СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Службен гласник на Општина Крива Паланка
Број 1
Издавач : Општина Крива Паланка
Излегува по потреба
31.01.2019

Гласникот е
бесплатен

Бр. 1 Страна 1 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа ,, Службен весник на Р.M. бр. 61/04 ; 96/04 ; 67/07; 156/09 ; 47/11 i 192/15 год.,
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( " Службен гласник на Општина Крива
Паланка " бр. 08/10 ; 08/14 и 02/18 ) , Советот на Општина Крива Паланка на 19 -та
седница одржана на ден 30 . 01 . 2019 година , донесе :
ОДЛУКА
За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К1 , К2 и К3 за IV квартал во 2018 година
Член 1
1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К1 , К2 и К3 за IV квартал за 2018 година.
Член 2
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето , а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“ .

Бр . 09 - 217/3
30.01.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Квартален извештајза извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за IV квартал во 2018 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Квартален извешта јза извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на
ден 30.01.2019 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 1 Страна 2 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.08-217/4
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“бр.27/14,199/14,48/15,154/15 ; 5/16 ;142/61 и
11/18 ), и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( „ Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 08/10 ; 08/14 и 02/18 ) , Советот на Општина Крива Паланка на 19-та
седница одржана на 30.01. 2019 година, донесе:

О Д Л У К А
За утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019
година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на државни службеници за
периодот од 01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари,а за
периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари .
Член 2
Со донесување на оваа Одлука престанува со важност Одлуката донесена од
Советот на Општина Крива Паланка бр.09- 4030/9 од 28.12.2018 година
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“,

Бр.09-217/5
30.01. 2019 година
Крива Паланка

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

Бр. 1 Страна 3 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година ,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана
на ден 30.01.2019 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.08-217/6
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за финансиска подршка на единиците на
локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа
за финансирање на доспеани а неплатени обврски (Сл.Весник на Р.Македонија
бр.209/2018) и член 14 став 31 и 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18) Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани а неплатени обврски

Бр. 1 Страна 4 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 1
Одобрените средства од страна на Буџетот на Република Македонија во висина од
1.301.253,00 денари за финансирање на доспеани а ненаплатени обврски на општина
Крива Паланка и ЛУ Градски Музеј ќе бидат исплатени на следните доверители:
1. Интер пал Крива Паланка
15.073,00 денари
2. Ресурс Кавадарци 32.521,00 денари,
3. Ј.П. Комуналец Крива Паланка
1.253.659,00 денари
Член 2
Распределбата на сретствата се изврши врз основа на Јавниот Повик објавен на
07.12.2018 година на ВЕБ страната на Општина Крива Паланка ,врз основа на кој е
изготвен извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на
доспеани а неплатени обврски од страна на Градоначалникот на образец пропишан од
Министерот за финансии.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен
гласник на Општина крива Паланка

Бр. 09 – 217/7
30.01.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на извештајот за вкупниот договорен
износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

1. Се објавува Одлуката за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ
по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски
,што Советот ја
донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 година.

Бр. 1 Страна 5 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.08-217/8
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

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.
8/10,08/14 и 02/18), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
30.01.2019 година, донесе
О Д Л У К А

За усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до информации
од јавен карактер за 2018 година – Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2018 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 – 217/9
30.01.2019 год.
Крива Паланка

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

Бр. 1 Страна 6 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за слободен пристап
до информации од јавен карактер за 2018 година-Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за усвојување на на Годишен извештај за слободен
пристап до информации од јавен карактер за 2018 година-Крива Паланка
,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/10
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1 точка 11 и 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 8/14 и 02/18), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за активности на Општина Крива Паланка во областа на
ИКТ за 2018 година
Член 1

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за активности на Општина Крива
Паланка во облалста на ИКТ за 2018 година.

Бр. 1 Страна 7 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 2

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

Бр. 09 – 217/11
30.01.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештај за активности на Општина
Крива Паланка во областа на ИКТ за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за активности на Општина
Крива Паланка во областа на ИКТ за 2018 година ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/12
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 1 Страна 8 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1 точка 11 и 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 8/14 и 02/18 ), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за социјална
заштита за 2018 година

Член 1
1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за реализирани активности по Програмата за
социјална заштита за 2018 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09 –217/13
30.01.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности
по Програмата за социјална заштита за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за за реализирани
активности по Програмата за социјална заштита ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 година.

Бр. 1 Страна 9 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.08-217/14
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 5, 6 и 8 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став 1, точка 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Сл.гласник
на Општина Кр.Паланка бр.8/10), Одлуката за усвојување на
Програмата за активности за 2018 од областа на образование бр.09-2528/45 од 30.11.2017 и
Одлуката за усвојување на Програмата за активности од областа на спорт и млади бр.092528/47 од 30.11. 2017 година, Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
30.01.2019 година донесе

Одлука
За усвојување на Извештај за работа за 2018 година за активности од областа на
образование и спорт
Член 1
1.Се усвојува Годишниот извештај за работа за 2018 година за активности од
областа на образование и спорт.
Член 2
2.Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“

Бр.09-217/15
30.01.2019 год
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 1 Страна 10 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештај за работа за 2018 година за
активности од областа на образование и спорт

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за работа за 2018 година за
активности од областа на образование и спорт ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/16
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1 точка 11 и 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 8/14 и 02/18), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе
О Д Л У К А

За усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за локален
економски развој за 2018 година

Бр. 1 Страна 11 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 1

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештај за реализирани активности по Програмата
за локален економски развој за 2018 година.
Член 2

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

Бр. 09 – 217/17
30.01.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности
по Програмата за локален економски развој за 2018 година
1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности по
Програмата за локален економски развој за 2018 година ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/18
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 1 Страна 12 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка
(„Службен Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10 , 08/14 и 02/18) , Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласнот на Одлуката за усвојување на Правилник за измени на
Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива
Паланка
Член1
1. Со оваа Одлука се дава согласнот на Одлуката за усвојување на Правилник
за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка бр.02279/7 од 17.12.2018 година.
Член 2

2.Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 217/19
30.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на
Правилник за измени на Правилникот за систематизација на работните места во
ОЈУДГ,,Детелинка,,-Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на
Правилник за измени на Правилникот за систематизација на работните места во
ОЈУДГ,,Детелинка,,-Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на
ден 30.01.2019 година.

Бр. 1 Страна 13 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.08-217/20
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10,08/14 и 02/18 ), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност за изработка на студија за ЈПП за градски базен во Крива
Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за изработка на студија за ЈПП за градски базен
во Крива Паланка .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09- 217/21
30.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 1 Страна 14 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање согласност за изработка студија за ЈПП за
градски базен во Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за давање согласност за изработка студија за ЈПП за
градски базен во Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден
30.01.2019 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.08-217/22
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сллужбен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење
на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

1. Се разрешува Мијалче Стојановски од Крива Паланка од член на Одборот за
контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка по негово
барање .

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

Бр.09- 217/23
30.01.2019 г.
Крива Паланка

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

Бр. 1 Страна 15 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за разрешување член во Одборот за контрола на
материјално –финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка
1. Се објавува
Решение за разрешување член во Одборот за контрола на
материјално –финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка ,што Советот ја
донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/24
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10,08/14 и 02/18 ), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе

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

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

-Дарко Ивановски-Крива Паланка

Бр. 1 Страна 16 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 2

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-217/25

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

30.01.2019 г.

Претседател,

Крива Паланка
Изабела Павловска
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за именување член во Одборот за контрола на
материјално –финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка
1. Се објавува Решение за именување член во Одборот за контрола на материјално
–финансово работење на ЈП,, Комуналец,,-Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/26
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 1 Страна 17 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Врз основа на чл.100 и член 101 од од Законот за здравствена заштита (“Службен
весникнаР.М“бр.43/12,45/12,87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/124,10/15,61/15,154/15,19
2/15,17/16 и 37/16) ), член 15 од Статутот на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка и член
14 став 40 и 41 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен гласник на Општина
Крива Планка“ бр.8/10,08/14 и 02/18 ), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на ден 30.01.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ

За именување на член на Управен одборот во ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка
Член 1
За член во Управниот одборот во ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка се именува:
- Елена Цветковска – Крива Паланка.

Оваа Решение влегува на сила 8-от ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ .

Бр.09-217/27
30.01.2019 год
Крива Планка

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за именување член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен
дом –Крива Паланка
1. Се објавува Решение за именување член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен
дом-Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 1 Страна 18 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.08-217/28
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10,08/14 и 02/18), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за изменување на тековната состојба на ЈП
Комуналец Крива Паланка

Член 1
1.Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност на Одлуката
за изменување на тековната состојба на ЈП Комуналец –Крива Паланка бр.02-102/5 од
18.01.2019 година .
Член 2
2.Со донесување на оваа Одлука престанува со важност Одлуката донесена од
страна на Советот на Општина Крива паланка бр.09-1110/67 од 19.04.2018 година .

Член 3
3.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 217/29
30.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 1 Страна 19 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување на
тековната состојба на ЈП Комуналец Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување на
тековната состојба на ЈП Комуналец Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/30
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/2014, 2/2018),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година ја
донесе следнава:
ОДЛУКА

За обезбедување на дополнителни средства за проект „Изградба на регулација на
минор корито на Крива Река“ финансиран преку долгорочно задолжување со
кредит од Светска Банка
Член 1

За реализација на проектот: Изградба на регулација на минор корито на Крива
Река – (прв дел во должина од 926м), Општина Крива Паланка е согласна со средства
од Буџетот на Општината да ја финансира разликата меѓу проектната вредност на
проектот во износ од 30.144.978,оо денари и можноста за задолжување преку заемот од
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Проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 02/2018 во износ од
26.000.000,оо денари, која што разлика изнесува 4.144.978,оо денари со вклучен ДДВ.
Член 2

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

Бр. 09-217/31
30.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за обезбедување на дополнителни средства за проект
,,Изградба на регулација на минор корито на Крива река ,,финансиран преку
долгорочно задолжување со кредит од Светска Банка
1. Се објавува Одлуката за обезбедување на дополнителни средства за проект
,,Изградба на регулација на минор корито на Крива река ,,финансиран преку долгорочно
задолжување со кредит од Светска Банка ,што Советот ја донесе на 19-та
седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/32
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 14 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10, 08/14 и 02/18) и Програма за
активностите на Општина Крива Паланка за поддршка на граѓанските здруженија во
2018 год од 01.12.2017 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.13/17),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година
донесе
Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош
на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка
Со овој документ се утврдуваат условите за распределба и користење на средства
од буџетот на општина Крива Паланка наменети за финансирање на програмски и
проектни активности на здруженијата и фондациите од страна на општина Крива
Паланка.

Приоритетни области за поддршка
Распределбата на средствата за здруженија/фондации од буџетот на општина
Крива Паланка се врши преку грантови за пријави за проекти во приоритетните области и
цели утврдени со актуелните стратешки документи и акциски планови на општината, а кои
се однесуваат на локалниот и економскиот развој, образованието, културата, техниката,
науката, здравството, спортот, екологијата и други области.
Постапка при одлучување за финасирање на проекти на здруженијата/фондациите
Средствата предвидени во буџетот на општина Крива Паланка ги доделува
Комисија формирана од страна на Градоначалник на општина Крива Паланка . Висината
на финасиската помош ја утврдува Градоначалникот до висина која му е определена со
закон. За висината на финасиската помош над определената со закон одлука донесува
Советот или од него формирана соодветна комисија.
Средствата се користат еднократно во календарската година, со тоа што 100 % од
ставката „трансфери до невладини организации“ се доделуваат на поднесени барања по
јавен повик.
Оценката на поднесените пријави за проекти се врши од страна на комисија
формирана од страна на Градоначалникот.
Општината ги објавува резултатите од огласот на својата веб страна.
Техничка подготовка на повик/оглас
Распределбата на средствата се спроведува врз основа на оглас кој се објавува
на веб страницата на општината и во средствата за јавно информирање во текот на
месец февруари во тековната година.
Огласот ги содржи најмалку следните елементи:

-
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Приоритетни области и цели
Основни организациски критериуми
Посебни проектни критериуми
Временска рамка за спроведување на проектите/проектните активности
Вкупно предвидени/достапни средства
Висина на достапни средства за поединечен проект/проектна активност
Потребна документација за пријавување
Рок за поднесување на пријавите кој не може да биде пократок од 15 дена, ниту
подолг од 30 дена сметано од денот на објавување на огласот
- Рок кога ќе се објават резултатите
- Адреса на која треба да се испратат документите
Заедно со огласот, општина Крива Паланка на својата веб страна објавува
образец на предлог проект и образец за подесување извештај за искористени средства.
-

Здруженијата/фондациите можат да поднесат само една пријава за финансиска
поддршка. Пријавите со непотполна документација или по истекот на договорениот рок
нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Индикативна временска рамка
Објавување на огласот

(Февруари во тековната година);

Краен рок за поднесување апликации

(не може да биде пократок од 15
(петнаесет) дена, ниту подолг од 30
(триесет) дена сметано од денот на
објавување на огласот);

Краен рок за објавување на резултатите
од оценувањето на апликациите

(најдоцна 30 (триесет) дена од крајниот
рок за доставување на пријавите);

Потпишување на договори со избраните
апликанти

(по завршување на постапката за оценка
на пријави и официјалното објавувањето
на ранг листата на здруженија и
фондации кои ќе користат средства од
општински буџет);

Критериуми за аплицирање
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и
фондациите корисници на средства од општинскиот буџет се:
-

Да се регистрирани согласно Законот за здруженијата и фондации;
Да дејствуваат на територијата на Општина Крива Паланка;
Остварување на програмите и дејствувањето да се во рамките на Уставот и
Законите на РМ;
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Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа
или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, што би
значело двојно финансирање на истите активности од различни извори;
Проценка на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите кои ги
исполнуваат основните организациски критериуми се врши врз основа на следните
посебни проектни критериуми:
-

1. Организациски капацитет (профил,
капацитет, релевантно искуство)

10

2. Релевантност на акцијата (усогласеност на
предложената акција со приоритетите на
повикот, анализа на проблемот и негова
актуелност, избор на целна група)

15

3. Опис на акцијата (цели, резултати,
активности, пристап)

30

4. Ефекти во локалната средина (влијание врз
целните групи и корисниците, одржливост)

30

5. Буџет (соодветно изразени активности во
буџетот и оправданост на трошоците)

15

Максимум бодови

100

За да биде квалификувана за финансиска поддршка, проектната апликација мора
да освои најмалку 50 бодови.
Критериуми за имплементација на поддржаните проекти
-

-

Користењето на доделените средства ќе биде специфицирано во договорот
помеѓу здружението/фондацијата и општина Крива Паланка.
Договорот треба да ги содржи најмалку следните елементи: предмет на договорот,
висината на доделените средства, временска рамка за спроведување на
договорот, обврска совесно и одговорно да се користат доделените средства, како
и да се вратат неискористените средства, обврска да се обезбеди видливост на
поддршката на општината, начин на известување, оценка и следење итн.
Доделените финасиски средства здруженијата/фондациите ги користат исклучиво
за намената за која се доделени и на начин определен во предлог проектот.
За
време
на
имплементирањето
на
проектните
активности
здруженијата/фондациите задолжително да обезбедат видливост на поддршката
од општината преку користење на логото на општината и покана за присувство на
официјални лица од општината на јавните настани.
-

-

-
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Во рок од 30 дена по завршувањето на проектните активности, а најдоцна до 30-ти
Ноември во тековната година година, здруженијата/фондациите доставуваат
извештај за користењето на средствата до комисијата за финасии и буџет.

Набљудување на имплементацијата на поддржаните проекти од страна на општината
Општина Крива Паланка преку Комисијата за евалуација на извештаите
формирана од страна на Градоначалникот го следат наменското трошење на доделените
средства.
Комисијата за евалуација на извештаите може да бара поврат на доделените
средства доколку утврди дека средствата се трошат ненаменски и спротивно на
договорот.
Комисијата за евалуација на извештаите спроведува постапка за оценка на
користењето на распределените средства и за постигнатите резултати од поддржаните
активности врз основа на поднесените извештаи од здруженијата и фондациите.
Бр. 09 – 217/33
30.01.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Правилник за определување на критериуми за доделување на
финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива
Паланка
1. Се објавува Правилник за определување на критериуми за доделување на
финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка
,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/34
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.5/02), член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18) и член 14 од
Статут на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010,
08/14 и 02.2018) советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.01.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови и локални урбанистички плански документации во општината Крива
Паланка за 2019 година
Член 1
Во Програмата за изработка на урбанистички планови и локални
урбанистички плански документации во општината Крива Паланка за 2019 година дел IV
под наслов „Урбанистички планови за кои треба да започне изработка и донесување“ се
менува и тоа:
•
•

Во став 1 наместо „површина од 615,оо ха“ треба да стои „површина од 630,оо ха“;
Во став 2 пред „20-А“ се брише сврзникот „и“ и се додава „и 13-В со површина од
151,92 ха“;
• После точка 10 (ДУП за урбан блок 20-А) да се додаде точка 11 која гласи:
ДУП за урбан блок 13-В
Границата започнува северно од магистралниот пат А2, продолжува јужно по
граница од дол „Грамаѓе 2 “ спротив бензинската пумпа во нас. Грамаѓе, продолжува на
југ до ул.„Пролетерска“ по границата на КО Крива Паланка и доаѓа до дол „Грамаѓе 1 “
каде свртува северно низ границата на истиот и доаѓа до спој со магистралниот пат А2
каде продолжува заедно со магистралниот пат А2.
Површината на опфатот изнесува 7,01 ха.
Член 2
Во дел V под наслов „Изработка на локална урбанистичка планска документација“
ставот 4 се брише.
Член 3
Во дел VI под наслов „Финансирање на изработка и донесување на урбанистички
планови“:
точката 2 се менува и гласи „За изработка на ГУП за Крива Паланка за површина
од 630,оо ха потребни се средства од 3.850,000,оо денари. Средствата во висина
од 1.000.000,оо денари ќе се обезбедат од буџетот на општината Крива Паланка,
а 2.850.000,оо денари ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија“.
II. Во точка 3 наместо „површина од 144,91 ха“ треба да стои „површина од 151,92
ха“.
I.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр.09-217/35
30.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации
во Општина Крива Паланка за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина
Крива Паланка за 2019 година,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден
30.01.2019 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.08-217/36
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

Бр. 1 Страна 27 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2340 и дел од к.п.бр.3000 во К.О.
Киселица, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Киселица на к.п.бр.2340 и дел од к.п.бр.3000 во КО
Киселица, Општина Крива Паланка, сопственост на Република Македонија и РМ корисникводи.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Киселица.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Киселица за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи со претходно добиена изјава од
барателот каде нема да бара надоместок на штета во случај на поплави.

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

Бр.09-217/37
30.01.2019 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 1 Страна 28 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2340 и дел од к.п бр.3000
во К.О.Киселица,Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2340 и дел од к.п бр.3000 во
К.О.Киселица,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/38
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 827 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка

Бр. 1 Страна 29 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.827 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Риста Ѓорѓиевски.

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена А1-домување во станбени куќи и постојниот ДУП со
предвидена намена Е-инфраструктура (стара траса на железничка пруга).

Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена А1-домување во станбени куќи.

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

Бр.09-217/39
30.01.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.827 во К.О.Крива
Паланка,Општина Крива Паланка

Бр. 1 Страна 30 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.827 во К.О.Крива Паланка,што
Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/40
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1811/2 и дел од 1847 во К.О. Крстов Дол,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Крстов Дол на к.п.бр.1811/2 и дел од к.п.бр.1847 во
К.О.Крстов Дол, Општина Крива Паланка сопственост на Доче Јовановски и РМ корисникводи.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Крстов Дол.

Бр. 1 Страна 31 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 4

Со изработка на урбанистички план за село Крстов Дол за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи со претходно добиена изјава од
барателот дека нема да бара надоместок на штета во случај на поплави.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-217/41
30.01.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1811/2 и дел од к.п бр.1847
во К.О.Крстов Дол,Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1811/2 и дел од к.п бр.1847 во
К.О.Крстов Дол,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019
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.08-217/42
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 1 Страна 32 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1114 и дел од к.п.бр.1115 во К.О.
Киселица, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Киселица на к.п.бр.1114 во КО Киселица сопственост на
Горан Ангеловски и на дел од к.п.бр.1115 во К.О.Киселица, сопственост на Мирко
Георгиевски, Ѓоргиевски Бранко, Ѓоргиевски Грозде, Ѓоргиевски Драган и Ѓоргиевски
Огнен.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Киселица.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Киселица за овој локалитет ќе се
предвиди намена А-домување.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-217/43
30.01.2019 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 1 Страна 33 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1114 и дел од к.п бр.1115 во
К.О.Киселица,Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1114 и дел од к.п бр.1115 во
К.О.Киселица,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/44
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4300/2 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.

Бр. 1 Страна 34 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Гоце Делчев“ на к.п.бр.4300/2 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Борис Спасовски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-217/45
Совет на општина Крива Паланка
30.01.2019 година
Претседател
Крива Паланка
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4300/2 во К.О.Крива
Паланка,Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4300/2 во К.О.Крива Паланка,што
Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 1 Страна 35 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.01.2019 година

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.08-217/46
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9792 и дел од к.п.бр.8091/1 во КО
Градец, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Градец на к.п.бр.9792 и дел од к.п.бр.8091/1 во КО
Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Ивица Цветковски и РМ.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
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Член 5
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.09-3102/33 од
19.10.2018 година.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-217/47
30.01.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9792 и дел од к.п бр.8091/1
во К.О.Градец,Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлукатаза донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9792идел од к.п бр.8091/1 во
К.О.Градец,што Советот ја донесе на 19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/48
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18), а во врска со член 140 од Деловникот на
Советот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Палнака на седницата,
одржана на 30.01.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2019 година

1. Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2019 година.

2. Комисијата е составена од претседател и четири члена и тоа:

- Тања

Дејановска-Митровска

- Влатко

Ристовски

- Тони

Јакимовски

- Сретимир Николовски
- Игор

Тодоровски

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Совет на Општина Крива Паланка
Бр. 09-217/49
30.01.2019 год.
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решение за формирање комисија за изработка на Програма за
работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2019 година

1. Се објавува Решение за формирање комисија за изработка на Програма за
работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2019 година,што Советот ја донесе на
19-та седница,одржана на ден 30.01.2019 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.08-217/50
31.01.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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