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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.61/04, 96/04, 67/07, Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана 07.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За измени и дополнување на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2013 година
1 Општ дел
Член 1
Во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2013 година се вршат следните измени:
БУЏЕТ
РЕБАЛАНС
I. ВКУПНО ПРИХОДИ
- даночи приходи
- неданочни приходи
- капитални приходи
- приходи од дотации
- трансфери
- Приходи од донации

366.268.646

345.610.946

42.070.000
26.716.390
23.977.961
150.400.349
102.244.376
20.859.570

II.ВКУПНО РАСХОДИ

397.853.603

- утврдени намени
-резерви

397.253.603
600.000

III. Д Е Ф И Ц И Т

31.584.957

IV.ФИНАНСИРАЊЕ

49.062.157

Прилив

51.562.157

Домашни приливи
Приливи од странски заем
Одлив
Отплата на главница

42.220.000
25.716.390
22.977.961
150.400.349
83. 333.376
20.962.870
394.673.103
394.073.103
600.000
49.062.157
49.062.157
51.562.157

51.562.157
0

51.562.157
0

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

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- 3130/3
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
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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 измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Крива Паланка за
2013 година, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/4
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за реализација на Елабоатот за режимот на сообраќај во поширокото
централно подрачје на град Крива Паланка за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за реализација на Елабоатот за режимот на сообраќај во
поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/5
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
____________________

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02), член 52 од Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ бр.84/08) и членот 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 07.11.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на
градот Крива Паланка за 2014 година
Општина Крива Паланка во 2006 г. има изработено Елаборат за режимот на сообраќај во
поширокото централно подрачје на град Крива Паланка, а подоцна се
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изработи и Елаборат за измена и дополнување на елеборатот за режим на сообраќај во поширокото
централно подрачје на град Крива Паланка.
Заради потребите на градот, но и за поголема безбедност во сообраќајот, треба да се пристапи
кон изработка на Основен сообраќаен проект за режим на сообраќајот во поширокото централно
подрачје на град Крива Паланка .
Во Програма за 2014 година се предвидува изработка на Основен сообраќаен проект за режим
на сообраќајот во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка и реализација на истиот. Горе
наведените активности се поделени во пет фази кои би се изведувале спрема приливот на средства и
тоа:
1. Првата фаза е изработка на Основен сообраќаен проект за режим на сообраќајот во
поширокото централно подрачје на град Крива Паланка;
2. Втората фаза е поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на улицата Св.
Јоаким Осоговски од раскрсница кај „Станицата за технички преглед“ до раскрсница кај
мотел „Македонија“;
3. Трета фаза поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на останатите
улиците во централното градско подрачје;
4. Четврта фаза поставување на табли за име на улици и табли за нумерирање на објекти со
броеви од централното градско подрачје кон периферијата;
5. Петта фаза е уредување на паркинг простори кои се предвидени со Основниот сообраќаен
проект;
За реализација на оваа програма финансиската вредност на предвидените работи
изнесуваат:

Прва фаза
Втора фаза
Трета фаза
Четврта фаза

450 000,00 ден
880 000,00 ден
620 000,00 ден
500 000,00 ден
_________________
2 450 000,00 ден.

Вкупно
Извори на финансирање:
1.
Средства од Буџетот на општината Крива Паланка ________1 000 000,00 ден
2.
Средства од донации ( Агенција за државни патишта, Републички совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата и други донатори_____1 450 000,00 ден
__________________
Вкупно =2 450 000,00 ден
Бр. 07-3130/5
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за реализација на Елаборатот за режимот
на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2014 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за реализација на Елаборатот за режимот
на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја
донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 година.
2. Одкуката 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 – 3130/6
08.11.2013 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08) , член 7
од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година донесен од страна на министерот за
образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 07.11.2013 година
донесе
ОДЛУКА
За давање мислење за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од основното училиште „Илинден“
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2013/2014 година, член 34
од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и Правилникот за начинот на
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните
училишта OОУ “Илинден” доставува програма за изведување на ученички екскурзии.
OОУ “Илинден” има изготвено програма за изведување на екскурзии со ученици од трето
oдделение еднодневнаи шесто и осмо одделение дводневна екскурзија .
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а во
согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ги разгледа доставените
програми и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии со учениците од
основните училишта на места, локалитети и објекти кои се дадени во член 14, од Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците .

Бр. 07 – 3130/7
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
за учениците од основното училиште од ООУ „Илинден“– Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
за учениците од III-то, VI-то и VIII-мо одделение (осумгодишно и деветогодишно) одделение од ООУ
„Илинден“– Крива Паланка, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/8
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 162 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08) , член
22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14, точка 11 од
Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 07.11.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За распределба на средства од блок дотација за 2014 година
Член 1
Блок дотацијата за основно образование за Општина Крива Паланка за 2014 година е 91. 529
000, 00 денари.
Член 2
Овие средства се распределуваат на двете основни училишта „Илинден“ и „Јоаким Крчовски“
според одредени критериуми.
Член3
Основни критериуми за распределба се вкупен број на ученици во училиштата, број на ученици
кои користат превоз, вкупен број на вработени и вкупна грејна површина на училишните објекти.
Член 4
Според критериумите за ООУ „Јоаким Крчовски“ припаѓат 60,29% од блок дотацијата односно
55.183 045, 00 денари, а на ООУ „Илинден“39, 71% од блок дотацијата односно 36.345 955, 00 денари.
Член 5
Во средствата на ООУ „Јоаким Крчовски“ спаѓаат и средствата за ОУД “Боро Менков” во износ
од 480 000,00 денари.
Во средствата на ООУ „Илинден“ спаѓаат и средствата за ОУД „Боро Менков“ во износ од 192
000,00 денари.
Член 6
Распределбата на средства за ОУД „Боро Менков“ е бидејки во домот престојуваат пет ученика
кои учат во ООУ „Јоаким Крчовски“ и два ученика кои учат во ООУ „Илинден“
Член 7
За средното образование блок дотацијата изнесува 42.816 000,00 денари и целокупниот износ
припаѓа на СОУ „Ѓорче Петров“.
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Член 8
Блог дотацијата за социјална заштита изнесува 11.256 000,00 денари и целокупниот износ
припаѓа на ОЈУДГ „Детелинка“.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 3130/9
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 распределба на средства
од блок дотација за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за распределба на средства од блок дотација за 2014 година, што
Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/10
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и 55/13) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на 07.11.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ
„Станечка Река 1 “ на к.п.бр.587 во К.О. Станци Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на
МХЕЦ „Станечка Река 1 “ на к.п.бр.587 во К.О. Станци, Општина Крива Паланка со следните граници:
• Од североисток граничи со пристапен пат;
• Од северозапад граничи со к.п.бр.587;
• Од југозапад граничи со к.п.бр.588;
• Од југоисток граничи со к.п.бр.588.
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Член 2
Утврдената Нацрт-Локална урбанистичка планска документација 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 – 3130/11
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба
на МХЕЦ „Станечка река 1“ на к.п.бр.587 во КО Станци
- Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба
на МХЕЦ „Станечка река 1“ на к.п.бр.587 во КО Станци – Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/12
08.11.2013 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и 55/13) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на 07,11,2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ
„Станечка Река 2 “ на к.п.бр.2586 во К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на
МХЕЦ „Станечка Река 2 “ на к.п.бр.2586 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка со следните
граници:
• Од североисток граничи со Дурачка Река;
• Од северозапад граничи со к.п.бр.2586;
• Од југозапад граничи со к.п.бр.2589; к.п.бр.2590; к.п.бр.2591 и к.п.бр.2592;
Бр. 11 страна
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Од југоисток граничи со к.п.бр.2698.

Член 2
Утврдената Нацрт-Локална урбанистичка планска документација 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 – 3130/13
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба
на МХЕЦ „Станечка река 2“ на к.п.бр.2586 во КО Крива Паланка - Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба
на МХЕЦ „Станечка река 2“ на к.п.бр.2586 во КО Станци – Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/14
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 50-а став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник
на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и 55/13) и член 23 од Статутот на Општина

Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 07.11.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за к.п.бр.386/2 во К.О. Добровница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација за
к.п.бр.386/2 во К.О. Добровница, Општина Крива Паланка.

Бр. 11 страна
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Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
во рамките на границата на катастарската парцела бр.386/2 во К.О. Добровница, Општина Крива
Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде групно домување А3.
Член 4
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.386/2 во К.О. Добровница
содржи:
• Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
• Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.386/2 во К.О. Добровница се
заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општината Крива Паланка.
Бр. 07 – 3130/15
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка
планска документација за к.п.бр.386/2 во КО Добровница
- Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка
планска документација за к.п.бр.386/2 во КО Дубровница – Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/16
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Бр. 11 страна
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Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 07.112013 г.
донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
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.„Осоговска“ во Крива Паланка, на к.п.бр.4312 сопственост на Ивановски
Александар, Јакимовска Милева, Петровски Зоран, Јакимовски Милорад и Јакимовска Елизабета.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка овој локалитет не е
опфатен.
Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на ДУП за овој локалитет истиот ќе влезе во опфатот
на планот со намена индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 3130/17
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените к.п.бр.4312
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.4312, што Советот ја донесе на
7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/18
ПАЛАНКА
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________
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Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 07.11.2013 г. донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
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.„8-ми Октомври“ во Крива Паланка, на к.п.бр.347 и к.п.бр.348 сопственост
на Ѓорѓиевски Миќо и на дел од к.п.бр.4623/1 сопственост на Република Македонија.
Член 3

Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитете
предвидена изградба на собирна улица и намена-индивидуално домување А1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација на која
локалитетот на предвидената улица ќе има друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 3130/19
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко- планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.347 и 348 – Крива Паланка
и дел од к.п.бр.4623/1 на РМ
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.347 I 348 во Општина Крива
Паланка и кп.бр. 4623/1 сопственост на РМ, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на
07.11.2013 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“.
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Бр. 08 – 3130/20
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 97.11.2013 г. донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
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 с. Кркља, Општина Крива Паланка, на к.п.бр.1444 сопственост на Ѓорѓи
Петковски и к.п.бр.1452 сопственост на Република Македонија.
Член 3
Локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.1444 и к.п.бр.1452 во К.О. Кркља е надвор од опфатот на
урбанистичкиот план за с. Кркља.
Член 4
Со донесување на измени и дополнувања на урбанистички план за село Кркља, намената на овој
локалитет ќе биде индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 3130/21
07.11.2013 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,

Крива Палнака

М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација за к.п.бр.1444 во КО Кркља - Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација за к.п.бр.1444 КО Кркља сопственост на Ѓорѓи Петковски и к.п.бр.1452 сопственост на РМ
, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/22
08.11.2013 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 07.11.2013 г. донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените
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.„Ратко Минев“ во Крива Паланка на к.п.бр.1172/1; к.п.бр.1172/2 и
к.п.бр.1172/9 сопственост на Александар Стојковски.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на училиште за основно образование В1.
Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на ДУП за овој локалитет ќе се предвиди намена
индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на училиште за основно образование ќе добие
друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 3130/23
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко- планска
документација за к.п.бр.1172/1, 1172/2 и 1172/9 - Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко--планска
документација за к.п.бр.1172/1, 1172/2 и 1172/9 Ул.„Ратко Минев“-Крива Паланка, што Советот ја донесе
на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/24
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

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.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и 55/13) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“бр.08/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 07.11.2013 година донесе
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка
планска документација за општината Крива Паланка за 2013 година
Член 1
Се дополнува Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка
планска документација за Oпштината Крива Паланка за 2013 година бр.07-3586/25 од 30.11.2012 година,
објавена во „Службен гласник на општината Крива Паланка“ и тоа:
• Во точка А по алинеја 18 од Програмата за изработка на урбанистички планови и Локална
урбанистичка планска документација за 2013 година се додава нова алинеа 19 која гласи:
19. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за локалитет м.в. Грамаѓе, на
потегот од кафеана „Борче“ до Бензинска пумпа помеѓу ул.„Пролетерска“ и магистралниот пат А2.
Член 2
Изработката на измените и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за локалитет м.в.
Грамаѓе, на потегот од кафеана „Борче“ до Бензинска пумпа помеѓу ул.„Пролетерска“ и
магистралниот пат А2, ќе ја финансира општината Крива Паланка.
Член 3
Потребни средства за изработка на горенаведените измени на Деталниот урбанистички план
се во износ од 72.000,оо денари.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/25
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка
планска документација за Општина Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2013 година, што
Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/26
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на спорт и млади за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на
спорт и млади за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/27
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
____________________

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02 ) и член 14, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка, (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 07.11. 2013 година, донесе
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2014 година
I.ЦЕЛИ
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Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт и
млади во 2014 година се:
-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во
градот.
-Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните,
особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
-Афирмација на Општина Крива Паланка во која особено внимание се посветува на создавањето
услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.
II.AКТИВНОСТИ
При креирање на Програмата активностите ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот
на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, подржување на екипи и
поединци кои постигнуваат врвни резултати како и подршка на спортови кои се во подем.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма е од Буџетот на Општина Крива
Паланка, Агенцијата за млади и спорт, спонзорства, донации и спортски сојузи.
За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност и
интерес ќе се појават во текот на 2014 година ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот
на Општина Крива Паланка.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка спортските манифестации ќе ги помага
и со:
-доделување награди и признанија;
-обезбедување стручна, техничка и други видови помош.
На младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати на теми што се од нивен интерес,
-организирање кампањи за здрав начин на живот.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

Бр.07-3130/27
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на спорт и млади за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на спорт и млади за 2014 година, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на
07.11.2013 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 – 3130/28
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на образование за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на
образование за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/29
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
____________________

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02) и член 14, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 7.11.2013 година,
донесе
ПРОГРАМА
За активности на Општина Крива Паланка во
областа на образование за 2014 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување активен однос на Советот на Општина Крива Паланка кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието,
-Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес,
-Планирање на развојот на образованието,
-Подобрување на условите за обавување на образовниот процес,
-Создавање услови за развој на високото образование.
II.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието во 2013 година ќе бидат
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и
тоа:
- Подигање на образовното ниво на младите и возрасните кои се надвор од образовниот систем
и зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции.
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-Елиминирање на можноста од создавање на нови генерации на образовно-хендикипирани лица.
-Зголемување на можностите за отварање на високо-образовни институции
-Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот процес со
реализирање на наредните фази на образование.
III.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средства на Министерство за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и
од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година.
При реализирање на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги поддржи
институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието
финансирани од други инвеститори-заентересирани партнери, фондации, бизнис сектор и др.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
-обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага
општината,
-создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес,
-создавање услови за отварање високо-образовни институции,
-зголемување на можностите за професионална ориентација,
-истражување поврзани со пороците на денешнината (дрога, алкохол и сл) и застапеноста меѓу
учениците,
-анализа на податоците на ученици кои завршиле основно образование за задолжителноста за
упис во средно образование.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.07-3130/29
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на образование за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на образованието за 2014 година, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на
07.11.2013 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. 11 страна 366 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.11.2013 год.
Бр. 08 – 3130/30
08.11.2013 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА

За усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на културата за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на
културата за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/31
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
____________________

Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.66/03) и член 14,
точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл. гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06) ,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 07.11. 2013 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата во 2014 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување на активен однос на Општина Крива Паланка кон задоволување на потребите и
интересите на граѓаните од областа на културата;
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Крива
Паланка,
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка,
-Создавање услови за развој на културата,
-Воведување нови форми на културно изразување.
II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:
-Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички
манифестации;
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-Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и дават посебно обележје на Општина
Крива Паланка;
-Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и странство
во Општина Крива Паланка;
-Унапредување на меѓународна културна комуникација врз реципрочна основа со збратимени
градови на Општина Крива Паланка
-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации
кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници,
-Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на
Програмата.
III.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2014 година , средства од Буџетот на
Република Македонија, спонзорстава и донации.
При реализација на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги подржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на финансиски
средства и друга помош од :
-Министерство за култура на Република Македонија;
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
-Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
-Други извори.
IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на
општината.

По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во согласност
со целите на Програмата.
V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ДЕН НА ОПШТИНАТА
За 8-ми Октомври, Денот на Општина Крива Паланка се подготвува специјална програма
проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на Советот на Општина
Крива Паланка и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободувањето
на градот.
VI.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми и активности со кои ќе се помагаат културни манифестации, приредби и проекти се
следните:
-обезбедување стручна, техничка и друга подршка со кадар и опрема со која располага
општината,
-обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделени манифестации,
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Крива Паланка.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
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Бр.07-3130/31
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на култура за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка
во областа на културата за 2014 година, што Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013
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 – 3130/32
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за развој на информатичко-комуникациска
технологија на Општина Крива Паланка за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за развој на информатичко-комуникациска технологија на
Општина Крива Паланка за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/33
07.11.2013 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,

Крива Палнака

М-р. Борче Стојчевски,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, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Кр.Паланка бр.8/010), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 07.11.2013 година,
донесе
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ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичкокомуникациската технологија за 2014 година
Развојни приоритети и цели
Програмата за развој на ИКТ е креирана во согласност со Локалната ИКТ стратегија на Општина
Крива Паланка 2011-2015 и претставува продолжување на политиката на општината во делот на ИКТ
од претходните години, односно надградба и усовршување на досегашните постигнувања. Целта на
програмата е да се подобри ефикасноста во работењето на администрацијата, да се подобри
квалитетот на услугите, а вооедно да се намалат трошоците во работењето.
Активностите на Општината во делот на ИКТ за 2014 ќе биде насочена во повеќе области и тоа:
• Континуирано одржување на функционалноста на информатичко – комуникацискиот систем
на општината
• Администрирање на официјалната веб страна на општината www.krivapalanka.gov.mk
• Имплементација на нови ИТ решенија и нивна интеграција со постојниот систем
• Подобрување на информатичко-комуникациската инфраструктура
• Континуирана обука на вработените
Проектни активности
• Електронско одвивање на седниците на Советот на Општина Крива Паланка
Сегашниот модел на припрема на материјал за седниците и одржувањето на седниците е
застарен и има потреба од надоградба со користење на современи ИКТ решенија. Електронското
одвивање на седниците на Советот на Општина Крива Паланка ќе овозможи подготовка и водење на
седниците на Советот, пристап до сите тековни и архивирани материјали (одлуки, решенија, записници,
службени гласници) и целокупната законска рамка која постои на располагање во електронски облик.
• Имплементација на Географски Информативен Систем (ГИС)
Географскиот информациски систем (ГИС-систем) е една од главните алатки за работа на
секторот за урбанизам во општината. ГИС-системот претставува систем којшто се користи за
внесување, интегрирање, зачувување, анализа, управување и споделување податоци поврзани со
локации во просторот. Од аспект на локалната самоуправа, ГИС системот е матица на сите информации
што треба да се поседуваат во еден современ град или општина за да бидат ефикасно управувани.
Дополнителна корист од воспоставувањето на ГИС системот е неговото несомнено влијание врз
зголемување на електронската размена на податоци меѓу вработените во општинската администрација.
• Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура
Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот на воведување
на ИКТ во работењето на општинската администрација, односно сите вработени кои имаат потреба од
користење на ИКТ се обезбедени со компјутерска опрема и софтвер и се вклучени во информацискиот
систем на Општината. Во наредниот период се планира набавка на нов хардвер согласно потребите на
општината и замена на постојниот кој е стар и дотраен, при што приоритет имаат серверите како
носители на работата во општината. Согласно потребите ќе се изврши надоградба и набавка на нови
апликативни решенија за непречено одвивање на административните процеси во Општината.
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• е-даноци
Како новина планирано е воведување на веб апликација за online извештаи. Апликацијата е
наменета за даночните обврзници. Преку овој веб портал даночните обврзници ќе можат да ја проверат
својата состојба во општината и тоа: финансиска картица, пријавени имоти, изготвени решенија,
следење на предметот за данок на промет, наследство и подарок и пријавени деловни единици за
правните лица.
• Обуки на вработените

Имплементацијата на нови софтверски и хардверски решенија мора да биде следена со
соодветни обуки на вработените за да се постигнат очекуваните резултати.
Р.бр. Проект
Предвидени
средства (мкд)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Електронско одвивање на седниците на Совет
10.000.000
Имплементација на Географски Информативен Систем (ГИС)
2.000.000
Подобрување на информатичко – комуникациската инфраструктура
660.000
е-даноци
30.000
Трошоци за одржување на апликации од трети лица и
250.000
хостирање (mt.net/ marnet / edusoft / euronetcom/mbs …)
Тековно одржување на хардвер и софтвер
230.000
Обуки
200.000
ВКУПНО: 13. 370. 000

Бр. 07-3130/33
07.11.2013 г.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за развој на информатичкокомуникациска технологија на Општина Крива Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за развој на информатичко-комуникациска
технологија на Општина Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 7-та седница,
одржана на 07.11.2013 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 – 3130/34
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________
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Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 07.11..2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на Локален економски развој за 2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на
Локален економски развој за 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/35
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина

Кр.Паланка бр.8/010),Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 07.11.2013 година,
донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на
Локалниот економски развој за 2014 година
Со оваа Програма се утврдуваат развојните приоритети на Општина Крива Паланка во областа
на Локалниот економски развој во текот на 2014 година а кои ќе бидат насочени кон :
- поддршка на локалниот економски развој
- продлабочување на меѓуопштинската соработка
- продлабочување на меѓународната соработка
-потикнување на развојот на туризмот
-поддршка на граѓанските здруженија
Основна цел на Програмата е реализација на развојните приоритети согласно постојните
стратешки документи.
Проектните активности на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој
за 2014 година ќе бидат насочени кон развој на општината согласно надлежностите и утврдените
развојни и структурни проритети.
1.Поддршката на Локалниот економски развој општина Крива Паланка планира да се
реализира преку :
-Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните програми на
општината.
Во оваа област се предвидуваат следните активности:
- Изработка на техничка документација со ревизија;
Бр. 11 страна 372 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.11.2013 год.
- Подготовка на апликации за пристап до средства од ЕУ фондовите, државни фондови и
институции, и други донатори;
- Учество на обуки, работилници, семинари, и сл.
- Превод на стручна литература
- Консултански услуги
- Воспоставување на партнерства
Предвиден буџет: 1.000.000,00 ден.
- Имплементација на проекти
При аплицирање за одредени проекти , во зависност од донаторот се наметнува потреба од
обезбедување на финансиски средства за сопствено учество
на Општината како услов при
аплицирањето . Во контекст на ова се предвидуваат средства за следните активности:
- Партиципација односно сопствено учество на општина Крива Паланка при аплицирање и
реализација на проекти од ЕУ фондови и други фондови
- Партиципација односно учество на Општина Крива Паланка при аплицирање и реализација на
регионални проекти во рамките на Центарот за регионален развој на Североисточниот плански
регион согласно Законот за рамномерен регионален развој.
Предвиден буџет: 10.208.200,00 ден.
-Подршка за развој на МСП и претприемаштво
Подршката и развој на МСП и претприемаштво е планирано да се реализира преку следните
активности:
- Обуки на бизнис секторот
Предвиден буџет: 50.000,00 ден.
2.Меѓуопштинска соработка
Во областа на меѓуопштинската соработка Општина Крива Паланка во 2014 година ќе се насочи
кон продлабочување на соработката со општините и подготовка и реализација на заеднички активности .
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Подготовка и реализација на заеднички активности и проекти
Предвиден буџет: 200.000,00 ден.
3.Меѓународна соработка
Во областа на меѓународната соработка Општина Крива Паланка во 2014 година ќе се насочи
кон продлабочување на воспоставената соработката со збратимените градови како и проширување на
соработката со нови партнери. Се предвидуваат средства за следните активности:
- Организирани посети на претставници од општина Крива Паланка во збратимени градови а со
цел размена на искуства и заедничка подготовка на апликации.
- Организирање на меѓународни средби и престој на делегации во Општина Крива Паланка
Предвиден буџет: 300.000,00 ден.
4.Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во различни
подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на конкурентните
предности и дефинирање на туристичката понуда и производи идентификувани со Стратешкиот план за
локален развој (2009-2014) и усвоените приоритети.
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Претставување на општина Крива Паланка на домашни и меѓународни саеми.
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- Изготвување на печатен и електронски, промотивен материјал на македонски и странски јазик
Предвиден буџет:350.000,00 ден.
5.Поддршка на Граѓански здруженија
Основни цели на Програмата за активностите на општина Крива Паланка за поддршка на НВО
секторот во 2014 година се:
1. Соработка со НВО секторот
2. Создавање услови за реализирање на активностите на граѓани и здруженија на граѓани.
3. Афирмација на општина Крива Паланка како општина со развиена и активна мрежа на НВО.
За реализација на целите на оваа Програмата, општина Крива Паланка ќе ги преземе сите потребни
активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресуси.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе ги насочиме кон:
Сочувување на континуитетот за соработка со граѓанскиот сектор
Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани
Воспоставување на соработка со здруженија на граѓани од различни интересни групи на
делување
- Здуженија што ја афирмираат Oпштина Крива Паланка во државата и надвор од неа.
Во областа на поддршката на НВО секторот, активностите на Општина Крива Паланка ќе бидат
насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење на
мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Поддршка на програмски активности на здруженија на граѓани
- Обука на НВО секторот
Предвиден буџет: 550.000,00 ден.
6. Изработка на стратешки документи
Подготовка, дизајн, печатење.
Предвиден буџет : 250.000,00 ден.
7.Други оперативни расходи и договорни услуги
Во овој дел пред се се мисли на договори за одредени услуги со правни или физички лица или
хонорари без кои не би можеле да се реализираат одредени предвидени активности во Програмата.
Предвиден буџет: 100.000,00ден.
8. Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации
Предвиден буџет: 400.000,00 ден.
Предвидените активности во рамките на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на Локалниот економски развој во 2014 год ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2014 година.
-
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РЕКАПИТУЛАР
Бр.
1.

2.
3.
4.

Активност
Поддршката на Локалниот економски развој
Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните
програми на општината
Имплементација на проекти
Подршка на развој на МСП и претприемаштво
Меѓуопштинска соработка
Меѓународна соработка
Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка

Износ
МКД
11.258.200,00
1.000.000,00
10.208.200,00
50.000,00
200.000,00
300.000,00
350.000,00

5.

Поддршка на Граѓански здруженија

6.
7.
8.

Изработка на стратешки документи
Други оперативни расходи и диговорни услуги
Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации
Вкупно
Бр.07-3130/35
07.11.2013 год.
Крива Паланка

550.000,00
250.000,00
100.000,00
400.000,00
13.408.200,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на Локален економски развој за 2014 г.
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка
во областа на Локален економски развој за 2014 година, што Советот ја донесе на 7-та седница,
одржана на 07.11.2013 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 – 3130/36
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) член 89 од
Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11 и 53/11) и член 14, став 1, точка 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот
на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 07.11.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
За изменување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2013 година
Член 1
Со оваа Одлука се вршат следните измени во Програмата за работа во областа на
располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Крива Паланка за 2013 година и тоа:
во точка 4 – динамика на реализација на Програмата - број на турнуси за објавување Оглас,
временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси:
во алинеа 2 – зборовите „вториот квартал од 2013 година“ се заменуваат со зборовите
„четвртиот квартал од 2013 година“.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука се задолжува Комисијата за спроведување на постапката за
јавно наддавање во Општина Крива Паланка да изготви пречистен текст.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/37
07.11.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Одлука за изменување на Програма за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2013
година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма во областа на располагањето бсо
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2013 година, што
Советот ја донесе на 7-та седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/38
08.11.2013 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
____________________

Врз основа на член 5 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр.66/04; 55/07),
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Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 07.11.2013 година, ја донесе следната
О Д Л У К А
За усвојување на Предлог - листа за именување на улици, полоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Предлог - листа за именување на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 3130/39
07.11.2013 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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 Одлука за Предлог – листа за имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за Предлог – листата за имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 7-та
седница, одржана на 07.11.2013 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 – 3130/40
08.11.2013 год.
Крива Паланка

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