Бр. 7 страна 165 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год..
Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06 и 136/08, а
согласно член 46, став 1, алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локална самоурпава („Сл.весник
на РМ.бр. 5/02), член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка – бр.08/10) а во
врска со член 28 и 29 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.5/08), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За отповикување на Решение за верификација за мандат
на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. На членот на Советот на Општина Крива Паланка Дарко Вучковски му престанува
мандатот член на Советот на Општина Крива Паланка, сметано од денот на одржување на 16-та
седница на Советот, одржана на 30.09.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/3
30.09.2014 год.
Крива Паланк

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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за отповикување на Решение за верификација
за мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението отповикување на Решение за верификација за мандат на член
на Советот на Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на
30.09.2014 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 – 2421/4
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе

Бр. 7 страна 166 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
РЕШЕНИЕ
За престанок на мандат на член на Комисија за еднакви
можности на жените и мажите
1. На членот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Дарко Вучковски му
престанува мандатот сметано од денот на одржувањето на 16-та седница на советот, одржана на
30.09.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 2421/5
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за разрешување член на
Комисијата за еднакво можности на жените и мажите
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/6
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.
_______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донес
РЕШЕНИЕ
За престанок на мандат на член на Комисија за финансирање и буџет
1. На членот на Комисијата за финансирање и буџет Дарко Вучковски и престанува
мандатот сметано од денот на одржувањето на 16-та седница на советот, одржана на 30.09.2014
година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 7 страна 167 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Бр.07- 2421/7
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за престанок на мандат на
член на Комисијата за финансии и буџет
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на член на Комисијата за финансии и
буџет, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/8
01.10.2014 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
_______________________

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр. 40/06 и 136 /08) а
согласно член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02),
член 9 од Статутот на Општина Крива Паланка – пречистен текст („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10) и член 6 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.09.2014 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За верификација на мандат на член на Советот
на Општина Крива Паланка

1. Се верифицира мандатот на член на Советот на Општина Крива Паланка Гордана
Стојановска од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –2421/9
30.09.2014 год.
Крива Паланк

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
Бр. 7 страна 168 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива
Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за верификација на мандат
на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Советот на Општина
Крива Паланка, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/10
ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА

КРИВА

Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за еднакви
можности на жените и мажите
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите Гордана Стојановска сметано од денот на одржувањето на 16-та седница на советот,
одржана на 30.09.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2421/11
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за верификација за мандат на член на
Комисијата за еднакви можности на жеите и мажите
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1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014
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 – 2421/12
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за финансирање и буџет
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата за финансирање и буџет Гордана
Стојановска од Крива Паланка, сметано од денот на одржувањето на 16-та седница на советот,
одржана на 30.09.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2421/13
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за верификација за мандат
на член на Комисијата за финансии и буџет
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за финансии
и буџет, што Советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/14
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________
Бр. 7 страна 170 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сллужбен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.09.2014
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
1. Се разрешува Гордана Стојановска член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2421/15
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за разрешување
член на Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Одборот за контрола на материјалнофинансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 16-та
седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/16
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сллужбен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.09.2014 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
1. За член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“Крива Паланка се именува Маја Ристовска.
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2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2421/17
30.09.2014 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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за именување член во Одборот за контрола на материјалнофинансово работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Одборот за контрола на материјалнофинансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 16-та
седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/18
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на Годишната програма за работа
на СОУ „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка во учебната 2013/14 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на Годишната програма за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“ – Крива Паланка во учебната 2013/14 година, што советот го донесе на 16-та седница, одржана
на 30.09.2014 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 – 2421/19
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.09.2014 год.
Претседател,
Крива Палнака
м-Р.Борче Стојчевски,с.р.
_______________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
СОУ „Ѓорче Петров“-Крива Паланка за учебната 2013/14 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“ - Крива Паланка за учебната 2013/14 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 – 2421/20
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на Средното општинско
училиште „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка
за учебната 2014/2015 година
1. Се усвојува Програма за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ - Крива
Паланка за учебната 2014/2015 година, што советот ја донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014
година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/21
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на
СОУ „Ѓорче Петров“-Крива Паланка за учебната 2014/15 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“ - Крива Паланка за учебната 2014/15 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 – 2421/22
01.10.2014 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
_______________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ –
Крива Паланка во учебната 2013/14 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка во
учебната 2013/14 година, што советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/23
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2013/14 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУ „Јоаким
Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2013/2014 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 – 2421/24
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ООУ„Јоаким Крчовски“ –
Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се усвојува Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната
2014/2015 година, што советот ја донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/25
30.09.2014 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Крива Палнака

М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на
ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ „Јоаким
Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015 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 – 2421/26
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08), член
1 став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување
на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основните училишта бр.104061/1 од 1.11.2010 година донесен од страна на министерот за образование и наука, член 22, став
1, точка 8 од Законот за локална
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самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 30.09.2014 година донесе
М И С Л Е Њ Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од III –то,
VI-то и VIII-мо одделение (осумгодишно и деветогодишно) – одделение од ООУ „Јоаким
Крчовски“ – Крива Паланка
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2013/2014 година, член
34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1 став 1 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии
и другите слободни активности на учениците од основното училиште, ООУ “Јоаким Крчовски” кое
има доставено Оперативна програма за изведување на дводневна екскурзија за учениците од III-то,
VI- то и VIII-мо (осумгодишно и деветогодишно) одделение и Оперативна програма за мини ски
школи за учебната 2013/2014 година.
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а во
согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии со
учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се дадени во Оперативната
програма.
Бр. 07-2421/27
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии на
ООУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2014/2015 година

1. Се прогласува Мислењето за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовски“
- Крива Паланка за учебната 2014/2015 година.
2. Мислењето 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 – 2421/28
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________
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Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Илинден“ –
Крива Паланка во учебната 2013/14 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка во учебната
2013/14 година, што советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/29
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2013/14 година
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУ „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2013/2014 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 – 2421/30
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ООУ
„Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
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1. Се усвојува Програма за работа на ООУ „Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015
година, што советот ја донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/31
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на
ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2014/2015 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 – 2421/32
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08), член
1 став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување
на ученички екскурзии и други слободни
активности на учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година донесен од
страна на министерот за образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 30.09.2014 година, донесе
М И С Л Е Њ Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од IX-то –
одделение од ООУ „Илинден“ – Крива Паланка
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2014/2015 година, член
34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1 став 1 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии
и другите слободни активности на учениците од основното училиште, ООУ “Илинден” кое има
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доставено Оперативна програма за изведување на дводневна екскурзија за учениците од IX- то
одделение за учебната 2014/2015 година.
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а во
согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии со
учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се дадени во Оперативната
програма.
Бр. 07- 2421/33
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К

За прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии на
ООУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се прогласува Мислењето за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Илинден“ - Крива
Паланка за учебната 2014/2015 година.
2. Мислењето 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 – 2421/34
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ОУД
„Боро Менков“ – Крива Паланка во учебната 2013/14 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка во
учебната 2013/14 година, што советот го донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/35
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за учебната 2013/2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУД „Боро
Менков“ - Крива Паланка за учебната 2013/2014 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 – 2421/36
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на Општински
ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка
за учебната 2014/2015 година

1.Се усвојува Програма за работа на Општински ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка
за учебната 2014/2015 година, што советот ја донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 година.
2. Оваа Одлука влегува во
сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/37
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишена Програма за работа на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишена Програма за работа на ОУД „Боро
Менков“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015 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 – 2421/38
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на Општинска јавна установа за деца - Детска
градинка „Детелинка“ – Крива Паланка во учебната 2013/14 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на Општинската јавна установа за деца - Детска
градинча „Детелинка“ – Крива Паланка во учебната 2013/14 година, што советот го донесе на 16-та
седница, одржана на 30.09.2014 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 – 2421/39
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУЈДГ „Детелинка“-Крива Паланка за учебната 2013/14 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУЈДГ
„Детелинка“ - Крива Паланка за учебната 2013/2014 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 – 2421/40
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка“ –
Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се усвојува Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка за учебната
2014/2015 година, што советот ја донесе на 16-та седница, одржана на 30.09.2014 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/41
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Програма за работа на
ОУЈДГ „Детелинка“-Крива Паланка за учебната 2014/15 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУЈДГ
„Детелинка“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015 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 – 2421/42
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________
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Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник
на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и член 64 од Законот за заштита на деца ( Сл.весник на РМ
бр.23/2013) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 30.09.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
За давање согласнот за зголемен број на деца по групи во ОЈУДГ
„Детелинка“ - Крива Паланка и намален број на деца во Општина Ранковце
Член1
Со оваа Одлука се дава согласнот за зголемен број на деца во четири хетерогени групи во
ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка и помал број на деца во новоотворената хетерогена група во
Општина Ранковце.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. .07- 2421/43
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање соглалсност за зголемен број на деца по групи во
ОУЈДГ „Детелинка“-Крива Паланка и намален број на деца во Општина Ранковце
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за зголемн број на деца по групи во ОУЈДГ
„Детелинка“ – Крива Паланка и намален број на деца во Општина Ранковце.
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 – 2421/44
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 7 од Законот за култура (Службен весник на Р. Македонија бр. 44/14),
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 30.09.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
За основање на традиционална културно - забавна манифестација
Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, Крива Паланка
Член 1
Со оваа одлука културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, кој
се одржа за прв пат во месец август 2012 г. се основа како културно – забавна манифестација со
традиционален карактер.
Член 2
Целта на културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, е развој и
популаризација на алтернативната музичка култура, доближување на вистинските музички
вредности до граѓаните на општината и афирмација и популаризација на општината.
Член 3
1)
Културно - забавната манифестација музички фестивал „ЏОЈ ФЕСТ,, ќе се реализира од
уметнички директор во содејтво со градоначалникот и стручните служби на општината;
2)
Уметничкиот директор работи согласно Правилник за начинот и постапката за организација
на културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка.
3)
Правилникот го донесува Советот на општина Крива Паланка
Член 4
Финансиските средства потребни за реализација на културно - забавната манифестација музички
фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, се обезбедубаат од:

-

Буџетот на општина Кр. Паланка;
Министерство за култура на РМ;
Спонзорства;
Други извори.
Член 5

Административно - техничките и материјално - финансиските работоти при организација Културно забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, уметничкиот директор ќе ги извршува во
соработка со градоначалникот и стручните служби на општина Крива Паланка
Член 6
Ова Одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник .
Бр. .07- 2421/45
30.09.2014 год.
Крива Паланка

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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за основање на традиционална културно-забавна
манифестација Музички фестивал „ЏОИ ФЕСТ“-Крива Паланка

1.Се прогласува Одлуката за основање на традиционална културно-забавна манифестација
Музички фестивал „Џои Фест“– 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 – 2421/46
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

_______________________
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Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02),
член 14 став 11 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на општина Крива Паланка
бр. 8/10) и член 3 од Одлуката за основање на традиционална културно - забавна манифестација Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка (Службен гласник на општина Крива Паланка бр.
9/10), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
За начинот и постапката за организација на културно - забавната манифестација - Музички
Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка
Предмет
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот и постапката за организација на културно - забавната
манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка.
Под поимот организација се подразбира: називот, целта, организација, раководење, координација,
финансирање
и реализација на активностите за одржување на културно - забавната
манифестација.
Член 2
Назив
Манифестацијата од член 1 на овој Правилник го носи називот Културно - забавната
манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка или скратено Музички
Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка.
Цел
Член 3
Целта за организација на културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, е
развој и популаризација на алтернативната музичка култура, доближување на вистинските музички
вредности до граѓаните на општината и афирмација и популаризација на општината.
Организација и времетраење
Член 4
1)
Културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, - Крива Паланка се
одржува секоја година во втората половина на месец Август.
2)
Културно забавната манифестација се одржува во 1 (еден) ден;
3)
Во зависност од финансиските средства истата може да биде организирана во 2 (два) или
повеќе денови.
Раководење
Член 5
1)
Културно - забавната манифестација се раководи и организира од уметнички директор во
содејство со градоначалникот и стручните служби на општината;
2)
Уметничкиот директор на културно - забавната манифестација го именува градоначалникот
на општина Крива Паланка со Решение;
3)
Мандатот на уметничкиот директор е во траење од 4 (четири) години.
Член 6
Права и обврски на уметничкиот директор
1)
Раководи со организациониот и програмскиот дел на културно - забавната манифестација;
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2)
Изготвува програма со утврден број на учесници, распоред за настап и финансиска
контрукција и ја доставува до градоначалникот на општина Кр. Паланка најдоцна до месец Јуни
истата година;
3)
Учествува во подготовката и реализацијата на промотивната и публицистичка кампања на
културно - забавната манифестација;
4)
Раководи и одговара за организационо - техничкиот дел во деновите на одржување на
културно - забавната манифестации;
5)
Изготвува и доставува извештај за реализација на културно - забавната манифестација до
градоначалникот на општината;
Член 7
Права и обрски на градоначалникот и стручните служби на општината
1)
Ко-раководат со организациониот и програмскиот дел на културно - забавната
манифестација во содејство со уметничкиот директор;
2)
Учествуваат во подготовката и реализацијата на промотивната и публицистичка кампања
на културно - забавната манифестација;
3)
Учествуваат во реализација на организационо - техничкиот дел во деновите на одржување
на културно - забавната манифестации;

4)
Го одобруваат извештајот за реализација на културно - забавната манифестација до
градоначалникот на општината;
Член 8
За реализирање на организациониот и програмскиот дел на културно - забавната манифестација
уметничкиот директор, градоначалникот и стручните служби на општината се овластуваат да
соработуваат со:
Поединци и институции од областа на културата и уметноста во Р. Македонија и странство;
Музички фестивали и манифестации од областа на алтернативната, рок и поп музика во Р.
Македонија и странство;
Здруженија и асоцијации од областа на музиката и творештвото;
Државните органи и институции на Р. Македонија;
Други установи.
Член 9
Финансирање
Финансиските средства потребни за реализација на Културно - забавната манифестација Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, се обезбедуваат:
Буџетот на општина Кр. Паланка;
Министерство за култура на РМ;
Спонзорства;
Други извори.
Член 10
Право на учество
Право на учество на културно - забавната манифестација - Музички Фестивал ,,ЏОЈ ФЕСТ,, имаат
поединци и групи (бендови) кои се вклопуваат во главната цел од член 3 за негова организација,
односно продуцираат и популаризираат алтернативна музика и култура и се вклопуваат во
следните музички правци:
Поп, поп рок, алтернатива, хард - рок, сканк, панк, гранч, метал, хеви метал, ска и др.
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Преодни и завршни одредби
Член 11
Овој правилник стапува на сила од денот на неговото донесување, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Крива Паланка

Бр. .07- 2421/47
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Правилник за начинот и постапката за организација на култлурно
забавна манифестација Музички фестивал „ЏОИ ФЕСТ“-Крива Паланка
1. Се прогласува Правилник за начинот и постапката за организација на културно-забавна
манифестација Музички фестивал „Џои Фест“– 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 – 2421/48

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

01.10.2014 год.
Крива Паланка

Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
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Врз основа на член 3, 4 и 5 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови
и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр. 66/2004, 55/2007, 145/2010 и 136/2011) и
добиената согласност од Владата на Република Македонија бр. 42-5471/1 од 01.08.2014 година, член 36
став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен веник на РМ бр. 05/02) и член 14 став 1
точка 23 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За определување име на улици, плоштади и мостови во
Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се врши определување на имиња на улици, плоштади и мостови во Општина
Крива Паланка и тоа:
1.Плоштад „ВМРО„- се наоѓа во централното градско подрачје, помеѓу градскиот парк
,угостителски објект Турис , Основен суд Крива Паланка и управна зграда на Тигар .
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Крива
Паланка.
Бр.07 – 2421/49
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за определување име на улици,
плоштади и мостови во Општина Крива Паланка
1.. Се прогласува Одлуката за определување име на улици, плоштади и мостови во Општина
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 – 2421/50
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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ЕЛАБОРАТ
За утврдена проценка на штети на недвижен имот од природни непогоди кои се случија на
21.08.2014 година на подрачјето на Општина Крива Паланка
За утврдување на проценка на штети настанати на ден 21.08.2014 година, од врнежите на град
што го зафатија подрачјето на Општина Крива Паланка, поточно катастарските општини Габар, Осиче,
Подржикоњ и Добровница, од страна на граѓаните беа поднесени барања за утврдување на штетите до
Комисијата за утврдување и проценување на штетите од природни непогоди.
Комисијата е формирана од Советот на Општина Крива Паланка во следниот состав:
1.
Александар Ангелов дги – претседател
2.
Коста Пеевски дги - член
3.
Валентина Ангеловска дзи - член
4.
Славчо Станковски дзи - член
5.
Зоки Павловски член - Раководител на Дирекција за заштита и спасување Крива Паланка
6.
Иле Коцевски - член - Раководител на ТППЕ Крива Паланка
7.
Добри Јовановски Раководител во ЈП „Комуналец“- член и

8.
Добривој Николовски диа Раководител на Одделението за урбаниза, сообраќај и
заштита на животната средина.
По завршувањето на рокот за поднесување на барањата за штети, Комисијата од ден 10.09.2014
година отпочна со работа на терен при што Комкисијата работеше по поднесени барања на физички
лица.
Од увидот на терен Комисијата констатира дека само три катастарски општини и тоа КО Габар,
Осиче, Подржикоњ и Добровница се зафатени со природни непогоди т.е. врнежи од град и
направени се штети на градинарски култури, житни култури, овошни култури и лимени поклопци на
сандуци за пчели.
Комисијата ја заврши работата од увидот на терен во рокот што е даден во законските прописи и
штетите по месните заедници изнесуваат и тоа:
1.
Во Месна заедница Габар вкупниот приход на сите култури изнесува 171.700,00 денари
заедно на оштетени и уништени средства – градинарски култури и др. култури, а износот на
уништените средства - култури изнесува 121.400,00 денари;
2.
Во Месна заедница Осиче вкупниот приход на сите култури изнесува 110.000,00 денари,
заедно на оштетени и уништени култури - средства – градинарски култури и др. култури, а износот на
уништени култури - средства изнесува 41.700,00 денари;
3.
Во Месна заедница Подржикоњ вкупниот приход на сите култури изнесува 49.500,00 денари
заедно на оштетени и уништени средства – градинарски култури и др. култури, а износот на
уништените култури - средства изнесува 39.600,00 денари.
4.
Во Месна заедница Добровница вкупниот приход на сите култури изнесува 447.900,00денари
заедно на оштетени и уништени средства – градинарски култури и на овоштарници, , а износот на
уништените култури – средства изнесува 367.820,00 денари.
Вкупниот приход на сите пријавени култури кои се оштетени изнесува 779.100,00 денари, а
вкупниот износ на уништени култури (градинарски, овошни, житни и др.) изнесува 570.520,00
денари.
Во Елаборатот штетите се прикажани табеларно по месни заедници на оштетени и уништени
средства на градинарски култури и овоштарници на физички лица кои
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поднеле барање за утврдување на проценка на штети од елементарните непогоди т.е. врнежите на
град на погоре наведените катастарски општини.
ПРИЛОГ: 1. Табеларен преглед на утврдена проценка на штети од елементарни
непогоди на оштетени и уништени средства – градинарски култури
и овоштарници на физички лица.
КОМИСИЈА
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________
Бр. 07-2421/51
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Елаборат за утврдена процена на штети
на недвижен имот од природни непогоди
1. Се прогласува Елаборатот за утврдена процена на штети на недвижен имот од природни
непогоди.
2. Елаборатот 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 – 2421/52
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), а во согласност со Законот за заштита и спасување („Службен весник
на РМ“ бр. 36/04), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.09.2014 година,
донесе
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О Д Л У К А
За усвојување на Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на
висината на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка
1. Се усвојува Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од
природни непогоди – врнежи на град на ден 21.08. 2014 година, на одредени подрачја на Општина
Крива Паланка.
2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/53
30.09.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
M-р.Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Елаборат за утврдена
проценка на штети на недвижен имот од природни непогоди
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Елаборат за утврдена проценка на штети на
недвижен имот од природни непогоди.
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 – 2421/54
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 78 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05;
137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 14 од Статутот на општината
Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за изработување и донесување на општи
акти за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација во општината Крива Паланка
за 2014 година
Бр. 7 страна 192 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Член 1
Со оваа Одлука се дополнува Одлуката за утврдување на потреба за изработување и
донесување на општи акти за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација во општината

Крива Паланка за 2014 година под број 07-1233/57 од 12.05.2014 година објавена во Службен гласник на
општината Крива Паланка бр.4/2014 и тоа:
•
Во членот 3 после зборот „Длабочица“ се брише точката и се додаваат селата: „Баштево,
Борово, Б“с, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Добровница, Дурачка река, Дрење, Дренак, Киселица,
Кошари, Костур, Кркља, Крстов дол, Лозаново, Луке, Мартиница, Мала Црцорија, Метежево, Нерав, Огут,
Осиче, Подржи Коњ, Станци, Трново и Тлминци“.
Член 2
За реализација на оваа Одлука потребни се средства во износ од 750.000,оо денари, а ќе
се обезбедат од Буџетот на општината Крива Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на општината Крива Паланка.
Бр.07-2421/55
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за
изработување и донесување на општи акти за изградба во селата кои немаат урбанистичка
документација во Општина Крива Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за
изработување и донесување на општи акти за изградба во селата кои немаат урбанистичка
документација во Општина Крива Паланка за 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 – 2421/56
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12, 55/13; 163/13 и
42/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
Бр. 7 страна 193 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
(,,Сл.гласник на општината Крива Паланка,, бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за локалитет Калин Камен,
м.в. ,,Царев врв,,, на дел од к.п.бр.1345 во К.О. Костур во општината Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за локалитет
Калин Камен, м.в. ,,Царев врв,, на дел од к.п.бр.1345 во К.О. Костур во општината Крива Паланка со
граница на плански опфат која опфаќа дел од к.п.бр.1345 која се протега:
•
На запад до граница на К.О. Станци-Општина Крива Паланка;
•
На југ до граница на К.О. Полаки-Општина Кочани и К.О. Саса-Општина Македонска Каменица;
•
На север и исток со дел од к.п.бр.1345 во К.О. Костур-Општина Крива Паланка.
Член 2
Утврдената Нацрт-Локална урбанистичка планска документација се доставува до
градоначалникот на општината Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на јавна
презентација и јавна анкета.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општината Крива Паланка,,.

Бр. 07-2421/57
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска
документација за локалитет Калин Камен м.в.„Царев врв“, на дел од к.п.бр.1345 во КО Костур во
општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска
документација за локалитет Калин Камен м.в.„Царев врв“, на дел од кп.бр.1345 во КО Костур во Општина
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 – 2421/58
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________

Бр. 7 страна 194 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на
РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Варовиште на к.п.бр.735/1 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка
сопственост на Република Македонија.
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.735/1 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Варовиште за овој локалитет ќе
се предвиди намена комунална супраструктура Е2.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/59
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.735/1 КО.Варовиште
сопственост на РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.бр.735/1 во КО Варовиште
сопственост на РМ.
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. 7 страна 195 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Бр. 08 – 2421/60
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Подржи коњ на к.п.бр.7491 во К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка
сопственост на Република Македонија.
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.7491 во К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Подржи коњ за овој локалитет
ќе се предвиди намена комунална супраструктура Е2.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/61
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.7491 во К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка сопственост
на Република Македонија.

Бр. 7 страна 196 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.7491 во К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка сопственост на
Република Македонија.
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 – 2421/62
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Конопница на к.п.бр.1046 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
сопственост на Здравка Стојчевска.
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.1046 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/63
30.09.2014 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. 7 страна 197 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.1046 во КО Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Здравка Стојчевска
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.1046 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Здравка Стојчевска..
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 – 2421/64
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
01.10.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Мождивњак на к.п.бр.2679 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка
сопственост на Миле Станисовски
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.2679 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Мождивњак за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/ 65
30.09.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
________________________
Бр. 7 страна 198 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.2679 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка сопственост
на Миле Станисовски
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.2679 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка сопственост на
Миле Станисовски.
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 – 2421/66
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Лозаново на к.п.бр.618/2 во К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка
сопственост на Верка Богдановска и к.п.бр.848/1 во К.О. Лозаново сопственост на Република
Македонија.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.618/2 во К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Лозаново за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.

Бр. 7 страна 199 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/67
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.618/2 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка сопственост на
РМ
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.618/2 во К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка сопственост на РМ.
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 – 2421/68
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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 село Конопница на к.п.бр.6816 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
сопственост на Драги Крстевски и Јордан Стојановски.
Бр. 7 страна 200 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.6816 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/69
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.6816 во КО Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Драги Крстевски и Јордан Стојановски
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.6816 во К.О. Конопница, сопственост на Драги Крстевски и Јордан
Стојановски.
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 – 2421/70
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 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.
Бр. 7 страна 201 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.7609 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
сопственост на Силвана Митовска.
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.7609 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка,
нема урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/71
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.7609 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост
на Силвана Митовска
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.7609 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Силвана Митовска.
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 – 2421/72
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13; 44/14 и 155/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Бр. 7 страна 202 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 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 во село Кркља на к.п.бр.5379/2 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка
сопственост на Република Македонија
Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.5379/2 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка, нема
урбанистичко планска документација.
Член 4
Со изработка и донесување на урбанистички план за село Кркља за овој локалитет ќе се
предвиди намена времено сместување А4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2421/73
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.5379/2 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка сопственост на
РМ
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкo- планска
документација за локалитет к.п.бр.5379/2 во КO Кркља, Општина Крива Паланка сопственост на РМ.
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 – 2421/74
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
Бр. 7 страна 203 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.10.2014 год.
ОДЛУКА
За усвојување на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на
Општина Крива Паланка за 2013/2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните
патишта на Општина Крива Паланка за 2013/2014 год.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –2421/75
30.09.2014 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“
бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештај за
зимско одржување за 2013/14 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за зимско одржување за 2013/2014 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 – 2421/76
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка (пречистен
текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на
Општина Крива Паланка за 2014/2015 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните
патишта на Општина Крива Паланка за 2014/2015 год.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2421/77
30.09.2014 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Програма за
зимско одржување за 2014/15 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за зимско одржување за 2014/2015
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 – 2421/78
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 14
став 1 точка 30 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10) и член 5 и 6 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка
бр. 07-928/3 од 06.06.2006 година („Службнен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 4/06), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За давање на недвижни ствари во закуп и одржување
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат недвижните ствари сопственост на Општина Крива Паланка кои
согласно член 6 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка
можат да се дадат во закуп и одржување.
Член 2
Во закуп и одржување се дават следните недвижни ствари сопственост на Општина Крива Паланка:
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3 простории во зграда бр. 2, влез 1, кат 2, површина 55 м2 на кп. бр. 805, заведена во и мотен
лист бр. 8694 КО Крива Паланка;
4 простории во зграда бр. 4, влез 2, приземје, површина 67,04 м2, кп. бр. 805, заведена во имотен
лист бр. 8694 за КО Крива Паланка;
1 просторија во зграда бр. 2, влез 1, кат 1, површина 16 м2, кп. бр. 805 за КО Крива Паланка.
Член 3
Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Крива
Паланка формирана од Градоначалникот на Општина Крива Паланка ќе распише јавен оглас за
издавање под закуп на наведените недвижни ствари од член 2 на оваа Одлука во кој оглас конкретно ќе
се наведат условите, периодот и закупнината на недвижните ствари кои ќе бидат дадени под закуп.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-2421/79
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на недвижни
ствари во закуп и одржување
1. Се прогласува Одлуката за давање на недвижни ствари во закуп и одржување.
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 – 2421/80
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл. 36, став 1, точка 10 и чл. 64 ст.3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен Весник на Р. Македонија бр.05/02), чл. 14 ст.1 т.30 од Статутот на Општина Крива Паланка
(“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), чл.2 ст.2 од Одлуката за користење и
располагање со стварите на Општина Крива Паланка бр.07-928/3 од 06.06.2006 година („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 4/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 30.09.2014 година ја донесе следната:
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАРПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ
Член 1
Недвижната ствар – објект повеќенаменско игралиште во Крива Паланка, лоцирана на К.П. бр
302 КО Крива Паланка, предадена од страна на Агенцијата за млади и спорт на Општина Крива Паланка
со Записник за извршено примопредавање заведен во Општина Крива Паланка под бр.23-2404/2 од
22.09.2014 година, се дава на користење и одржување на ЈП “Комуналец “ Крива Паланка.
Член 2
ЈП “Комуналец “ Крива Паланка е должно, повеќенаменското игралиште да го користи исклучиво
за намена на спорт и рекреација, согласно на Законот за спорт.
Одржувањето на повеќенаменското игралиште ЈП Комуналец“ Крива Паланка ќе го врши согласно на
Правилникот за одржување и користење на повеќенаменски игралишта изградени согласно на проектот
за изградба на 100 повеќенаменски игралишта и техничкото упатство за одржување и користење
изготвени од Агенцијата за млади и спорт.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општината Крива Паланка.
Бр. 07-2421/81
30.09.2014 г.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
М-р Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за управување и одржување на
недвилжна ствар повќенаменско игралиште во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за управување и одржување на недвижна ствар-објект
повеќенаменско игралиште 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 – 2421/82
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр. 05/02) и член
14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/10) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За доделлување на нафта на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
за чистење и уредување на речни корита
Член 1
Со оваа Одлука се доделува нафта во количина од 8000 литри кои Општина Крива Паланка ги
има добиено со Одлука на Влада на РМ бр. 41-6189/1 од 13.09.2014 година за реалилзација на фаза 2
од Акциониот план за чистење и уредување на речни корита на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.
Член 2
Условите и начинот на користење на нафтата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат уредени со
„Договор за чистење и уредување на речни корита помеѓу Општина Крива Паланка и ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка, а согласно со Акциониот план за чистење и уредување на речни корита.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07 – 2421/83
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за доделување на нафта на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за чистење и уредување на речни корита
1. Се прогласува Одлуката за доделување на нафта на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка за
чистење и уредување на речни корита.
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 – 2421/84
01.10.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр. 05/02) а во врска со член 19 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 16 став 2 од Законот за јавен
долг (Службен весник на РМ бр. 62/05, 88/08 и 35/11) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/10) Советот на општина Крива Паланка на
седницата одржана на 30.09.2014 година донесе
ОДЛУКА
За задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен
заем кај финансиска институција
Член 1
Со оваа одлука Советот дава согласност Општина Крива Паланка да се задолжи со краткорочен
заем во земјата во максимален износ до 1.968 000 денари или 32.000 Евра, по претходно добиено
позитивно мислење од Министерството за финансии.
Член 2
Со заемот од член 1 Општина Крива Паланка ќе се задолжи пред финансиска институција заради
имплементација на проектот: ,,Јавните инстутуции - енергетски ефикасни“ со реф. бр.
2007CB16IPO007-2012-3-002 и бр. на договор: РД-02-29-163/22.07.2014,
финансиран од ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р.Македонија чиј што имплементатор е
ООУ ,,Илинден,, - Крива Паланка.

Член 3
Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од оваа Одлука се утврдуваат со Договор
за заем кој ќе се склучи меѓу општина Крива Паланка и финансиската институција
Во име на општина Крива Паланка Договорот за заем од став 1 на овој член, ќе го потпише
градоначалникот на општина Крива Паланка
Член 4
Заемот од член 1 на оваа Одлука ќе биде одобрен од страна на избраната банка со издавање на
меница од страна на општина Крива Паланка со извршна клаузула.
Рокот на отплата на заемот од членот 1 на оваа Одлука ќе биде максимум 1 година, со вклучен грејс
период од 6 месеци.
Годишната каматна стапка нема да биде повисока од 5,75 % процентни поени годишно.
Исплатата на заемот ќе биде извршена од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.
Бугарија и Р. Македонија.
Исплатата на каматата за заемот ќе биде извршена од страна на имплементаторот на проектот
ООУ ,,Илинден,, - Кр. Паланка, за што општина Крива Паланка и ООУ Илинден ќе склучат посебен
Договор.
Член 5
Се овластува градоначалникот на општина Крива Паланка во рамките на своите надлежности, да
ја спроведе оваа Одлука и прибави мислење од Министерството за финансии за задолжување на
општина Крива Паланка.
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Член 6
Ова Одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник на Општина
Крива Паланка.
Бр. .07- 2421/85
30.09.2014 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за задолжување на Општина
Крива Паланка со краткорочен заем кај финансиска институција
1. Се прогласува Одлуката за задолжување на Општина Крива Паланка со краткорочен заем кај
финансиска институција.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр. 08 – 2421/86
01.10.2014 год.
Крива Паланка

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