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Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 20.06.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за зимско одржување на улиците,
тротоарите и локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2010/2011
година
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за зимско одржување на улилците,
тротоарите и локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2010/2011 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –1561/3
20.06.2011 год.
Крива Паланкa

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештај за зимско одржување на
локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2010-2011 година
1. Се прогласува Извештајот за зимско одржување на локалната патна мрежа
во Општина Крива Паланка за 2010-2011 година, што Советот го донесе на 29-та
седница, одржана на 20.06.2011 година.
2. Извештајот 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 – 1561/4
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.24/08, 91/09 и 54/10) и член 14 од Статутот на општината
Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.02.2011 година, донесе
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ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови
и Локална урбанистичка планска документација за општината
Крива Паланка за 2011 година
Член 1
Се дополнува Програмата за изработка на урбанистички планови и Локална
урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2011 година
бр.07-4106/35 од 15.11.2010 година, објавена во „Службен гласник на општината Крива
Паланка и тоа:
-Во точка Б по алинеја 10 од Програмата за изработка на урбанистички
планови и Локална урбанистичка планска документација за општината Крива
Паланка за 2011 година се додава нова алинеја Б1 која гласи:
-Изработка на Урбанистички план вон населено место (измени и
дополнувања) за стопански комплекс „Кркља“ КО Кркља и КО Жидилово – Општина
Крива Паланка.
Член 2
Финансиската вредност за работите предвидени со Програмата за
изработка на урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација
за 2011 година ќе се зголеми за 150.000,оо денари, а ќе се финансира од
заинтересирано физичко лице.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општината Крива Паланка“.
Бр.07-1561/5
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за
Општина Крива Паланка за 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за Општина
Крива Паланка за 2011 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 8 страна 207 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 25 јуни 2011 год
Бр. 08 – 1561/6
20.06.2011 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначал ник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовск,с.р.

_____________________
Врз основа на член 23 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(пречистен текст) („Сл.весник на РМ“ бр.60/2011) и член 14 од Статутот на општината
Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на 20.06.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт-планот за измена на ГУП
за урбан модул „од касарна до магацин на Тигар“
во Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-планот за измена на ГУП за урбан модул
„од касарна до магацин на Тигар“ во Крива Паланка во следниот урбан опфат:Започнува од крстосницата на улиците „Св. Јоаким Осоговски“ и предвидената улица
за поврзување со нас.Бегови Бавчи со мост на Крива Река, оди по улицата кон
северозапад и доаѓа до Крива Река, свртува и оди низводно покрај Крива Река и доаѓа
до мостот на обиколниот пат на Крива Река, свртува кон југозапад и оди покрај
обиколниот пат М2 и доаѓа до крстосницата на обиколниот пат со ул.„Св.Јоаким
Осоговски“, свртува кон исток и оди по улицата „Св.Јоаким Осоговски“ и доаѓа до
„Мини Дол“, свртува кон југ и оди узводно покрај долот, доаѓа до ул.„Кочо Рацин“,
свртува кон североисток и оди по улицата, доаѓа до улицата Св.Јоаким Осоговски,
продолжува кон исток по улицата и доаѓа до почетната точка до предвидената улица
за поврзување на Бегови Бавчи кај „Стар Пролетер“.
Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината
Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на стручна расправа.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1561/7
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување Нацрт-планот за измена на ГУП за
урбан модул „од касарна до магацин на Тигар“ во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување Нацрт план за измена на ГУП за урбан
модул „од касарна до магацин на Тигар“ во Крива Паланка, што Советот ја донесе на
29-та седница, одржана на 20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/8
20.06.2011 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначал ник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________
Врз основа на
Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 20.06.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-планот за измена и дополна на урбанистичкиот план вон
населено место за урбан блок „1“ за стопански комплекс „Кркља“
во КО Кркља во Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-план за измена и дополна на
урбанистички план вон населено место за урбан блок „1“ за стопански комплекс
„Кркља“ во КО Кркља во Крива Паланка во следната граница на планскиот опфат:Започнува од мостот на магистралниот пат М2 Куманово-Крива Паланка-граничен
премин Деве Баир и Крива Река, продолжува кон запад по течението на Крива Река и
доаѓа до завршетокот на катастарската парцела бр.1232 до местото каде реката
граничи со трупот и ножиците на магистралниот пат, излегува на магистралниот пат
и се враќа по истиот кон исток и доаѓа до мостот до почетната точка.
Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината
Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на Јавна презентација и
Јавна анкета.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општината Крива Паланка“.
Бр. 07-1561/9
20.06.2011 г.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
_____________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување Нацрт-планот за измена и дополна
на урбанистички план блок „1“ за стопански комплекс „Кркља“ во КО Кркља
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување Нацрт план за измена и дополна на
урбанистички план блок „1“ за стопански комплекс „Кркља“ во КО Кркља Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 20.06.2011
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/10
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 20.06.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за работа на ЈП „Комуналец“
за 2010 година
1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ за 2010 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –1561/11
20.06.2011 год.
Крива Паланк

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештај за работа
на ЈП „Комуналец“ за 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за работа на ЈП
„Комуналец“ за 2011 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/12
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 20.06.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програмата за работа на ЈП „Комуналец“
за 2011 година
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ за 2011 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –1561/13
20.06.2011 год.
Крива Паланк

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Програмата за работа
на ЈП „Комуналец“ за 2011 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП
„Комуналец“ за 2011 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/14
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка – пречистен текст („„Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 20.06.2011
година, донесе
О Д Л У К А
За набавка на градежни машини за потребите
на ЈП „Калин Камен“ - Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за набавка
на градежни машини за потребите на ЈП „Калилн Камен“ - Крива Паланка,
Член 2
Набавката на градежните машини да се изврши согласно со Законот за јавни
набавки, а средствата се предвидени со Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –1561/15
20.06.2011 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за набавка на градежни машини за
потребите на ЈП „Калин Камен“ - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за набавка на градежни машини за потребите на
„Калин Камен“ - Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
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2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/16
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) а во врска со член 3, став 1, точка 4 и член 6 од Законот за донации и за
спонзорство во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06) 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
20.06.2011 година, донесе
ОДЛУКА
За примање на донација на возило за собирање на отпад
Член 1
Со оваа Oдлука се дава согласност за примање на донација од Невладина
организација „АМБРЕЛА“ на возило за собирање на отпад Камион марка „МАН“,
согласно Меморандумот за соработка бр. 08-1526/1 од 09.06.2011 година .
Член 2
Средствата за транспорт, ДДВ, царина и останатите трошкови на возилото во
висина од 12.000,00 Еура ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2011 година, а пренесени од сметката на ЈП „Комуналец“.
.
Член 3
По донесување на оваа Одлука ќе биде склучен Договор за примање донација
помеѓу Општина Крива Паланка и Невладината организација „Амбрела“-Скопје.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07 –1561/17
20.06.2011 год,
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за примање на донација на
возило за собирање на отпад
1. Се прогласува Одлуката за примање на донација на возило за собирање на
отпад, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/18
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр 5/2002), член 14 став 1 точка 30 од Статутот на Општина
крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка ” бр.8/10), а во
согласност со член 10 од Одлуката за користење и располагање со ствари на Општина
Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка” бр.4/2006 год.)
Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 20.06.2011 година,
донесе
О Д Л У К А
За купување на градежно земјиште за потребите на
Општина Крива Паланка
Член 1
Се одобрува купување на градежно земјиште за изградба на објект од јавен
интерес улица во Општина Крива Паланка со следните површини:
-градежно земјиште на кп.бр.1138/2 во површина од 128 м2; кп.бр.1138/3 во
површина од 25 м2, кп.бр 1138/4 во површина од 22 м2, кп.бр.1516/2 во површина од
353 м2 и дел од кп.бр. 1516/1 во површина од 310 м2 заведени во имотен лист бр.1033 за
КО Крива Паланка или вкупно површина од 838 м2, сопственост на Веселин
Стоицевски од Крива Паланка .
-градежно земјиште на кп.бр.1518/2 во површина од 796 м2 и на кп.бр.1518/3 во
површина од 292 м2 или вкупно површина од 1088 м2, заведени во имотен лист
бр.5748 за КО Крива Паланка со право на користење со дел на посед 5/204 на Срѓан
Костадиновски од Крива Паланка, со дел на посед 5/204 на Горан Костадиновски од
Крива Паланка, со дел на посед 7/9 на Александар Костадиновски од Крива Паланка,
со дел на посед 7/93 на Благој Костадиновски од Скопје, со дел на посед 7/93 на Васе
Костадиновски од Куманово и со дел на посед 7/93 на Драган Костадиновски од
Крива Паланка.
-градежно земјиште на кп.бр.1517/4 во површина од 31 м2 заведени во имотен
лист бр.5747 за КО Крива Паланка, сопственост на Благица Котадиновска од Крива
Паланка.
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Вкупната површина на градежното земјиште кое е предмет на купопродажба
изнесува 1957 м2.
Член 2
Купувањето на градежното земјиште ќе се изврши по цена од 6 евра за 1 м2
изразени во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на исплатата.
Член 3
Средствата за купување на градежното земјиште ќе бидат обезбедени од
Буџетот на Општина Крива Паланка.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето , а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07- 1561/19
20.06.2011 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Крива Паланка

Милка Митовска ,с.р.
_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за купување на градежно
земјиште за потребите на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за купување на градежно земјиште за потребите на
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/20
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

_______________________
Врз основа на член 14, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), а во врска со Одлуката на
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ бр. 02-241/2 од 13.06.2010 година, Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.06.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност за купување на земјиште за потребите
на ЈП „Комуналец“
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Член 1
Со оваа Одлука се дава согласнот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за
купување на земјиште за депонирање на цврст комунален отпад на к.п.бр. 2328
култура пасиште, класа 3 во површина од 2068м2 и к.п.бр.2327 култура нива, класа 5 во
површина од 1586м2 и двете запишани во имотен лист бр. 861 за КО Конопница.
Член 2
Директорот на ЈП „Комуналец“ да склучи договор за купопродажба пред
надлежен нотар со сопственикот на парцелите.
Член 3
Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –1561/21
20.06.2011 год.
Крива Паланк

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласност за купување на
земјиште на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за купување на земјиште на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/22
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14. точка 30 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), а во врска со член 6, став 3 од
Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка
(„Сллужбен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 4/06), Советот на општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 20.06.2011 година, донесе
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О Д Л У К А
За пренесување на право на користење недвижен имот
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка го пренесува правото на
користење на недвижниот имот – градско игралиште со придружните објекти и
целокупната инфраструктура (ограда, водоводна каналилзациона мрежа, електрична
инсталација и сл.)во КО Крива Паланка, к.п.бр. 302, заведен во имотен лилст бр.8694
на име на Совет на Општина Крива Паланка.
Член 2
Правото на користење и одржување на недвижниот имот од член 1 на оваа
Одлука се пренесува без надоместок за период од 10 (десет) години на ЈП
„Комуналец“-Крива Паланка.
Член 3
Примопредавање на недвижниот имот од член `1 на оваа Одлука ќе се изврши
комисиски со представници од Општина Крива Паланка и ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка во рок од 8 дена од денот на влегување во сила на оваа Одлука.
Член 4
Правото на одржување на недвижниот имот од член 1 на оваа Одлука
подразбира редовно и соодветно одржување на теренот – тревата, оградата и сите
придружни објекти и инфраструктурата во функционална употреба како и редовно
плаќање на сите комунални трошоци, електрична енергија, вода, ѓубрарина и сл.
Член 5
Со Договор за пренесување на правото на користење на недвижн иот имот од
член 1 на оваа Одлука помеѓу Општина Крива Паланка и корисникот поконкретно ќе
се уредат правата и обврските на корисникот. ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка се
обврзува да го издава игралиштето по барање на Фудбалски клубови или за
одржување на спортски манифестации без надомест.
Член 6
Советот на Општина Крива Паланка го задржува правото на повремено
користење на недвижниот имот по потреба за кое што однапред 3 дена ќе го извести
ЈП „Комуналец“ од Крива Паланка за кои период е потребно отстапувањето на
користење на недвижниот имот.
Член 7
Советот на Општина Крива Паланка може да ја отповика оваа Одлука и пред
истекот од 10 години, доколку се создадат можн ости или се понуди поголем
инфеститор за доуредување и опремување на игралиштето и придружните објекти
како и изградба на нови објекти или се утврди дека предметниот недвижен имот се
несоодветно и ненаменски користи од страна на ЈП „Комуналец„ – Крива Паланка.
Член 8
Корисникот ЈП „Комуналец“ од Крива Паланка нема право да го издава
предниот недвижен имот под закуп или на користење на други правни и физички
лилца.
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Член 9
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи правото на Одлуклата бр.07158/2 од 27.02.2009 година, донесена од Советот на Општина Крива Паланка.
Член 10
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1561/23
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за пренесување на право
на користење недвижен имот
1. Се прогласува Одлуката за пренесување на право на користење недвижен
имот, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/24
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

______________________
Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 20.06.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За збратимување на Општина Крива Паланка –
Република Македонија со Општина Самбревил–
Кралство Белгија
Член 1
Општината Крива Паланка – Република Македонија, се з б р а т имува со Општина Самбревил - Кралстлво Белгија, заради на економски, културен и
спортска соработка.
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Член 2
Повелбата за збратимување ќе ја потпише Градоначалникот на Општина
Крива Паланка - Дипл.прав. Арсенчо Алексовски.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањто, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-1561/25
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за збратимување на Општина
Крива Паланка –РМ со Општина Самбревил Кралство Белгија
1. Се прогласува Одлуката за збратимување на Општина Крива Паланка –
Република Македонија со Општина Самбревил – Кралство Белгија, што Советот ја
донесе на 29-та седница, одржана на 20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/26
20.06.2011 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36, став1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на
Единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004 и
67/2007), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.06.2011
година, донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Крива Паланка за 2011 г.
1 Општ дел
Член 1
Во Буџетот на Единицата на локална самоуправа Крива Паланка за 2011 година се
вршат следните измени:
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Буџет

Ребаланс

I. Вкупни приходи

331.305.388

349.157.861

- даночи приходи
- неданочни приходи
- капитални приходи
- приходи од дотации
- трансфери
- Приходи од донации

31.315.000
7.580.000
3.730.000
141.667.840
145.929.935
1.082.613

31.315.000
7.580.000
3.730.000
141.667.840
145.929.935
18.935.086

II.Вкупно расходи
- утврдени намени
-резерви

331.305.388
330.645.388
660.000

349.157.861
348.542.861
615.000

III. Д е ф и ц и т

0

0

Прилив

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Домашни приливи
Приливи од странски заем
Одлив
Отплата на главница

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во Билансот на
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во
колоната ребаланс и тоа како што следува:
Бр.07- 1561/27
20.06..2011 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување
на Буџетот на ЕЛС Крива Паланка за 2011 г.
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС
Крива Паланка за 2011 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на
20.06.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1561/28
20.06.2011 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градона чалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

______________________
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