈП„Комуналец“ во 2013 година за потребите на изработка на Планот за
управување со отпад на Североисточниот регион направи проценка на составот на
комуналнитот отпад по вид и количини. Количините на главните состојки на
комуналниот отпад се дадени во Табела 1.

Бр. 1 Страна 7 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Табела 1: Состав на комуналниот отпад и количини по видови во 2013 година

Вид на отпад

Количина
(т/год)

Застапеност
(%)

954

20,45

1887

40,43

Хартија

114

2,45

Картон

170

3,65

Стакло

116

2,49

Метали

19

0,40

Алуминиум

18

0,38

ПЕТ амбалажа

183

3,91

Пластични ќеси

250

5,37

Пластични ќеси од пакување

77

1,62

Друга пластика

48

1,02

Текстил

43

0,92

7

0,16

130

2,79

Отпад од градење и рушење

6

0,13

Електронски отпад

6

0,13

Опасен отпад

11

0,24

Тетрапак пакување

25

0,54

603

12,92

4667

100

Биоразградлив отпад (отпад од градини)
Друг биоразградлив отпад

Кожа
Пелени

Фина фракција
Вкупно

Проценетиот состав на комунален отпад и количина по водови за 2018 година е
дадено во Табела 2.

Табела 2: Проценка на состав на комуналниот отпад и количини по
видови за 2018 година
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Вид на отпад

Количина
(т/год)

Застапеност
(%)

975

20,35

1900

39,66

Хартија

130

2,71

Картон

195

4,07

Стакло

110

2,30

Метали

15

0,31

Алуминиум

13

0,27

ПЕТ амбалажа

197

4,11

Пластични ќеси

53

1,1

Пластични ќеси од пакување

35

0,73

Друга пластика

70

1,46

Текстил

53

1,1

5

0,1

30

0,63

300

6,26

Електронски отпад

30

0, 34

Опасен отпад

15

0,63

Тетрапак пакување

35

0,73

630

13,15

4791

100

Биоразградлив отпад (отпад од градини)
Друг биоразградлив отпад

Кожа
Пелени
Отпад од градење и рушење

Фина фракција
Вкупно

Проценката за годишната количина на отпад за периодот опфатен со Планот за
управување со отпад 2015 – 2019 година е даден во Табела 3.

Табела 3: Проценка на создавање на отпад во планскиот период
Година

Годишна количина на отпад (тони)

2015

4.697

2016

4.728

2017

4.760

2018

4.791

2019

4.823
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Причината за континуираното зголемување на количините на отпад е како
резултат на континуираното зголемување на опфатот за организирано собирање на
отпадот, зголемениот број на површини кои се одржуваат и уредуваат и како резултат
на подобрената свест на граѓаните за фрлање на отпадот на определените места.

2. Начинот на остварување на обврските на правните и физичките лица кои
управуваат со отпадот
Согласно Законот за управување со отпад ( Сл. Весник на РМ, бр. 68/04, 71/04,
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,
192/15, 39/16 и 63/16), правните и физичките лица кои во вршење на својата дејност во
текот на една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад
и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да ја реализираат
Програмата за управување со отпад, согласно со член 19 од истиот закон.
3. Мерки и активности за избегнување и за намалување на количеството на
создадениот отпад, селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето
на опасните состојки од отпадот
Планот за управување со отпад на Општина Крива Паланка за период 2015 –
2019 година опфаќа мерки и активности за селекција на отпад. Во оваа Програма за
управување со отпад за 2018 година се предвидува воспоставување на систем за
селекција на отпадот преку:
- Реализација на јавна кампања за потребите од рециклирање;
- Проширување на селективно собирање на хартија, ПЕТ амбалажа, стакло,
батерии и отпад од електронска и електрична опрема.
Реализација на јавна кампања за потребите од рециклирање со оваа
програма се планира да се спроведе преку следниве активности:
- Подготовка на работен план за подигање на јавната свест;
- Дефинирање на целни групи;
- Работни средби и предавања на различни нивоа.
Проширувањето на селективното собирање на хартија, ПЕТ амбалажа,
стакло, батерии и отпад од електронска и електрична опрема, се планира да се
спроведе преку следните активности:
- Обезбедување на финансиска конструкција;
- Определување и уредување на локации за собирни центри и за складирање
на рециклиран отпад;
- Определување на локации за еко - острови за селектиран отпад;
- Набавка на садови за селекција на отпад;
- Набавка на машина за балирање;
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- Набавка на специјализирано возило за собирање и транспортирање на
селектираниот отпад;
- Постапка за добивање на дозвола за складирање и третман;
- Континуирано селектирање на отпадот во училиштата и градинките.
Во врска со издвојувањето на опасните состојки од отпад, покрај батериите и
отпадот од електронска и електрична опрема за кои се планира воведување на
централизирано собирање, правните и физичките лица кои создаваат опасен отпад ќе
бидат обврзани преку интегрирани еколошки дозволи и елаборати за заштита на
животната средина да склучуваат договори со овластени правни лица за превземање
на опасен отпад.
4. Мерки
и
активности
за
поттикнување
на
компостирање
на
биоразградливиот отпад

Со Планот за управување со отпад на Општина Крива Паланка за периодот
2015 – 2019 година опфатено е компостирањето на биоразградлив отпад. Програмата
за управување со отпад за 2018 година во делот на компостирање на
биоразградливиот отпад ќе се спроведува преку:
- Довршување на постапка за централизираното компостирање;
- Кампања за домашно компостирање од страна на населението;
- Кампања за комостирање од страна на поголемите правни субјекти.
Централизираното компостирање на биоразградливиот отпад е започнато.
Локација која претходно беше делумно уредена, поради потребата за затварање на
комуналната депонија веќе нема да се користи, а се планира да се продолжи со
биокомпостирање на нова локација во рамки на складот на ЈП„Комуналец“ во село
Конопница. Со овој централизиран модел на компостирање би се опфатил
биоразградливиот отпад собран од јавни површини, уредени зелени површини,
скверови, речни корита, спортски терени, пазари, паркови, правни субјекти и
домаќинства. Во 2018 година се планира проширување на определената локација.
Во делот на домашното компостирање се планира едукација на населението за
селектирање на биоразградливиот отпад, негово биокомостирање и користење. Овој
процес би се одвивал континуирано во целиот период опфатен со Планот за
управување со отпад (2015 - 2019).
5. Начините за едукација и за подигање на јавната свест на граѓаните во
врска со управувањето со отпад
Генерално, нивото на свеста за животната средина во Општина Крива Паланка
треба да се подига преку:
 Еколошка едукација во училиштата; и
 Дополнителна едукација или ширење на информации за животната
средина.
Бр. 1 Страна 11 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Кампањата за подигање на јавната свест треба да ги подржи следниве цели:
 Проширување (по подрачја и видови) на селективното собирање на
видовите отпад кои можат да се рециклират;
 Подобрување на собирањето и третманот на медицинскиот и опасниот
отпад;
 Одржливото управување со органскиот отпад од земјоделството;
 Промовирање и подршка на биокомпостирањето;
 Промовирање на принципите „од отпад до енергија“;
 Доследно спроведување на одредбите од Законот за управување со
отпад.
Во подготовка и спроведување на кампањата за јавна свест, пресудно е да се
вклучат клучните целни групи. За Општина Крива Паланка, потенцијалните
заинтересирани страни и целни групи се:
 Пошироката јавност – домаќинствата;
 Локалните власти;
 Предучилишните и училишните образовни институции;
 Комерцијалниот и индустрискиот сектор;
 Комуналните служби и професионалците во управувањето со отпад;
 Болниците;
 Неформалниот сектор;
 НВО и ГЗ; и



Медиуми и други канали за комуникација.

Се препорачува кампањата за подигање на јавната свест да биде насочена кон
три суштински групи проблеми:
 Стоп за дивото депонирање
 Зголемување на покриеноста на собирање на комунален отпад
(вклучувајќи ја спремноста да се плати за подобра услуга);
 Премин кон контролирано отстранување на отпад (регионална депонија);
 Чистење на постоечки диви депонии; и
 Рекултивација на дивите депонии.
 Подобрување на превенцијата на отпадот, повторна употреба, преработка (на
пр. Рециклирање) и наплата
 Интелегентно купување;
 Селективно собирање;
 Компостирање;
 Транспарентност на тарифирањето т.е. трошоци за услуга.
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 Подобрување на управувањето со опасен отпад
 Селективно собирање на индустриски отпад;
 Селективно собирање на медицински отпад;
 Селективно и соодветно управување со електричниот и електронскиот
отпад, батерии и акумулатори, гуми и сличн отпад;
 Соодветно управување со отпадот од животински потекло.
Може да се препорачаат следните принципи за развивање на кампања за
подигање на јавната свест:
 Приодот треба да е проактивен и позитивен. Граѓаните не треба да бидат
оставени самите да ги интерпретираат промените, туку треба да имаат
навремени информации за позитивните ефекти и придобивките;
 Политиката и структурните промени во областа на управувањето со
отпадот на национално и локално ниво не може да се спроведат без
поддршка од јавноста и нејзиното активно учество;
 Треба да се користат двата приода од долу нагоре и од горе надолу;
 Кампањата не треба само да дистрибуира одредена информација, туку
исто така да креира можности за одговор на јавноста кој потоа ќе биде
земен во предвид;
 Важно е од целните групи не само да се побара промена на нивниот став
и однесување, туку и да се објаснат причините зошто тоа се бара и да се
покаже како да се направи тоа;
 Да се осигура дека целните групи добиваат можности да го променат
своето однесување. На пример, комуникацијата за селективно собирање
оди заедно со можностите за селективно собирање;
 Пораката треба да се повторува и зајакнува.
Согласно Планот за управување со отпад за периодот 2015 – 2019 година, во
оваа Програма за 2018 година како и во наредните години се предвидува

информирање и едукација на населението за вредноста на отпадот и опасностите кои
доаѓаат од него и неговата поврзаност со природните ресурси. Од овие причини, овој
План предвидува користење на различни форми за едукација и информирање на
одредени целни групи и тоа во делот на:
 Селектирање на комуналниот отпад, преку јавни кампањи и
информирање на населението со брошури и информативни листови за
селективно собирање на рециклирачките видови на отпад и нивната
улога во обезбедување на секундарни суровини и локациите и начинот
на селектирање;
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Организирање на јавна кампања за едукација на населението за
предностите и можностите кои ги нуди биокомпостирањето;
Едукација за превенција во училиштата преку организрање на
активности:
- Организирање на собирање ПЕТ амбалажа и стара хартија;
- Организирано собирање на батерии и електронски и електричен
отпад во училиштата и градинките;
- Донаторски акции за собирање на облека и предмети со мал габарит.
Собраните предмети наместо да се одложат на депонија и така
дополнително да ја оптоварат истата, може да бидат донирани.

Јавната кампања би се спроведувала преку организрање на трибини, печатење на
материјали (брошури, информативни листови и сл.) и преку медиуми.
6. Реализација на обврските за намалување на количеството
биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите

на

Со цел намалување на количеството на биоразградлив отпад што се
отстранува на депониите, со оваа програма за управување со отпад е започнато со
процес на централизирано биокомпостирањ. Определена е нова локација во складот
на ЈП „Комуналец“ во село Конопница. Со овој централизиран модел на компостирање
е опфатен биоразградливиот отпад собран од јавни површини, пазари, паркови и мал
дел од домаќинствата. Во 2018 година се планира продолжување на процесот преку
анализа на моделите за централно компостирање. Произведенот компост ќе се
користи од страна на ЈП Комуналец при одржување на градското зеленило.
7. Начинот на работа на објектите и на инсталациите за преработка и за
отстранување на отпадот
Во Општина Крива Паланка во моментов отпадот се одлага на општинската
депонија лоцирана без никаков предтретман. Постоечката депонија е лоцирана на 3
км југозападно од Крива Паланка, село Конопница, помеѓу магистралниот пат и Крива
Река.
Општинската депонијата се користи од 1983 година. Моментално е со
површина од 8.000 м2. На депонијата дневно се отстрануваат околу 30-35 м3, главно
комунален отпад. Според проценките волуменот на остранетиот отпад на депонијата
изнесува околу 150.000 м3. Површината повремено се натапкува со булдожер и
повремено се препокрива. Разнесувањето на лесна фракција од отпадот се
забележува на границата од депонијата. Општинската депонија е целосно
несанитарна и скоро целосно е исполнета.
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Од страна на Општина Крива Паланка изработен е проект кој е одобрен од
Министерството за животна средина и просторно планирање за затварање и
рекултивација на депонијата.
Со приклучување на Општина Крива Паланка во регионалниот систем на
управување со отпад за Североисточниот плански регион, постоечката депонија треба
да се затвори и рекултивира.
До отпочнување на работа на регионалната депонија за Североисточниот
регион потребно е да се изнајдат можности за проширување на постоечката локација
со експропријација на околно земјиште. Во врска со тоа од Министерството за животна
средина и просторно планирање до Општина Крива Паланка беше доставено
известување за експропријација на одредени парцели на земјиште во близина на
постоечката депонија.
Во меѓувреме, мора да се опстојува на доследно спроведување на
предложените мерки за рециклирање и компостирање опфатени со Планот за
управување со отпад на Општина Крива Паланка за периодот 2015 – 2019 година, со
цел намалување на вкупниот отпад кој ќе заврши на општинската депонија, односно на
определената времена депонија до изградба на регионалната депонија.
Општината за справување со градежниот шут имаше определно депонија за
градежен шут (место викано Пашина Воденица), која се наоѓа на околу 2 км од градот,
покрај магистралниот пат. Истата е исполнета со количина од околу 5.000 м3. Оваа
депонија е затворена. Потребно е изнаоѓање и определување на нова локација за
одлагање на градежен шут согласно законските прописи.
8. Начинот на функционирање на интегрираната мрежа за преработка и за
отстранување на отпадот
Интегрираното управување со отпад подразбира следење на создавањето на
отпад, минимизирањето на место на настанување, собирање, транспорт, третман и
одлагање, што резултира со одржливо управување со отпадот со добра покриеност и
создавање на доволно соодветни капацитети за давање услуги на собирање,
транспортирање и депонирање до изградба и пуштање во функција на регионална
депонија.
Сите правни лица и физички лица создавачи на отпад, согласно Законот за
управување со отпад се должни да имаат склучени договори за собирање и
транспортирање на отпад со овластени собирачи на отпад.
Врз основ на податоците од ЈП Комуналец, на територијата на општината
Крива Паланка, редовните услуги за собирање на отпад се главно лимитирани на
урбаните средини и на дел од руралните средини. Урбаниот дел од општината е
покриена со 100 % со услуга за собирање на отпадот, додека околу 20% е покриеноста
во руралните делови, претежно во руралните места кои се наоѓаат покрај
магистралниот пат и оние рурални места кои се во пониските делови на општината и
до кои има пристапни патишта. Во 2018 година од страна на ЈП Комуналец е
планирано зголемување на опфатот на организирано собирање за 50 нови корисници
пред се од руралните населби.
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ЈП „Комуналец“ освен услугите за собирање на комунален отпад, спроведува и
други активности како што се: чистење на улиците, јавни паркови и зелени површини,
одржување на гробишта и пазари, речни корита, скверови и др.
Собраниот комунален отпад во целост се одложува на општинската депонија
со делумна претходна селекција на хартија, пластика и електронски и електричен
отпад.
9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа на
управувањето со отпад

Мониторингот на состојбите со отпадот во Општината Крива Паланка ќе се
реализира преку создавање на релевантна база на податоци за состојбите со отпадот
во општината која што треба да ја оформи ЈП Комуналец во соработка со општината.
Мониторингот за 2018 година ќе се спроведе со пополнување на обрасците за
идентификација и транспортот на отпадот како и со изготвување на годишните
извештаи за управување со отпад. Овие се задолжителни за ЈП Комуналец и за
поголемите фирми односно компании кои продуцираат поголеми количини на отпад.
Локалната администрација преку овие инструменти во секој момент ќе може да има
преглед на состојбите во областа на управување со отпадот. Се разбира дека ваквата
пракса целосно сеуште не постои и затоа истата мора што поскоро односно во 2018
година да се воведе за да системот на мониторинг на состојбите со отпадот и
информирањето за истите да почне во вистинска смисла да функционира. Затоа мора
да се има разбирање и што поскоро да се поведе сметка кај Општината и општинското
јавно претпријатие за згоелемување на човечките ресурси и капацитети за следење на
состојбите со управување со отпадот, собирање и доставување на податоци за видот
и количините на отпад, начинот на создавање, контрола, обработка и анализа на
податоците.
10. Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад
Со Планот за управување со отпад на Општина Крива Паланка се предвидува и
затварање на дивите депонии (ѓубришта). Овој процес се предвидува да се одвива
континуирано во целиот период опфатен со планот 2015 – 2019 година. Со цел
намалување на бројот на диви депонии кои се создаваат на територијата на општина
Крива Паланка се предвидува зголемување на опфатот за собирање на комунален
отпад, преку поставување на садови за отпад и редовен транспорт на истиот.
Согласно Планот за управување со отпад на овие локации каде има диви депонии, по
чистењето да се пристапи кон уредување на просторот.

Програмски мерки и активности за 2018 година

11.
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Област 1: Приклучување кон регионален систем за собирање, транспортирање и
депонирање на отпад и затварање и ремдијација на постојната депонија
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Учество
во
активностите за
реализација на
регионалниот
пристап
во
управувањето со
отпад
за
Североисточен
регион

Согласно
барањата
на Североисточниот
регион

Општина
Крива
Паланка
во
соработка
со
другите општини
од
Североисточниот
регион

Временска
рамка
2018
континуирано

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

Според
физибилити
студија
и
Регионален
План
за
управување
со отпад за
Североисточе
н регион

Буџет на РМ, ИПА
фонд,
Јавно
приватно
партнерство,
буџет на општина

Област 2: Итна интервенција во системот за собирање на комунален
отпад
Задачи
Замена
поправка

и
на

Активности

Одговорна
институција

-Замена на дотраени
садови
со
нови

Општина
Паланка,

Крива
ЈП

Временска
рамка
2018
континуирано

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

100.000

Општина
Паланка,

Крива
ЈП

дотраени садови
за собирање на
отпад со нови
Набавка на нови
садови
за
проширување на
опслуженото
подрачје

Поставување на
корпи
за
отпадоци
на
шеталиштето
покрај
магистралниот
пат,
главна
улица и други
јавни површини

садови– 30 бр. (до
200л.)
-Поправка на 20 бр.
на садови
-Набавка
на
нови
контејнери – 30 бр. од
3
1,1 м 20 нови за
замена на стари и 10
за проширување на
опфат)
-Определување на 10
нови
локации
за
поставување
на
контејнери и нивно
Поставување
-Избор на локации за
поставување
-Набавка (изработка)
на 50
корпи за
отпадоци и нивно
поставување

Комуналец

Комуналец

Општина
Паланка,
Комуналец

Крива
ЈП

2018
континуирано

600.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец

Општина
Паланка,
Комуналец

Крива
ЈП

2018
континуирано

100.000

Општина
Паланка

Крива
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Област 3: Итна интервенција во собирање на инертен отпад
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Определување
на нова локација
за инертен отпад
(градежен шут,
земја и сл.)

-Затворање
на
депонијата кај Пашина
Воденица
-Формирање на тим за
изнаоѓање
на
нова
локација за одлагање на
градежен шут
-Изготвување на Одлука
-Усвојување на Одлука
од страна на Совет на
Општина Крива Паланка
-Обезбедување
на
соодветна
техничка
документација и дозволи

Општина
Паланка,
Комуналец

Временска
рамка

Крива
ЈП

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

200.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

2018
континуирано

60.000

Општина
Паланка

Март – Април
2018
Октомври Ноември
2018

50.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец

Октомври Ноември
2018

20.000

Општина
Крива
Паланка
и
ЈП
Комуналец

2018
континуирано

Област 4: Превенција на отпад
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Јавна кампања и
едукација

-Изработка
на
информативни ливчиња
-Одржување
на
3
едукативни кампањи и 2
обуки во училиштата
-Организирање на акции
по училиштата
-Организирање
општинска акција

Општина
Паланка,
Граѓански
здруженија
консултанти
Општина
Паланка,
основните
средното
училиште,
Крст
Општина
Паланка,
Комуналец,

Организирање на
акции
за
донирање

Организирање на
акции
за
собирање
на

-Реазлизација на акција
„Да ја исчистиме Крива
Паланка за еден ден“

Временска
рамка

Крива

Крива

и
Крива
и
Црвен
Крива
ЈП

разновиден
отпад

-Приклучување
на
националната
акција
„Македонија без отпад“

основните,
средното
училиште
граѓански
здруженија

и
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Област 5: Организиран систем за селективно собирање и рециклирање
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Реализација на
јавна кампања за
потребите
од
рециклирање

-Подготвување
на
работен
план
за
подигање
на
јавната
свест
-Дефинирање на целни
групи
-Работни
средби
и
предавања на различни
нивоа

Општина
Крива
Паланка,
консултанти

Воведување на
селективно
собирање
на
хартија,
ПЕТ
амбалажа,
стакло, батерии
и
отпад
од
електронска
и
електрична
опрема

-Обезбедување
на
финансиска конструкција
-Определување
на
локации
за
собирни
центри и за складирање
на рециклиран отпад
-Определување
на
локации за еко острови
за селектиран отпад
-Набавка на садови за
селекција на отпад – 30
бр.
Набавка на машина за
балирање и дробење
- Постапка за добивање
на
дозвола
за
складирање и третман
Зголемување
на
капацитетот
на
постојните
собирни
пунктови и определување
на нови локации за
поставување на истите за
постапување
со
електричен
и
електронски отпад

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец,
консултанти

Временска
рамка

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

2018
континуирано

20.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец

2018
Континуирано

1.000.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец,
МЖСПП
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Област 6: Компостирање на биоразградлив отпад
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Продолжување
на процесот на
централизирано
биокомпостирањ
е
и
продолжување
на кампањата за
домашно
биокомпостирањ
е

-Примена
на
нови
техники и пракси за
централно
биокомпостирање
-Доуредување
на
локација
за
централизирано
биокомпостирање
и ставање во функција
-Јавна кампања и
Едукација
на
населението, правни и
физички
лица
за
селектирање
на
биоразградливиот отпад,
негово биоконпостирање
и користење

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец,
консултанти

Временска
рамка
2018
континуирано

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

100.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец,
МЖСПП

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

120.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец,
МЖСПП

/

/

Област 7: Диви депонии
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Изработка
на
План
за
затварање
на
диви депонии

-Анализа на теренот
-Проценка на ризикот
-Проценка на финансиски
средства потребни за
затварање
-Рангирање
диви
депонии по приоритет
-Алоцирање на средства
од буџет на општина
-Барање
на
дополнителни средства
од Влада на РМ и
МЖСПП
-Изработка на табли;
- Поставување на табли
на претходно утврдени
локации

Општина
Крива
Паланка
и
ЈП
Комуналец
(потребна
е
консултантска
помош)

ЈП Комуналец

2018
Контимуирано

20.000

Општина
Крива
Паланка,
ЈП
Комуналец

-Изработка на план за
редовен и привремен
мониторинг
-Одредување на казнени
мерки за прекршителите

Општина
Паланка

2018
Континуирано

/

/

Наоѓање
на
средства
за
затварање
и
ремидијација
Изработка
и
поставување на
табли
за
забрането
фрлање на отпад
на
јавни
површини
Воспоставување
на
соодветен
мониторинг
и
систем
на
казнување

Општина
Паланка,
Комуналец

Крива
ЈП

Крива

Временска
рамка
2018
Континуирано

2018
Континуирано
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Област 8: Мониторинг на спроведување на планот и негово ажурирање
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Спроведување
на задачи на
комисија
Евидентирање

-Одржување
редовни
работни состаноци на
комисија
-Формирање
база
на
податоци

Општина
Паланка,
Комуналец
Општина
Паланка,
Комуналец
Општина

Оценување

на

-Мерење на постигнатите

Крива
ЈП
Крива
ЈП
Крива

Временска
рамка

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

/

/

/

/

/

/

2018
континуирано
2018
континуирано
2018

спроведувањето
со користење на
предложените
индикатори
Изготвување на
годишни
извештаи
за
спроведување на
програма
за
управување
со
отпад
Ажурирање
на
планот

резултати

Паланка,
Комуналец

ЈП

континуирано

-Усвојување
на
извештаите од Советот
на
Општина
Крива
Паланка

Општина
Паланка,
Комуналец

Крива
ЈП

Декември
2018

/

/

-Изработка на годишни
програми

Општина
Паланка,
Комуналец

Крива
ЈП

2018
континуирано

/

/

Област 9: Иницијатива за покренување активности од страна на МЖСПП
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

Давање
на
иницијативи во
делот
на
управување
со
разните видови
на отпад

Покренување
постапки, идеи ,
предлози и сл. до
МЖСПП

Општина
Крива
Паланка,МЖСПП

Буџет
(денари)

Извори
на
финансирање

/

/

2018
континуирано

Реализацијата на оваа програмата за управување со отпад на Општина Крива
Паланка за 2018 година во многу што ќе зависи од одвоените средства од буџетот на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-212/11
26.01.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за
2018 година
1. Се објавува Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за
2018 година, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018
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 – 212/12
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 4 од Законот за определување на имиња на
улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на
РМ“ бр. 66/04, 55/07 и 136/11) и член 14 точка 41 од Статутот на општината Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на 26.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За формирање на Комисија за именување на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти
Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за именување на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.
Член 2
За претседател и членови на Комисијата се именуваат:
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1. Изабела Павловска – претседател
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дарко Ангеловски – член
Влатко Ристовски – член
Сретимир Николовски – член
Игор Тодоровски – член
Тони Јакимовски – член
Драган Величковски – член

Член 3
Комисијата има за задачада ја спроведе постапката за именување согласно на
Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти и пречистената листа на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти да ја достави на усвојување до Советот на
Општина Крива Паланка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-212/13
26.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за формирање на Комисија за именување на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти
1. Се објавува Одлука за формирање на Комисија за именување на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, што Советот ja донесе на 7-та
седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/14
29.01.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 37 став 1 и 2 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер („Сл.весник на РМ“ бр. 13/06, 86/08 и 6/10) согласно
член 71, став 2 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на ден 26.01.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до информации
од јавен карактер за 2017 година – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2017 година – Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 212/15
26.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на Годишен извештај за слободен пристап
до информации од јавен карактер за 2017 година – Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за усвојување на Годишен извештај за слободен пристап
до информации од јавен карактер за 2017 година – Крива Паланка, што Советот ja
донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/16
29.01.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа чл.101 Статутот на општината Крива Паланка (Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010 и 08/2014), Членот на Советот на Општина Крива
Паланка Тања Д.Митровска до Советот на Општина Крива Паланка ја поднесува
следната :
Иницијатива за дополнување на
Статутот на Општина Крива Паланка
Согласно на чл. 43 ст.2, од Законот за локалната самоуправа, член на Советот
може да даде иницијатива за решавање на одредени прашања, а согласно со чл.101
од Статутот на Општината може да даде иницијатива за измени и дополнување на
статутот.
Со оваа иницијатива предлагам да се измени членот 94 став 1 од Статутот на
Општина Крива Паланка со тоа што бројот „10“ ќе се замени со бројот „5“ и по зборот
„месна“ ќе се додаде „– урбана“, и членот 94 ст.1 ќе гласи :
“Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на
облиците на месна самоуправа се врши на Собир на граѓани, доколку
присуствуваат најмалку 5% од граѓаните, жители на соодветната месна – урбана
заедница .“
Иницијативата за измени и дополнување на Статутот на Општината Крива
Паланка се предлага единствено од практични причини.
Гледајќи го сегашното статутарно решение самите 10 % од граѓаните жители на
соодветната месна урбана заедница не претставува некој голем број. Меѓутоа во
пракса доколку една урбана заедница има 1200 полнолетни граѓани со право на глас
потребно е на собирот на граѓани да присуствуваат најмалку 120 граѓани кои ќе
предложат, утврдат кандидати за членови на Советот на месната/урбаната заедница
односно со гласање ќе изберат членови на советот.
Во пракса собирањето на овој број на жители, доведува до реален проблем да
не може да се одржи собирот на граѓани и да не се изберат членови на советот на
соодветната зедница поради тоа што на собирот присуствувале 100 жители што
претставува и не така мал број, но воедно претставува и проблем како за комисијата
за спроведување на изборите туку и претставува своевидно малтретирање на 100
граѓани кои излегле на собирот, но изборите не се одржале поради тоа што
неприсуствувале уште 20 граѓани, и поради тоа што не е исполнет кворумот од 10 %.
Во досегашниот период овој проблем не беше толку актуелен поради тоа што
во месните зедници, поточно кажано во селата има помал број на граѓани и не беше
тешко да се обезбеди десет-процентниот кворум. Проблемот се јави кај поголемите
месни заедници, а воедно ќе се јави при спроведување на изборите во урбаните
заедници со оглед да има поголем број на жители и претставува реален проблем за
обезбедување на кворумот. Сакам да напоменам дека 5% кои се предлагаат како
минимум кворум е најмалиот број на граѓани кои треба да излезат на собирот и не
претставува пречка на собирот да има и поголем број на
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заинтересирани граѓани. Целта за која се предлага ова измена и дополнување е да се
формираат УМЗ, а со тоа да се овозможи граѓаните да одлучуваат што и како треба да
се стори во нивната непосредна заедница како и соодветно да се решаваат
проблемите кои ги засегаат. Ваква пракса за 5 % излезеност на граѓаните е
воспоставена низ повеќе општини во Македонија па затоа предлагам да бида
воспоставена и во нашата општина.
Согласно на наведеното, сметам дека е потребно да се пристапи кон измени и
дополнување на Статуот на Општината и предлагам на Советот да ја усвои оваа
иницијатива.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член на Советот
Тања Д.Митровска
Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа (Службен
Весник на Р. Македонија бр.05/2002) чл.14 ст.1 т.1 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/2010 и 08/2014), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 26.01.2018 година ја донeсе
следната
ОДЛУКА
За прифаќање на иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на
Општина Крива Паланка
Член 1
Се прифаќа иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010 и
08/2014“).
Член 2
Ова одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во „Службен Гласник на Општина Крива Паланка “.
Број 09-212/17
26.01.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за прифаќање на Иницијатива за изменување и
дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за прифаќање на Иницијатива за изменување и
дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 7-та
седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/18
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.5/02) и член 23 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Крива Паланка

(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка “ бр. 08/10 и 08/14), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка донесе
РЕШЕНИЕ
За запирање на објавување на Oдлуката број 212/19 од 26.01.2018 година за
изменување на Правилата за работа на облиците на месна самоуправа на
Општина Крива Паланка
1.Се запира објавувањето на Oдлуката број 212/19 од 26.01.2018 година за
изменување на Правилата за работа на облиците на месна самоуправа на Општина
Крива Паланка , заради недонесување на статутарна Одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка .
2.Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр.09-212/20
ПАЛАНКА
Градоначалник
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА
29.01.2018 год.
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/2002), Статутот на Општина Крива Паланка
(
Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.8/2010) и член 38-д од Статутарната
одлука за дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2014), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 26.01.2018 година донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на членови на Советот на млади на
Општина Крива Паланка
Член 1
Со ова решение се разрешуваат членовите на Советот на млади на Општина
Крива Паланка
1. Сања Милчевска
2. Бојан Мицевски
3. Дејан Јовановски
4. Милан Митковски
5. Емил Спасовски
6. Емилија Китановска
7. Анета Станковска
Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка
Бр.09-212/21
26.01.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Решение за разрешување членови на Советот на млади на
Општина Крива Паланка
1. Се објавува Решение за разрешување членови на Советот на млади на
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден
26.01.2018 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 – 212/22

ОПШТИНА КРИВА

ПАЛАНКА

29.01.2018 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/2002), Статутот на Општина Крива Паланка
(
Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.8/2010) и член 38-г од Статутарната
одлука за дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2014), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 26.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
За распишување јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови
на Совет на млади на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за распишување на јавен повик за
предлагање на кандидати за членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-212/23
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.01.2018 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Врз основа на Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на
Општина Крива Палнка бр.8/2010)
и член 38-г од Статутарната одлука за
дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.08/2014), како и Одлуката за распишување на јавен повик за
предлагање на кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива
Паланка бр. 09-212/23 од 26.01.2018 година, Советот на Општина Крива Паланка ,
објавува
ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
1. Покренување постапка
Се покренува постапка за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива
Паланка.

Советот на млади на Општина Крива Паланка е советодавно тело на Советот на
Општина Крива Паланка, основано заради подобрување на положбата и решавање на
проблемите на младите во Општина Крива Паланка.
Во Советот на млади на Општина Крива Паланка можат да бидат бирани млади со
постојано место на живеење во Општина Крива Паланка-жители на Општина Крива
Паланка, со старосна граница од 15 до 30 години.
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2. Број на членови
Советот на млади на Општина Крива Паланка брои 7 (седум) членови.
Советот од своите членови бира претседател и заменик претседател.
Членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка се бираат со мандат од 4
(четири) години.
3. Предлагање на кандидати
Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади на Општина
Крива Паланка имаат: невладини организации, здруженија на млади, ученички совети,
студентски совети и други регистрирани облици на организирање на млади.
4. Потребни документи
При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните документи кои се во
прилог на овој Јавен повик:
1. Образец СМ-1 ( Образец-предлог кандидат за член на Совет на млади на Општина
Крива Паланка )
2. Образец СМ-2 ( Образец-согласност за прифаќање на кандидатурата за член на
Совет на млади )
3. Образец СМ-3 ( Образец-согласност дека кандидатот за член на Совет е предложен
согласно актите на институцијата )
Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на
институцијата која го предлага членот.
4. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци) или копија од лична
карта
5. Кратка биографија на кандидатот
6. Фотокопија од регистрација на здружението
Некомплетни ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.
5. Рок на поднесување
Рокот за поднесување на предлози за кандидатите за членови на Совет на млади на
Општина Крива Паланка е 5 работни дена вклучувајки го и денот на објавата на овој
јавен повик на Веб страната на Општина Крива Паланка.
Потребните обрасци може да се подигнат од Архивата при Општина Крива Паланка
или од веб страна на општината www.krivapalanka.gov.mk
6. Доставување на предлози
Предлозите за кандидати за членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка
се доставуваат лично во архивата на Општина Крива Паланка, во затворен плик А4
формат, со назнака – Предлог кандидат за избор на членови на Совет на млади на
Општина Крива Паланка, на следната адреса ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр.175,
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за распишување јавен повик за предлагање на
кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за распишување јавен повик за предлагање на
кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка, што
Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/24
29.01.2018 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 26.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2502 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.2502 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка сопственост на Стојановски Љубен и Стојановски Стоимен.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Бр. 1 Страна 31 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-212/25
26.01.2018 год.
Крива Палан

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2502 КО
Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопклланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.
2502 КО Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на Стојановски Љубен и
Стојановски Стоимен, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден
26.01.2018 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 – 212/26
29.01.2018 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 26.01.2018 година, донесе

Бр. 1 Страна 32 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.4522/3 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на место викано „Цонев рид“ на к.п.бр. 4522/3 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Маџовски Слободан.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој
локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-212/27
26.01.2018 год.
Крива Палан

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4522/3
КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопклланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.
4522/3 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка сопственост на Маџовски
Слободан, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 година.
Бр. 1 Страна 33 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 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 – 212/28
29.01.2018 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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 26.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 41/2 и 42 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.„Партизанска“ на к.п.бр.41/2 и 42 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Димитровски Денис, Димитровски Веско и Димитровски Душко..
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена домување во станбени куќи-А1 и Е-инфраструктура.

Член 4
Со изработка на Генерален урбанистички план и Детален урбанистички план
за Крива Паланка за овој локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени
куќи-А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-212/29
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.01.2018 год.
Претседател,
Крива Палан
Изабела Павловска, с.р.
Бр. 1 Страна 34 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 41/2 и
к.п. бр. 42 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопклланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.
41/2 и к.п. бр. 42 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка сопственост на
Димитровски Денис, Димитровски Веско и Димитровски Душко, што Советот ja донесе
на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/30
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен
весник на РМ." бр.68/2004; 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011;
53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014
;44/2015; 97/15; 124/15; 129/15; 37/16 и 71/16), член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.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 26.01.2018
година ја донесе следната
ОДЛУКA
За уредување на општински линиски превоз на патници
на подрачјето на Општина Крива Паланка
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Co оваа Одлука се уредува превозот на патници во општинскиот
сообраќај како стопанска дејност од јавен интерес на Општина Крива Паланка.
Бр. 1 Страна 35 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година

Советот на Општина Крива Паланка го уредува општинскиот линиски
превоз на патници на подрачјето на општината, при што утврдува:
- Единствена мрежа на линии;
- Единствен возен ред, начин на негово истакнување, одржување и
менување;
- Начин на организирање на контрола на сообраќајот на автобусите и
линиите, како и евиденција за тоа;
- Тарифен систем и систем на наплата;
- Локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта и
постапката за нивна измена;
- Изградба, обележување, опремување, одржување и користење на
автобуските терминали, свртувалишта и стојалишта;
- Одредување на релација и место на превоз со возило со најмалку 9
седишта (8 + 1);
- Критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на
дозволата за вршење на општински линиски превоз и
распоредување на линиите на превозииците во општински линиски
превоз;
- Критериуми за начинот и постапката за распределување на линиите;
- Инспекторски надзор;
- Казнени одредби;
II.

ЕДИНСТВЕНА МРЕЖА НА ЛИНИИ

Член 2
Како единствена мрежа на линии на подрачјето на Општина
Кривa Паланка се утврдуваат следните линии:
Број, назив и траса на линијата
1. Крива Паланка – Конопница - Мождивњак;
2. Мождивњак - Конопница – Крива Паланка;
3. Крива Паланка – Граничен премин „Деве баир“;
4. Граничен премин „Деве баир“ – Крива Паланка;
5. Крива Паланка – Луке;
6. Луке - Крива Паланка;
7. Крива Паланка – Огут – Нерав;
8. Нерав – Огут - Крива Паланка;
9. Крива Паланка – Дурачка река – Станечка кривина;
10. Станечка кривина – Дурачка река - Крива Паланка;
11. Крива Паланка – Дубровница – Мала Црцорија;
12. Мала Црцорија – Дубровница - Крива Паланка;
13. Крива Паланка – Мождивњак;
14. Мождивњак - Крива Паланка;
15. Крива Паланка – Трново (до школо);
16. Трново (до школо) - Крива Паланка;
Бр. 1 Страна 36 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Член 3
Превозниците, месните заедници, други институции и граѓаните
можат да иницираат отварање на нови линии, што не се содржани во
единствената мрежа на линии, како и продолжување и скратување
на постоечките автобуски линии.
За отварање на нови, продолжување, скратување и укинување
на постоечките линии одлучува Советот на Општина Крива Паланка,
ако се исполнети неопходните сообраќајно-технички и економски
услови.
Член 4

Линијата во општинскиот линиски превоз на патници има свој број
и назив. Називот на линијата се означува со името на почетното –
крајното свртувалиште. Бројот и називот на линијата се поставуваат на
возилото , на автобуските стојалишта и автобуските свртувалишта.
III.ЕДИНСТВЕН ВОЗЕН РЕД, НАЧИН НА НЕГОВО
ИСТАКНУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ
Член 5
Возен ред е документ со кој се утврдува линијата, видот на
превозот, релациите на кои се врши превозот, редоследот на
станиците и постојките, нивната оддалеченост од почетната станица
или постојка, времето на пристигнување, застанување и заминување
на секоја постојка, период во кој превозникот го врши превозот на
линијата и времето на важење.
Истиот претставува флексибилен елемент во превозот на
патници и перманентно се усогласува со потребите за превоз на
граѓаните.
Член 6
Возниот ред содржи: број и назив на линијата, траса на линијата,
почетно крајно свртувалиште, времето на доаѓање и поаѓање на возилата на
почетно - крајно свртувалиште и рок на важење.
Член 7
Бојата на автобусите е слободна.
Член 8
Бројот и називот на автобуската линија е испишан на бела основа
со црни печатни букви на македонски јазик со кирилско писмо и арапски
бројки. Бројот и називот на автобуската линија се поставуваат од
внатрешната страна над предното стакло во просторот направен за
истакнување и на десната бочна страна до предната и задната врата.
Бр. 1 Страна 37 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
Член 9
Возниот ред се истакнува на автобусите, на почетните и крајните
свртувалишта и попатните стојалишта.
Возниот ред на автобусите го истакнува превозникот, а на
останатите локации и во јавноста го објавува и истакнува Општината.
Член 10
Автобусите во внатрешноста на возилото треба да имаат натписи и
ознака за информирање на патниците и тоа:
1. Број на регистрирани места за седење и стоење:
2. Натпис и ознака „Забрането пушење“;
3. Натпис со содржина „седиштата првенствено се наменети за инвалиди,
мајки со деца и стари лица“;
4. Натпис со шематски приказ на почетнот-крајното и попатни стојалишта
на линијата;
5. Натписите се напишани на македонски јазик со кирилско писмо;
Член 11
Возниот ред се изготвува за период од 5 години и тоа за периоди
согласно термините за почеток и крајот на учебната година, летниот и
зимскиот распуст, утврдени од Министерството за образование:

- зимски возен ред
од 31.08. до 15.06.
- летен возен ред
од 16.06. до 30.08.
- зимски распуст
од 01.01. до 15.01.
- од понеделник до петок
- за сабота
- за недела и државни празници
- за верски празници
Член 12
Возниот ред сезонски се дополнува со траси кон:
- летни туристички места
- зимски туристички места
- сабота и недела кон викенд туристички места.
Член 13
Возниот ред го регистрира Градоначалникот на општината на предлог на
комисијата формирана од Градоначалникот, а по барање на превозникот.
Комисијата се состои од Претседател и членови. Претседателот и
членовите се именуваат за период од четири години.
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Член 14
При регистрација на возниот ред превозникот плаќа 500,00 денари по
линија.
Член 15
Превозникот е должен линијата да ја одржува согласно регистрираниот
возен ред.
При реализација на возниот ред на линијата, превозникот е должен да
застанува само на автобуските стојалишта и свртувалишта внесени во истиот.
Член 16
Во текот на возењето, според возниот ред, превозникот може
привремено да ја промени трасата и да биде запрен превозот поради
прекинување на сообраќајот, реконструкција на улицата или други вонредни
настани.
Превозникот е должен за привремено запирање или промена на
трасата на линијата веднаш да го извести надлежниот орган.
Превозникот доколку не е во можност да ја одржува линијата е должен
за најмалку 30 дена пред откажување од одржување на линијата, да го извести
надлежниот орган.
IV.НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КОНТРОЛА НА
СООБРАЌАЈОТ НА АВТОБУСИТЕ И ЛИНИИТЕ, КАКО И
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТОА
Член 17
Превозниците кои ќе добијат Дозвола и регистриран возен ред,
заеднички ќе формираат диспечерски центар.
Диспечерскиот центар го контролира и евидентира извршувањето на
возните редови и секојдневно изготвува извештај за реализација на истиот.
Контролата на сообраќајот на автобусите и линиите ја врши превозникот
преку сопствената служба за контрола како и овластен инспектор за патен
сообраќај.
V.ТАРИФЕН СИСТЕМ И СИСТЕМ НА НАПЛАТА

Член 18
Во општинскиот линиски превоз на патници ќе се применува зонски
тарифен систем.
Системот на наплата ќе го утврди превозникот.
Член 19
Превозникот во општинскиот линиски превоз е должен на секој патник да
му издаде возен билет.
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Возниот билет содржи сериски број, назив на превозникот, цена на
превозот и фискална сметка.
Член 20
За превозните услуги превозникот може да издава и претплатни билети
(дневни, тродневни, неделни, месечни и годишни).
Член 21
Ценовникот го донесува превозникот по претходна согласност на
Советот на Општината.
Цената на превозот од став 1 на овој член се формира врз основа
методологија на признати трошоци, со кои се обезбедува економичност
вршењето на дејноста.
Методологијата ја изготвува превозникот, истата се заснива
стандарди за потрошувачка и реалните трошоци, а ја одборува Советот
Општината.
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VI.ЛОКАЦИЈА НА АВТОБУСКИТЕ ТEРМИНАЛИ,
СВРТУВАЛИШТА, СТОЈАЛИШТАИ ПОСТАПКА ЗА
НИВНА ИЗМЕНА
Член 22
Автобуските стојалишта на подрачјето на Општина Крива Паланка ги
определува Советот на Општината.
Графичкиот приказ на автобуските стојалишта се составен дел на оваа
Одлука.
Автобуски стојалишта лоцирани на подрачјето на Општина Крива
Паланка се:
1. ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
а) Автобуски почетно-крајни стојалишта:
1. Автобуска станица - индустриски дел Карпош;
2. Индустриски дел Карпош - автобуска станица;
б) Попатни автобуски стојалишта
1. Норма
2. Плоштад (градски парк)
3. Населба Единство
4. Костурница
5. Болница
6. Карпош
7. Кланица
8. Индустриски дел Карпош
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2. ПРИГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
а) Почетно крајни автобуски стојалишта
1.
Крива Паланка – Конопница - Мождивњак
2. Мождивњак - Конопница – Крива Паланка
3. Крива Паланка – Рамна Нива
4. Рамна Нива – Крива Паланка
5. Крива Паланка – Луке
6. Луке – Крива Паланка
7. Крива Паланка – Огут – Нерав
8. Нерав – Огут – Крива Паланка
9. Крива Паланка – Дурачка Река – Станечко училиште
10. Станечко училиште – Дурачка Река - Крива Паланка
11. Крива Паланка – Дубровница – Мала Црцорија
12. Мала Црцорија- Дубровница - Крива Паланка
13.
Крива Паланка – Мождивњак
14.
Мождивњак – Крива Паланка
15.
Крива Паланка – Трново (до школо)
16.
Трново (школо) – Крива Паланка
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

КРИВА ПАЛАНКА – КОНОПНИЦА - МОЖДИВЊАК
Автобуска станица
Норма
Плоштад
Населба Единство (Стари станбени згради)
Костурница
Касарна
Карпош
Кланица
Кафана Борче
Рашки
Црвеници
Чивлик (Здружен дом)
Деловодци
Пролетер
Трнци (Побиен Камен)
Црква Св. Троица
Дубие
Антовци
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КРИВА ПАЛАНКА – РАМНА НИВА

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автобуска станица
Индустриска зона
Кланица
Карпош
Болница
Костурница
Населба Единство

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
III.

Плоштад
Балкан
Пашина Воденица
Самоков
Долна Вода
Жидилово
Арбанашки Дол
Узем
Ковачев Дол
Рамна Нива
КРИВА ПАЛАНКА – ЛУКЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Автобуска станица
Индустриска зона
Кланица
Карпош
Болница
Костурница
Населба Единство (Стари станбени згради)
Плоштад
Балкан
Пашина воденица
Самоков
Трновска Река
Киселечка Река
Великина Воденица
Дубровница
Крстов Дол
Подржи Коњ
Луке
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IV.

КРИВА ПАЛАНКА – ОГУТ – НЕРАВ
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство
8. Плоштад
9. Норма
10. Домачки дол Циглана (Трансформатор)
11. Домачки Дол (Раскрсница на дренски пат)
12. Домачки Дол (Циглана - Трансформатор)
13. Рашки Рид
14. Осиче
15. Градец (Петковци)
16. Габарски Ливади
17. Габар
18. Вучковци

19.
20.
21.
22.
23.
V.

KРИВА ПАЛАНКА – ДУРАЧКА РЕКА – СТАНЕЧКО УЧИЛИШТЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автобуска станица
Индустриска зона
Кланица
Карпош
Болница
Костурница
Населба Единство (Стари станбени згради)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Плоштад
Норма
Пашина Воденица
Самоков
Трновска Река
Кисиличка Река
Великина Воденица
Дубровница
Мала Црцорија

КРИВА ПАЛАНКА – МОЖДИВЊАК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VIII.

Автобуска
Гимназија
Маневски Мост
Дурачки Самоков
Амбуланта
Училиште во Дурачка Река
Станечка Кривина
Станечк училиште
KРИВА ПАЛАНКА – ДУБРОВНИЦА – с.МАЛА ЦРЦОРИЈА

VI.

VII.

Метежевски Преслап
Давитковци
Николинци
Огут
Нерав

Автобуска Станица
Балкан
Населба Единство
Костурница
Касарна
Карпош
Кланица
Индустриски Дел
Малиново Лозје
Стамболици
Рампа
Трнци
Мождивњак

КРИВА ПАЛАНКА – ТРНОВО (до школо)
1. Автобуска станица

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Индустриска зона
Кланица
Карпош
Болница
Костурница
Населба Единство (Стари станбени згради)
Плоштад
Балкан
Пашина Воденица
Самоков
Трновска Река
Бресје
Трново (школо)
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Член 23
За отварање на нови, укинување или преместување на постојано
свртувалиште или стојалиште одлучува Советот на Општината, ако е тоа во
интерес на граѓаните и безбедноста на сообраќајот.
VII.

ИЗГРАДБА, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И
КОРИСТЕЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СВРТУВАЛИШТА И СТОЈАЛИШТА
Член 24
Изградбата, обележувањето, опремувањето, одржувањето и начинот на
користење на свртувалиштата и стојалиштата во општинскиот линиски превоз
на патници го врши Општина Крива Паланка со средства добиени од
превозниците при издавање на лиценци, дозволи и заверка на возни редови.
Член 25
Автобуските стојалишта се обележуваат со табла.
Таблата до став 1 на овој член содржи: натпис на автобуското стојалиште и
свртувалиште како и други натписи што служат за известување на патниците (возен
ред и сл.).
Таблата од став 1 на овој член се истакнува на видно место на самото
автобуско стојалиште.
Коловозната површина на автобуското стојалиште и свртувалиште, намената
за застанување на автобускит, се обележува со стандардна ознака БУС со жолти
букви напишана на латиничко писмо.
Член 26
Опремата на автобуските стојалишта и свртувалишта под услови и во
согласност на Градоначалникот може да се користи за реклама, пропаганда и
известување.
Член 27
Опр е му ва ње т о н а св р т у вал и ш т а т а и ст о ј а л и ш та т а ,
Градоначалникот може да го отстапи на заинтересирано правно или физичко
лице со договор со кој ќе се уредуваат односите меѓу нив.
Лицето на кое ќе му биде отстапено опремувањето на свтувалиштето
или стојалиштето е должен истото да го одржува.
Член 28
Автобуските стојалиште треба да имаат:

1. Настрешница за заштита на патници од атмосферски влијанија, изработена од
погоден материјал;
2. Број и назив на линиите што поаѓаат, доаѓаат и поминуваат и
3. Шематски приказ на мрежата на линии;
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Автобуските стојалишта и свртувалишта можат да имаат:
1. Урбана опрема;
2. Рекламни паноа и
3. Други содржини;
Член 29
Превозниците учествуваат во покривањето на трошоците за изработка и
одржување на објектите и на урбаната опрема, со процентот со кој учествуваат во
реализацијата на единствениот возен ред и мрежата на линии.
Член 30
Превозникот кој има дозвола за вршење на општински линиски превоз на
патници во Општина Крива Паланка плаќа надоместок за користење на автобуско
стојалиште која ја одредува Советот на Општина Крива Паланка.
VIII.

ОДРЕДУВАThЕ НА РЕЛАЦИЈА И МЕСТО НА ПРЕВОЗ СО КОМБИ ВОЗИЛО СО
НАЈМАЛКУ 9 СЕДИШТА (8+1)
Член 31
Општински линиски превоз на патници со комби возила со најмалку 9
седишта ќе се врши на линии кои се наведени во член 3 на оваа Одлука, а на кои
не може превозот да се одвива со автобуси или возила со 17 (16+1) седишта.

IX.

КРИТЕРИУМИ
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНАСКИ ЛИНИСКИ
ПРЕВОЗ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЛИНИИТЕ ЗА ПРЕВОЗНИЦИТЕ ВО
ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ
Член 32
Општински линиски превоз на патници на територија на Општина Крива
Паланка можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца и изводи од лиценца за
вршење на ваков превоз.
Лиценцата за линиски превоз на патници на територијата на Општина Крива
Паланка ја издава Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Лиценцата од став 1 на овој член има важност од 4 години.
Член 33
За добивање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници,
покрај другите услови за вршење на дејноста, превозникот треба да ги исполнува
следните услови:
- Да е впишан во централен регистар за вршење на превоз во патниот сообраќај и да
има решение за претежна дејност општински линиски превоз;
- Да има сопственост едно или повеќе возила кои ги исполнуваат посебните техничкоексплоатациони услови за општинсли линиски превоз;
- Да има вработено возачи во зависност од бројот на возилата (автобуси и комби
возила 8+1) што ги исполнуват условите предвидени со прописите за безбедност на
сообраќајот на патиштата;
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- Управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има успешно поминато
проверка за професионална компетентност;
- Да не е во сила правосилна пресуда за кривично дело против имотот, стопанството

или безбедноста на јавниот сообраќај;
- Да има со вопственост капацитет за паркирање и одржување на автобусите или доказ
за користење на таков капацитет, со рок на важење од најмалку 4 години;
- Во восилото за вршење на општински линиски превоз на патници да има вградено
фискален апарат;
Член 34
Градоначалникот на Општината може да му ја одземе лиценцата за општински
линиски превоз на превозникот ако утврди дека:
- превозникот повеќе не исполнува никои од условите од член 26 на оваа одлука за
добивање на лиценца;
- врши превоз спротивно на издадената лиценца;
Член 35
Изборот на превозникот за добивање на дозвола за определена линија
во општинскиот линиски превоз се врши по пат на јавен оглас објавен од
градоначалникот.
Член 36
На јавниот оглас можат да се јават лица кои имаат лиценца за вршење
на општински линиски превоз.
Член 37
Општински линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола
за определена линија што ја издава Градоначалникот на Општина Крива
Паланка, на предлог на комисијата.
Превозник кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на
патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола за
определена линија.
При добивање на дозвола превозникот плаќа 600,00 денари за
покривање на трошоците.
Член 38
При вршење на општински линиски превоз на патници, превозникот е
должен во возилото да има лиценца, дозвола и регистриран возен ред во
оригииал или заверен препис од органот што ги издал.
Член 39
Лиценцата и изводот од лиценца се издава согласно член 8 од
Законот за превоз во патниот сообраќај.
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Член 40
Дозвола за вршење на општински линиски превоз содржи: назив на
линијата, траса пo која ќе се одвива, назив и седиште на превозникот како и
рок на важење.
Дозволата може да ја користи само превозникот на кој што му е
издадена.
Член 41
Превозникот е должен преку средствата за јавно информирање да го
објави возниот ред на линијата, седум дена пред започнување на вршење на
општински линиски превоз на патници.
Член 42
Ако превозникот од неоправдани причини не го врши општинскиот

линиски превоз на определена линија, за која има добиено дозвола, повеќе од
три дена непрекинато или со прекини од 15 дена во текот на годината,
Градоначалникот на општината ќе донесе решение за одземање на дозволата.
Против решението на Градоначалникот на општината може да се изјави жалба
во рок од 8 дена, од денот на приемот на истото, до Министерот за транспорт
и врски.
Член 43
Доколку дозволата за одредена линија што се одржува во текот на
важноста на возниот ред, согласно на Одлуката, биде одземена од
превозникот, истата може да се додели на друг превозник кој се јавил на
јавниот оглас.
Член 44
За евентуално створена штета од било кој вид на патниците, поради
неизвршување на линијата од превозникот, трошоците направени од истата
паѓаат на терет на превозникот.
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2.

3.
4.
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7.

Член 45
Дозволата и возниот ред ги издава Градоначалникот со важност од 4 години.
Член 46
Распределба на линиите, доколку има повеќе превозници кои ги
исполнуваат условите на огласот, го врши Градоначалникот на општината по
предлог на комисијата.
При распределба на линиите се води сметка за следното:
Кој превозник има поголем број регистрирани возила, што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење
на општински линиски превоз на патници;
Има соодветна опрема и стручен кадар за квалитетно одржување на возилата
во просторот за одржување и поправка на возилата, како и за квалитетно
вршење на превозот;
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Најниска просечна старост на возилата;
Поголем број на вработени;
Имаат седиште во местото на поаѓање;
Подолго време врши јавен превоз на патници;
Поседува поголем број на возила со еко стандарди.
IX.НАДЗОР
Член 47
Надзорот над примената на оваа Одлука го врши Државниот инспектор
за патен сообраќај.
X.КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 41
За непочитување на оваа одлука се применуваат казнените одредби
предвидени со Законот за превоз во патниот сообраќај.
XI.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 42
Превозниците кои вршат општински превоз на патници во Општина
Крива Паланка должни се да го усогласат своето работење со одредбите на
оваа Одлука, во рок од два месеци од денот на влегување на сила на оваа
Одлука.
Член 43

Co влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на
Општина Крива Паланка бр. 07- 824/17 од 12. 03 2010 година ("Службен
гласник на Оштина Крива Паланка" бр. 3/2010).
Член 44
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на Општина Крива Паланка".
Бр. 09-212/31
26.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за уредување на општински линиски превоз на патници
на подрачјето на Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за уредување на општински линиски превоз нa патници
на подрачјето на Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 7-та седница,
одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/32
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 став 1, точка 3 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 26.01.2018 година, донесе
П Р О Г Р А М А
За работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2018 година
ПРВ ДЕЛ:
1. Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2018 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок: мај
2. Ивештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2018 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок: мај.
3. Усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“, ОУ „Јоаким Крчовски“, СОУ
„Ѓорче Петров“, Детска градинка „Детелинка“, Дом за ученици „Боро Менков“ – Крива
Паланка за 2017 година.
Изготвувач: училиштата, Домот за ученици и Детска градинка.

Рок: март.
4. Извештај за работа на Градски музеј за 2017 година и Програма за работа на
Градски музеј за 2018 година.
Изготвувач: Градски музеј
Рок: Извештај - јануари – март
Програма- септември – декември
5. Извештај за стопанисување со спортски објекти
Изготвувач: ЈП „Комуналец“
Рок: јануари
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6. Информација за извршената наплата на данок од имот во Општина Крива
Паланка за 2017 година.
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања .
Рок: јули.
7. Донесување на буџетски календар за квартал.
Изготвувач: Оделение за финансиски прашања.
Рок: јануар – февруар.
8. Усвојување на Завршна сметка на ЕЛС.
Изготвувач: Оделение за финансиски прашања.
Рок: март.
9. Донесување на фискална стратегија.
Изготвувач: Оделение за финансиски прашања.
Рок: март – април.
10. Програма за уредување на авто-такси стојалиштата и останатата
сообраќајна сигнализација.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.
Рок: јули.
11. Програма за уредување на сообраќајна сигнализација на територијата на
Општина Крива Паланка.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.
Рок: август.
12. Предлог План на Програми за развој на Општина Крива Паланка
- културно наследство;
- природно наследство; и
- алтернативен туризам.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: октомври.
13. Програма за развој.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок. Ноември.
14. Разгледулвање на квартални извештаи.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со
даноци и имот.
Рок: април, јули, октомври и јануари.
15. Извештај од работата на редарските служби за одржување на јавна чистота
во природата.
Изготвувач: Одделение за инспекциски надзор.
Рок: декмври.
16. Извештај за работа на ТППЕ.
Изготвувач: ТППЕ.
Рок: декември.
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17. Програма за работа со месни заедници.
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи.
Рок: јануари или февруари.
18. Извештај за работа на просветен инспектор.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јули.
19. Извештај за реализација на проекти од странски донатори.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со
даноци и имот.
Рок: декември.
20. Извештај за јавна безбедност.
Изготвувач: МВР – Крива Паланка.
Рок: февруари-август.
21. Извештај за меѓуопштинска погранична и меѓународна соработка.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: ноември.
22. Информација за искористеност на градежно земјоделско земјиште на
територијата на Општина Крива Паланка.
Изготвувач: Одееление за комунална инфраструктура.
Рок: декември.
23. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности меѓу мажите и
жените.
Изготвувач: Комисија за еднакви можности.
Рок: септември.
24. Разгледување на ревизорски извњештај и тековна состојба.
Изготвувач: Одделение за ревизија.
Рок: март.
25. Информација за пристап до информација од јавен карактер.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јуни.
26.Програма за работа на образование, спорт и физичката култура во Општина
Крива Паланка.
Изготвувач: Одделение за јавни дејности, економски развој и
информатичка технологија.
Рок: мај.
27.Информација за хемиско биолошката анализа на водата на водоводите со
кои управува ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка и состојба со локалните водоводи на
територијата на Општина Крива Паланка.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.
Рок: јануари и јули.
28. Информација за појавите и проблемите во бесправната градба во Општина
Крива Паланка, со предлог-мерки за разрешување на проблемите.
Изготвувач: Градежна инспекција.
Рок: септември.
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29 Извештај за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ –
Крива Паланкла за учебната 2017/2018 година.
Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“.
Рок: септември – октомври.
30 Годишна програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за
учебната 2018/2019 година.
Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“
Рок: септември – октомври.

31. Извештај за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната
2017/2018 година.
Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“
Рок: септември – октомври.
32. Годишна програма за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за
учебната 2018/2019 година.
Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“.
Рок: септември – октомври.
33 Извештај за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за учебната 2017/2018
година
Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок: септември – октомври.
34. Годишна програма за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за
2018/2019 година.
Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок: септември – октомври.
35. Извештај за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка за
учебната 2017/2018 година.
Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: Септември - октомври.
36.Годишна програма за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ Крива
паланка за учебната 2018/2019 година.
Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: септември – октомври.
37. Извештај за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска
градинка „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2017/2018 година.
Изготвувач: Детска градинка.
Рок: септември – октомври.
38. Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца –
Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2018/2019 година.
Изготвувач: Детска градинка.
Рок: септември – октомври.
39. Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на
комуналната инфраструктура во Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура.
Рок: ноември.
Бр. 1 Страна 53 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.01.2018 година
40. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална
патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: ноември.
41. Извештај за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во
Општина Крива Паланка за 2017/2018 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: мај.
42. Програма за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во
Општина Крива Паланка за 2018/2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: ноември.
43. Извештај за изградба, реконструкција и одржување на уличното
осветлување во Општина Крива Паланка за 2017 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: јануари - февруари.
44. Пограма за изградба, реконструкција и одржување на уличното
осветлување во Општина Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: ноември.
45. Пограма за одржување на парковите и градското зеленило како и
спортскиот центар во Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: ноември.
46. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната
водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.
Рок: ноември.
47. Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Крива
Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.
Рок: ноември.
48. Извештај за реализација на Програмата за изтработка на урбанистички
планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за
2017 година.
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Изготвувач: Одееление за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина:
Рок. јануари.
49. Разгледлување на Предлог – Буџет на Општиа Крива Паланка за 2019
година.
Изготвувач: Одееление за финансиски прашања.
Рок: ноември.
50. Донесување Буџет на Општината за 2019г одина.
Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот.
Рок: декември.
51. Донесување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2019 година.
Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и
администрирање со даноци и имот.
Рок: декември.
52. Информација за состојбата на градската депонија во село Конопница.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок. Март - август.
53. Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2019 година.
Изготвувач: Комисија.
Рок: декември.
54. Советнички прашања, предлози и иницијативи.
ВТОР ДЕЛ:

Освен прашањата наведени во првиот дел на оваа Програма во текот на 2018
година Советот ќе расправа и одлучува и по следните прашања.
1. Разгледување на прашања по иницијативи и предлози на месните заедници
на граѓаните.
2. Тековни прашања и проблеми од комуналната свера, урбанизам и заштита
на животната средина.
3. Разгледување на прашања и донесување на одлуки од областа на цивилната
и противпожарна заштита и Локален совет за превенција.
4. Разгледување на прашања и проблеми сврзани со соработката на
Општината со подрачните единици на Републичките министерства и инспекциските
органи.
5. Разгледување Извештаи на Градоначалникот за извршување на одлуките
донесени од страна на Советот и информирање за извршување на надлежности на
градоначалникот на Општината.
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6. Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општината во текот на
2018 година ќе расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална
самоуправа.
Бр.09- 212/33
26.01.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2018 година
1. Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за
2018 година, што Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018
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 – 212/34
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 26.01.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Дополнување на Програма за работа на ООУ
„Јоаким Осоговски “ - Крива Паланка за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Дополнување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Осоговски
“ - Крива Паланка за учебната 2017/2018 година , што советот ја донесе на 7-та
седница, одржана на 26.01.2018 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-212/35
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.01.2018 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на Дополнување на Програма за работа на
ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за учебната 2017/2018 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Дополнување на Програма за работа
на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за учебната 2017/2018 година, што
Советот ja донесе на 7-та седница, одржана на ден 26.01.2018 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 – 212/36
29.01.2018 год.
Крива Паланка

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