Бр. 3 страна 83 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
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
28.02.2013 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2012 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 581/3
28.02.2013 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 Завршна сметка
на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/4
01.03.2013 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 28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намените
Бр. 3 страна 84 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
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.„Илинденска“ во Крива Паланка на к.п.бр.1686/1 и 1686/2 сопственост
на Ѓорѓиевски Душан..
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за овој
локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во индивидуални станбени згради.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација на
која локалитетот ќе остане за индивидуално домување, а 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. 07-581/5
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.1686/1 и 1686/2 сопственост на Ѓоргиевски Душан ул.„Илинденска“Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените, што Советот ја донесе на 53-та
седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/6
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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. 3 страна 85 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
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 28.02.2013
година, 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.„Ристена Гогова“ во Крива Паланка на к.п.бр.555 сопственост на
Китановски Славчо и Станојковски Миле.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка овој локалитет не е
опфатен.
Член 4
Со изработка на измени и дополнување на ДУП за овој локалитет истиот ќе влезе во
опфатот на планот со намена индивидуално домување.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-581/7
28.02.2013 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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.555 сопственост на Китановски Славчо и Станојковски Миле ул.„Ристена Гогова“-Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.555 сопственост на Китановки
Славчо и Станојковски Миле Ул.„Ристена Гогова“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та
седница, одржана на 28.02.2013 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 3 страна 86 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 581/8
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 28.02.2013 година, 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 Септември“ во Крива Паланка на к.п.бр.269/3 сопственост на
Стојановски Зоран.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за овој
локалитет е предвидена изградба на железничка пруга со заштитен појас.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација на
која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а трасата на железничката пруга има
друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-581/9
28.02.2013 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

Бр. 3 страна 87 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.269/3 сопственост на Стојановски Зоран ул.„8-ми Септември“Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.269/3 сопственост на
Стојановски Зоран Ул.„8-ми Септември“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница,
одржана на 28.02.2013 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 – 581/10
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 28.02.2013 година, 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.Лозаново во општината Крива Паланка на к.п.бр.421 сопственост на
Ангеловска Благица.
Член 3
Локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.421 во К.О. Лозаново е надвор од опфатот на
урбанистичкиот план за село Лозаново.
Член 4
Со донесување на измени и дополнување на урбанистички план за село Лозаново 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. 3 страна
Бр. 07-581/11
28.02.2013 год.
Крива Паланка

88 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.421 сопственост на Ангеловска Благица Населба Лозаново Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.421 сопственост на Ангеловска
Благица Населба Лозаново – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на
28.02.2013 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 – 581/12
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 28.02.2013 година, 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.Б“с во општината Крива Паланка на к.п.бр.722/2 и 723/2 сопственост на
Тасев Ристо.

Бр. 3 страна 89 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.
Член 3
За село Б“с нема урбанистички план за село ниту друга урбанистичка планска
документација.
Член 4
Кога ќе се изготвува и донесува урбанистички план за село Б“с на овој локалитет ќе се
предвиди индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-581/13
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.772-2 и 773-2 сопственост на Тасев Ристо село Б,с Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.722/2 и 723/2 сопственост на
Тасев Ристо село Б,с– Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на
28.02.2013 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 – 581/14
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 28.02.2013 година, 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.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Кочо Рацин“ во Крива Паланка на к.п.бр.6754 сопственост на
Спасовски Моме.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за овој
локалитет е предвидено дворно место на станбени згради А2-колективно домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација на
која локалитетот ќе остане дворно место на станбени згради А2-колективно домување, а додека
објектот ќе биде во класа Б4-сервисни дејности.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-581/15
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.6754 сопственост на Моме Спасовски Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.6754 сопственост на Моме
Спасовски – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013
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 – 581/16
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
____________________

Врз основа на член 50-а став 6 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 член 23 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на општината
Бр. 3 страна
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Крива Паланка бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за
к.п.бр.2586; к.п.2594 и к.п.4596 во К.О.Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација
за к.п. 2586; к.п. 2594 и к.п.4596 во К.О. Кр. Паланка.
Член 2

Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
во рамките на границите на катастарските парцели бр.2586; 2594 и 4596 во К.О. Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде комунална супраструктура Е2.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.2586;
к.п.бр.2594 и к.п.бр.4596 во К.О. Крива Паланка е опфатот на границата на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.2586; к.п.бр.2594 и к.п.бр.4596
во К.О. Крива Паланка содржи:
• Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
• Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.2586; к.п.бр.2594 и к.п.бр.4596 во
К.О. Крива Паланка се заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општината Крива Паланка.
Бр. 07-581/17
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п.2586, 2594 и 2596 КО - Крива Паланка

Бр. 3 страна

92 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2013 год.

1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 2586, 2594 и 2596 КО Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/18
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
___________________

Врз основа на член 50-а став 6 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 член 23 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка бр.8/2010), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за
к.п.бр.587 во К.О. Станци во општината Кр.Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација
за к.п.бр.587 во К.О. Станци.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
во рамките на границата на катастарската парцела бр.587 во К.О. Станци.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде комунална супраструктура Е2.
Член 4

Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.587 е
опфатот на границата на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.587 содржи:
• Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
• Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.587 во К.О. Станци се заверува
со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општината Крива Паланка.
Бр. 07-581/19
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.2013 год.
Претседател,
Крива Паланка
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п. 587 КО Станци - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 587 КО Станци - Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/20
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 50-а став 6 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 член 23 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка бр.8/2010), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за
к.п.бр.309 во К.О.Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација
за к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
во рамките на границата на катастарската парцела бр.309 во К.О. Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде комунална супраструктура Е2.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.309 е
опфатот на границата на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.309 содржи:
• Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
• Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
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Член 6

Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка се
заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општината Крива Паланка.
Бр.07-581/21
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п. 309 КО Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 309 КО Крива Паланка, што
Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/22
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 50-а став 6 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 член 23 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка бр.8/2010), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за
к.п.бр.671 во К.О. Варовиште во општината Кр.Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација
за к.п.бр.671 во К.О. Варовиште.
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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.671 во К.О. Варовиште.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде комунална супраструктура Е2.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.671 е
опфат на границата на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.671 содржи:
• Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
• Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за к.п.бр.671 во К.О. Варовиште се
заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општината Крива Паланка.

Бр. 07-581/23
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
К.п. 671 КО Варовиште - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 671 КО Варовиште - Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/24
01.03.2013 год.
Крива Паланка
Бр. 3 страна

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на на член 22 точка 7 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на
РМ“ бр.50/2002) и член 11 од Законот за Социјална заштита и член 14 став 1 точка 11 од Статутот на
Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во согласност
со Националната програма за развој за социјална заштита 2011-2021 година, Советот на Општина
Крива Паланка на Седницата одржана на ден 28.02.2013 година ја донесе следната :
ОДЛУКА
За усвојување Програма за социјална заштита за 2013 година
Член 1
1. Со оваа Одлука се усвојува програмата за социјална заштита за 2013 година.
Член 2
2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“
Бр. 07-581/25
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за социјална
заштита за 2013 година - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за социјална заштита за 2013 година
– Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана на 28.02.2013 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 – 581/26
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
ПРОГРАМА

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2013 ГОДИНА
Социјалната заштита е систем на мерки и активности и политика за спречување и
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот,за
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење
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на неговиот капацитет за сопствена заштита. Всушност во член 1 од Уставот на Република
Македонија помеѓу другото е наведено дека РМ е социјална држава со што на системот на социјална
сигурност и е дадено високо место во системот на државните вредности.Од тука произлегува дека
основни носители
на социјалната заштита е државата преку МТСП,Локалната
Самоуправа,невладиниот сектор и приватниот сектор.
Надлежноста на Општината да ги врши работите од Социјалната заштита е определена во член 11
во Законот за Социјална заштита каде општините се задолжени да обезбедат спроведување на
социјалната заштита,донесување на програма за потребите на граѓаните,а со Законот за Локална
Самоуправа(Сл.весник на РМ БР.5 ОД 20.01.2002 година) во член 22 во листата на надлежности во
став 7 за Социјалната заштита и детска заштита.
Во реализацијата на Програмските активности се земаат во предвид и другите законски прописи со
кои се регулира областа на социјална заштита,програмите,националните стратегии што ги донесува
Владата на РМ и МТСП.
Секако дека се земаат во предвид и програмите за работа на ЈУ МЦСР
Крива
Паланка,Здраствениот на дом Крива Паланка,НВО и други во кој Локалната Самоуправа
партиципира во извршувањето на зацртаните цели и активности.
Основните ризици подразбираат:
-ризици по здравјето (болест,повреди и инвалидност)
-ризици од стареење(старост и преживување)
-ризици од мајчинство и семејство
-ризици од невработеност и професионална неадаптираност
-ризици од неадаптираност кон социјалната средина
Согласно со горенаведените ризици општината обезбедува социјална заштита на следните
категории на лица:
-лица со телесна попреченост
-деца без родители и родителска грижа
-деца и лица со пречки во менталниот развој
-деца на улица
-деца со воспитно социјални проблеми
-деца од еднородителски семејства
-лица изложени на социјален ризик
-лица засегнати со дрога,алхохол
-лица жртви на семејно насилство
-лица жртви на трговија со луѓе
-стари лица без семејна грижа
На наведените категории на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка материјална и друга
состојба ,ќе им бидат обезбедени материјални услуги,услуги од вонинституционални облици на
социјална заштита
и спроведување на кампањи за подигнување на свеста кај населението за потребите од
обезбедување на социјална заштита на одредена популација на луѓе.
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А) Лица-семејства материјално необезбедени
Во оваа категорија ќе бидат опфатени лица,семејства кои се материјално не обезбедени,лица кои се
за работа неспособни,лица кои имаат потреба за задоволување на основните животни
потреби(здраство,облека,обувки,смртен на член од семејството
ако тоа право неможе да се оствари по друг основ,подобрување на условите за живеење,помош во
случај на елементарни непогоди(пожар,поплава,градобијност,))
Висината на надоместокот зависно од потребата ја определува комисијата,а надоместокот е во
парични средства или помош во натура.

Б) Остварување на социјална заштита на деца-лица со посебни потреби:
Во оваа категорија на лица ќе се работи на:
-утврдување на регистрирани лица со интелектуална и телесна попреченост и изготвување на
социјална карта за видот,потребата и локалитетот на алтернативната мерка на социјална заштита.
-вклучување на лицата со интелектуална и телесна попреченост во предучилишнита установа,во
основното и средното образование
-обезнедување на превоз на лицата со посебни потреби
-олеснување на движењето и физичка комуникација за лицата со телесна попреченост-рушење на
бариери.
-подобрување на условите на живеење
-изготвување на локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост
во општина Крива Паланка
-Формирање на координативно тело за ефективно имплементирање на локален акционен план
В) Општината вклучува услуги на ранливите групи:
-Поддршка на Дневниот Центар за лица со посебни потреби со интелектуална и телесна
попреченост,
-згрижување на бездомни лица
-формирање на дневни центри за душевно болни лица во ремисија
,-промовирање на волонтерство во извршување на хумани активности
-формирање на мали групни домови за лица со интелектуална и телесна попреченост
-мал групен дом за стари и изнемоштени лица без семејна грижа во рурални средини
-Опфат на група граѓани кои се под социјален ризик за користење на народна кујна
-формирање и функционирање на сервисни служби за домашна нега и помош на стари и
изнемоштени лица во градски и рурални средини
-малолтничка деликвенција во ризик за прекршочни или кривични дела со цел за активирање на
малолетничката деликвенција во согласност со Законот за малолетничка правда ќе се организираат
трибини во основните и средните училишта,трибини за функционирањето на семејството бидејќи во
последно време семејството ја губи својата функција
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Семејно Насилство
Преку советот за превенција ќе се организираат предавања за основните и средните училишта
заради препознавање на семјното насилство посебно кај помалите деца.
Социјално партнерство
Во извршувањето на зацртаните цели и активности во Програмата ќе бидат вклучени институции
кои третираат иста или слична проблематика, со што ќе се исклучи парцијалното делување,а ќе се
постигне целосно третирање на проблематиката, групирање на средствата. Општината ќе биде
главен носител на програмата, како координатор на активностите за исполнување на поставените
цели.
Финансирање
Средствата потребни за реализирање на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Крива Паланка,средствата ОД Министерството за труд и социјална
политика,заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство,грантови од
организации, здруженија,амбасади и други, а учеството на партнерите ќе биде определувано при
изготвувањето на проектите.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на оваа Програма за
Социјална заштита.
Комисијата за социјална и детска заштита ја спроведува и го следи спроведувањето на
програмата,покренува иницијатива,дава мислење и дава предлози во врска со остварување на
предвидените активности и зацртаните цели.

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Милка Митовска ,с.р.
______________________

Врз основа на на член 22 точка 7 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на
РМ“ бр.50/2002) и член 11 од Законот за Социјална заштита и член 14 став 1 точка 11 од Статутот на
Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во согласност
со Националната програма за развој за социјална заштита 2011-2021 година, Советот на Општина
Крива Паланка на Седницата одржана на ден 28.02.2013 година ја донесе следната
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ОДЛУКА
За усвојување Предлог акционен план за социјална заштита за 2013 година
Член 1
3. Со оваа Одлука се усвојува Акциониот план за социјална заштита за 2013 година.
Член 2
4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“

Бр. 07-581/27
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Акционен план за социјална
заштита за 2013 година - Крива Паланка

1.

Се прогласува Одлуката за усвојување на Акционен план за социјална заштита за
2013 година – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 53-та седница, одржана
на 28.02.2013 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 – 581/28
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
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Акционен план за реализација на Програмата за социјална заштита за 2013 година.
Програмата ќе се реализира во текот на 2013 година со следната динамика, потребните
средства и начинот на обезбедување на истатa

Р.бр

Активност

Рок

Носител

1.

Помош на ранливи
групи
-ЕПП

12 м

Општина

Обезбедување на средства
МТСП
Општина Донац.

Вкупно

50.000
30.000

30.000

60.000
60.000

60.000
60.000

-елементарни непогоди
-подобрување на
условите за живеење
2.

3.

Лица со посебни
потреби
-социјална карта

12 м

Општина
30.000

30.000

-бариери

20.000

20.000

Подобрување
наусловите за живот
посета на семејства и
установи

30.000

30.000

20.000

20.000

Услуги на ранливи групи
-Дневен центар за
душевно болни
ремисија
-мал групен дом

12 м

Општина

100.000

Помош на самохрани
родители
-сервисни служби за
домашна нега и помош

50.000
50.000

50.000

200.000
50.000

100.000
100.000

-трибини за семејно
насилство и
малолетничка
деликвенција

По
потреба

10.000

10.000

380.000,00 d.

____________________
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за финансирање на активностите во рамките на
манифестацијата Град на култура Крива Паланка 2013 година

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за финансирање на активностите во рамките на
манифестацијата Град на култура Крива Паланка за 2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-581/29
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за финансирање на активностите во
рамките на манифестацијата Град на култура Крива Паланка 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за финансирање на активностите во
рамките на манифестацијата Град на култура Крива Паланка 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 – 581/30
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22, точка 3 од Законот за локална самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр.5/02) и член 14, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.02.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за реалилзација на Елаборатот за режимот
на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2012 година;
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај
во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2012 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 581/31
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото
централно подрачје на град Крива Паланка за 2012 година;
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за
реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град
Крива Паланка за 2012 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 – 581/32
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22, точка 3 од Законот за локална самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр.5/02) и член 14, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.02.2013 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови
и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2012 година
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Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови
и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2012 година
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 581/33
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска
документација во Општина Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за
2012 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 – 581/34
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22. ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002 г.) и член 14 т.12 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива
Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за
развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2013 година од
Бирото за регионален развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за аплицирање на проект ,,Aсфалтирање на локален пат село Градец локација Училиште –
Испосница на Св. Јоаким Осоговски во должина од 350м”
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на проект ,,Aсфалтирање на локален
пат село Градец локација Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски во
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должина од 350м”, а за користење на финансиски средства за развој на селата од Програмата за
рамномерен регионален развој за 2013 година.
Член 2
За реализација на проектот ,,Aсфалтирање на локален пат село Градец локација Училиште –
Испосница на Св. Јоаким Осоговски во должина од 350м” општина Крива Паланка ќе обезбеди
кофинансирање во висина од 57 % од вредноста на проектот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-581/35
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за аплицирање на проект ,,Aсфалтирање на локален пат село
Градец локација Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски во должина од 350м”
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „ Aсфалтирање на локален пат село Градец
локација Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски во должина од 350м”.
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 – 581/36
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22. ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002 г.) и член 14 т.12 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива
Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за
развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2013 година од
Бирото за регионален развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За аплицирање на проект ,,Реконструкција на локален пат во село
Конопница во должина до 1 км”
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Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на проект ,,Реконструкција на локален
пат во село Конопница во должина до 1 км”, а за користење на финансиски средства за развој на
подрачја со специфични развојни потреби од Програмата за рамномерен регионален развој за 2013
година.
Член 2
За реализација на проектот ,,Реконструкција на локален пат во село Конопница во должина до 1 км”
општина Крива Паланка ќе обезбеди кофинансирање во висина од 61,13 % од вредноста на
проектот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-581/37
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за аплицирање на проект ,,Реконструкција
на локален пат во село Конопница во должина до 1 км”
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Реконструкција на локален пат во село
Конопница во должина до 1 км.“
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 – 581/38
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22. ст.1 т.2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002 г.) и член 14 т.17 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива
Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Јавен повик за доставување на барања за
финансирање на проекти од областа на водите за 2013 година од Министерство за животна
средина и просторно планирање ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на
28.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за аплицирање на проект ,,Регулација на поројот Белево –
Крива Паланка во Крива Паланка”
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Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на проект ,,Регулација на поројот
Белево-Крива Паланка во должина од 1 км во Крива Паланка а за користење на средства од
Програмата за управување со води за 2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-581/39
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за аплицирање на проект ,,Регулација
на поројот Белево –Крива Паланка во Крива Паланка”
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Регулација на поројот Белево-Крива
Паланка во Крива Паланка“.
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 – 581/40
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22. ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002 г.) и член 14 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива
Паланка бр.08/2010 ), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 28.02.2013
година, донесе
ОДЛУКА
за аплицирање на проект ,,Културата ги поврзува луѓето“–
Крива Паланка
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на проект ,,Културата ги поврзува
луѓето“ -Крива Паланка во рамките на Програмата Европа за граѓаните, мерка 1.2 – Мрежа на
збратимени градови, во кој партнери се Општина Дупница (Република Бугарија), Општина Биоград
на море (Република Хрватска) и Општина Литванија (Република Словенија) како носител.
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Член 2
За реализација на проектот „Културата ги поврзува луѓето“, кофинансирање во висина од
33.000 евра ќе биде обезедено од ЕУ преку програмата Европа за граѓаните.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-581/41
28.02.2013 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за аплицирање на проект ,,Културата
ги поврзува луѓето“–Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Културата ги поврзува луѓето“ - Крива
Паланка.
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 – 581/42
01.03.2013 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
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