Бр. 5 страна 118 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 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 17.06.2014
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член на Управниот одбор на
Општински ученички дом „Боро Менков“- Крива Паланка
1.

Мандатот на членот на Управниот одбор на ОУД „Боро Менков“– ДЕЈАН ЃЕОРЃИЕВСКИ
од Крива Паланка му престанува проади лична причина.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-1529/3
17.06.2014 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решение за престанок на мандат на член
на УО на ОУД„Боро Менков“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на Дејан Ѓеорѓиевски член на УО на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден
17.06.2014 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1529/4
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 17.06.2014
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Управниот одбор на
Општински ученички дом „Боро Менков“- Крива Паланка
1. Денис Ангеловски од Крива Паланка се именува за член на Управниот одбор на ОУД
„Боро Менков“.
Бр. 5 страна 119 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-1529/5
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решение за верификација на мандат на член
на УО на ОУД„Боро Менков“ – Крива Паланка

1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на Денис Ангеловски член на УО на ОУД
„Боро Менков“-Крива Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014
година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1529/6
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14 и член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр 5/02), член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка Советот (Службен Гласник на Општина
Крива Паланка бр.08/2010) Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 16.06.2014
година, донесе
О Д Л У К А
за збратимување на Општина Крива Паланка со Општина
Свидник Република Словачка
Член 1
Општина Крива Паланка се збратимува со Општина Свидник Република Словачка.
Член 2
Видот и начинот на соработката помеѓу Општините Крива Паланка и Свидник ќе се утврди со
посебен протокол.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски да го
потпише актот за збратимување на Општините Крива Паланка и Свидник.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
КриваПаланка”.
Бр. 07 – 1529/7
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
Претседател,
Крива Палнака
_____________________
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
Бр. 5 страна 120 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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 збратимување на Општина Крива Паланка
со Општина Свидник Република Словачка
1. Се прогласува Одлуката за збратимување на Општина Крива Паланка со Општина Свидник
Република Словачка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/8
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за
управување и одржување на градските гробишта
Член 1
1.Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците
за управување и одржување на градските гробишта, бр.02-641/8 од 26.11.2013 година на УО на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1529/9
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
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

Бр. 5 страна 121 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на
висината на надоместоците за управување и одржување на градските гробишта Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
надоместоците за управување и одржување на градските гробишта во Крива Паланка, што Советот
ја донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/10
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка бр.02-519/12 од 21.09.2012 година
Член 1
1.Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка , бр.02-339/5 од 27.05.2014 година на УО на ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1529/11
17.06.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________

Бр. 5 страна 122 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

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 давање согласност на Одлуката за дополнување
на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година
1.Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на
ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
ден 17.06.2014 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 – 1529/12
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“
– Крива Паланка за 2013 година
Член 1
1.Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот за ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година, бр.02-339/3 од 27.05.2014 година на УО на ЈП „Комуналец“
– Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1529/13
17.06.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Бр. 5 страна 123 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

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 давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот за
работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот
за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на 14-та
седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/14
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за усвојување на Програма за работата
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година
Член 1
1.Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година, бр.02-339/4 од 27.05.2014 година на УО на ЈП „Комуналец“
– Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07–1529/15
17.06.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________

Бр. 5 страна 124 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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 Програмата за работа на
ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014
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 – 1529/16
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гвесник на на
Општина Крива Паланка“ бр.08/10) и клаузулата од Договорот за реконструкција на четири основни
училишта бр.08-3884/1 од 19.10.2010 година, Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства
за дополнителни работи за реконструкција на четири
основни училишта - Општина Крива Палнака
Член 1
Во член 1 зборовите „Во висина од 2.100,000,00 денари“ се заменува со зборовите „во износ
од 2.075.605,00 денари“.
Останатиот дел од членот 1 останува непроменет.
Член 2

Членот 2 се менува и гласи средствата во износ од 1.475.605,00 денари ќе бидат исплатени
од Општинските основни училишта и тоа:
- ООУ „Јоаким Крчовски“ – .................................. ..328.174,00 денари
- ООУ „Илинден „ -.................................................... 1.097.431,00 денари
- а останатиот дел од Буџетот на Општина Крива Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07- 1529/17
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Бр. 5 страна 125 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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 изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на
средства за дополнителни работи за реконструкција на 4 основни училишта на Општина Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на
средства за дополнителни работи за реконструкција на 4 основни
училишта на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на ден
17.06.2014 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 – 1529/18
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 7 од Законот за култура („Службен весник на РМ“ бр. 66/03 и 82/05), член 36
став 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/2002) и член 14 став 11 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10) Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За основање на традиционална меѓународна културна манифестација
„Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски„
Член 1
Со оваа Одлука општинската културна манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети
Јоаким Осоговски“, кој се одржа за прв пат во месец август 1999 година, се основа како меѓународна
културна манифестација со традиционален каракткер.
Член 2
Целта на меѓународната културна манифестација, „Меѓународен фолклорен фестивал Свети
Јоаким Осоговски“ е развој на културата, доближување на фолклорната уметност и културни вредности до
граѓаните во Општината и афирмација на општината.
Член 3
Културна манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ ќе ја
реализира организационен одбор составен од претседател и четири члена.
Претседател на организациониот одбор го именува Градоначланикот со Решение.
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Член 4
Организациониот одбор го сочинуваат претставници од Општин а Крива Паланка и истакнати
личности од областа на културата и фолклорна уметност од Крива Паланка и Република Македонија.

Организациониот одбор работи согласно Правилник со кој се регулира начинот и постапката за
реализирање на меѓународната културна манифестација, „Меѓунариден фолклорен фестивал Свети
Јоаким Осоговски“.
Правилникот го донесува Советот на Општина Крива Паланка.
Член 5
Мандатот на членовите на организациониот одбор е четири години.
Член 6
Средствата потребни за реализација на „Меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким
Осоговски“ се обезбедуваат од:
- Буџетот на Општина Крива Паланка;
- Министерството за култура; и
- Други извори.
Член 7
Административно – техничките и материјално финансиските работи на културната манифестација
„Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ Организациониот одбор ги извршува во
соработка со стручните служби на Општина Крива Паланка.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 1529/19
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за основање на традиционална меѓународна културна
манифестација „Меѓународен фолкорен фестивал Св.Јоаким Осоговски“Кр.Паланка
1. Се прогласува Одлуката за основање на традиционална меѓународна културна
манифестација „Меѓународен фолкорен фестивал Св.Јоаким Осоговски“ - Крива Паланка , што
Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/20
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
05/2002), член 14 став 11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10) и член 4 став 2 и 3 од Одлуката за основање на традиционална меѓународна
општинска културна манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ бр.
07 – 1529/19 од 17..06.2014година, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
17.06. 2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
За начинот и постапката за реализирање на меѓународна културна
манифестација„Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот и постапката за реализирање на меѓународната
културна манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“.
Под поимот реализирање се подразбира: организација, координација и спроведување на
активностите за одржување на фестивалот.
Член 2

Културната манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ се
одржува секоја година во месец август.
Член 3
Организациониот одбор изготвува Програма за одржување на културната манифестација
„Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ со утврден број на фолклорни групи и
нивни настапи и финансиска конструкција и ја доставува до Советот на Општина Крива Паланка
најдоцна до месец Ноември во тековната година за реализација на фестивалот идната година.
По одобрување на Програмата од страна на Советот, Организациониот одбор согласно
Програмата изготвува годишен акционен план за работа на организациониот одбор и истито го
доставува на увид на Градоначалникот на општината и стручните служби во Општината кои ќе бидат
вклучени во реализација на материјално техничките активности.
Член 4
За реализирање на Програмата Организациониот одбор се овластува да соработува со:
- Институции од областа на културата од Република Македонија и странство;
- Фестивали и манифестации од областа на фолклорна уметност од Република Македонија
и странство;
- Здруженија и асоцијации од овласта на фолклорна уметност од Република Македонија и
странство;
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- Државни органи и институции во Република Македонија;
- Други установи од интерес за успешна реализација на фестивалот.
Член 5
На културната манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“
се доделува плакета за учество.
Член 6
Организациониот одбор најдоцна до август во тековната година ги соопштува имињата на
ансамблите, учесници на фестивалот.
Член 7
Членовите на Организациониот одбор за својата работа добиваат надоместок кој го утврдува
Советот на Општината по предлог на Градоначалникот, надоместок не ги следува лицата кои се
вработени во локалната администрација.
Член 8
По завршување на фестивалот Организациониот одбор поднесува извештај до
Градоначалникот и Советот на Општината.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 1529/21
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06. 2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Правилникот за начинот и постапката
за реализирање на општинска културна манифестација„Меѓународен
фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“- Крива Паланка
1. Се прогласува Правилникот за начинот и постапката за реализирање на општинска
културна манифестација „Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски“ Крива
Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/22
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,

Крива Паланка

Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 26 точка 5 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; 55/13 и 163/13) и член
14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
За донесување на Генерален урбанистички план за Крива Паланка
Член 1
Се донесува Генерален урбанистички план за Крива Паланка.
Член 2
Генералниот урбанистички план за Крива Паланка е со површина од 615,оо ха и граничи
со следните катастарски општини:
• На исток граничи со К.О. Дрење, К.О. Варовиште и К.О. Кошари;
• На запад граничи со К.О. Конопница;
• На север граничи со К.О. Градец, К.О. Лозаново и К.О. Дрење;
• На југ граничи со К.О. Кошари, К.О. Дурачка Река, К.О. Мартиница и К.О. Конопница;
Член 3
Во границите на опфатот на Генералниот урбанистички план за Крива Паланка влегуваат
следните катастарски општини:
• Катастарска општина Крива Паланка-целосно;
• Дел од К.О. Конопница, дел од К.О. Градец и дел од К.О. Варовиште.
Член 4
Составен дел на Одлуката е планска документација со технички број Б0511-1 од мај
2014 година, Генерален урбанистички план за Крива Паланка изготвена од Агенцијата за планирање
на просторот од Скопје и „Урбан Гис“ ДОО од Куманово.
Член 5
Документацијата од член 4 на оваа Одлука ја потпишува градоначалникот на општината
Крива Паланка, со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена и истата се
заверува со печат од 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 – 1529/23
17.06.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за донесување на ГУП Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за донесување на ГУП - Крива Паланка, што Советот го донесе на
14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/24
18.06.2014 год.
Крива Паланка

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

______________________
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 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.866/1 и к.п.бр.866/2
сопственост на Златановски Димча.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на пешачка патека.
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 пешачка патека ќе добие друга
местоположба.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07–1529/25
17.06.2014 год.
Крива Палнака

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.866/1 и 866/2
сопственост на Златановски Димча - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.866/1 и 866/2 сопственост на
Златановски Димча - Крива Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден
17.06.2014 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 – 1529/26
18.06.2014 год.
Крива Паланка

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

______________________
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1
Бр. 5 страна 132 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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.„Дупница“ во Крива Паланка на к.п.бр.7161/4 во К.О. Крива Паланка,
сопственост на Република Македонија.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на улица..
Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој
локалитет ќе се предвиди намена комунална супраструктура Е2, а локацијата за изградба на улица 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. 07–1529/27
17.06.2014 год.
Крива Палнака

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.7161/4 КО Крива
Паланка сопственост на Република Македонија
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.7161/4, сопственост на РМ,
што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/28
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
Бр. 5 страна 133 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и

член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 год., 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.2478 сопственост на
Република Македонија.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на улица.
.
Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на ДУП за овој локалитет ќе се предвиди
намена индивидуално домување А1 (за помошен објект гаража), а локацијата за изградба на улица 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 – 1529/29
17.06.2014 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

Бр. 5 страна 134 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2478, сопственост на
Република Македонија
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2478, сопственост на РМ, што
Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/30
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 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 место викано „Кајчево“ во Крива Паланка на к.п.бр.254/4 сопственост на
Михаиловски Драган.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на железничка линија.

Бр. 5 страна 135 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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 железничката линија 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 – 1529/31
17.06.2014 год.
Крива Палнака

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.254/4, сопственост на
Михаиловски Драган
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.254-4, сопственост на
Михаиловски Драган, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/32
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 година, донесе

Бр. 5 страна 136 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.621 сопственост на
Малиновски Петар и Ѓошевски Благој Цоне.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на железничка линија.
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 железничка линија 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 – 1529/33
17.06.2014 год.
Крива Палнака

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.621,сопственост на
Малиновски Петар и Ѓошевски Благој Цоне

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.621, сопственост на
Малиновски Петар и Ѓошевски Благој Цоне, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден
17.06.2014 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 5 страна 137 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1529/34
18.06.2014 год.
Крива Паланка

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

______________________
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) 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 17.06.2014 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 к.п.бр.267/3 во К.О. Крива Паланка, сопственост на Максимовска Ленче.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидена намена спорт и рекреација Д3.
Член 4
Со изработката на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени единици А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 1529/35
17.06.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Бр. 5 страна 138 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.

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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.267/3, сопственост на
Максимовска Ленче
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.267/3, сопственост на
Максимовска Ленлче, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/36
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/12) и

член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 17.06.2014 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.„Македонска“ во Крива Паланка на к.п.бр.926 сопственост на
Лазаревски Гоце.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на улица.
Бр. 5 страна 139 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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 улица 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 – 1529/37
17.06.2014 год.
Крива Палнака

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.926, сопственост на
Лазаревски Гоце
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.926, сопственост на
Лазаревски Гоце, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/38
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010), , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
17.06.2014 година, донесе
О Д Л У К А

За подршка на Иницијатива за формирање на паралелка за целодневен престој во ООУ
Јоаким Крчовски и ООУ Илинден поднесена до Министерството за образование
Бр. 5 страна 140 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
Член 1
Со оваа Одлука се дава подршка на Иницијативата на Советот на родители
формирање на паралелка за целодневен престој во ООУ Јоаким Крчовски и ООУ Илинден
поднесена до Министерството за образование.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 1529/39
17.06.2014 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за подршка на Иницијатива за формирање на паралелка за
целодневен престој во ООУ „Јоаким Крчовски“ и ООУ „Илинден“ поднесена до
Министерството за образование
1. Се прогласува Одлуката за подршка на Иницијатива за формирање на паралелка за
целодневен престој во ООУ „Јоаким Крчовски“ и „Илинден“ поднесена до Министерството за
образование, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/40
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.06.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на чл.36 став 1, точка 15 од Законот за локланата самоуправа ( „ Службен весник на
РМ“ бр.5/02), чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен Гласник на Општина
Крива Паланка бр. 08/2010), а во согласност со чл.143 од Закноот за Заштита и спасување („Службен
весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10 и 18/11,41/2014), Советот на општина Крива
Паланка на седницата, одржана на ден 17.06.2014 година, д о н е с е
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ
ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Бр. 5 страна 141 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
Член 1
Одлуката за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штетата од
природни непогоди во Општина Крива Паланка бр.07-3930/3 од 17.11.2009 година се дополнува со
уште три нови членови на Комисијата, со тоа што после алинејата “ Добри Јовановски- Раководител
на Сектор за водовод и канализација во ЈП “Комуналец“- Крива Паланка се додаваат три нови алинеи
и тоа:
Добривој Николовски Дипломиран инженер – архитект, вработен во Општина КРива
Паланка како Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна
средина
Валентина Ангеловска Дипломиран земјоделски инженер, вработена во Општина КРива
Паланка како Виш соработник за локален економски развој и регионална соработка.
Иле Коцевски, Дипломиран сообраќаен инженер вработен во Територијална
Противпожарна единица Крива Паланка.

Член 2
Останатиот дел од Одлуката останува неизменет.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на
општината Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1529/41
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
17.06.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за
процена и утврдување на висината на штетата од природни непогоди во Општина Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за
процена и ут6врдување на висината на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка,
што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на ден 17.06.2014 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 – 1529/42
18.06.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Бр. 5 страна 142 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.06.2014 год.
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