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Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ број 05/02), а во врска со чл.4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број
66/2004, 55/2007 и 145/10 и 136/2011) и член 19 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ број 08/10), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата одржана на 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА УЛИЦИ ПЛОШТАДИ
И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Член 1
Со оваа одлука се формира Комисија за именување на улици, плоштади и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.
Член 2
За претседател и членови на комисијата се именуваат:
- Слаѓана Јовановска – Беќарова - претседател
- Ратко Павловски .......................... - член
- Дејан Мишевски............................ - член
- Игор Ѓорѓиевски .......................... - член
- Оливер Бошковски .................... - член
- Зоран Цветковски....................... - член
- Каранфињко Станковски......
- член
- Раде Станковски ......................... - член
- Оливер Алексовски .................. - член
Член 3
Комисијата има за задача да ја спроведе постапката за именување согласно на Законот
за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти и
пречистената листа на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни објекти да ја достави
на усвојување до Советот на Општина Крива Паланка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 182/3
30.01.2014 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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за формирање на Комисија за именување на улици, плоштади
и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за именување на улилци,
плоштади и други инфраструктурни објекти 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 – 182/4
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на
Р.М бр.05/02), член 32 од Законот за снабдување со вода за пиење и дведување на урбани
отпадни води ("Службен весник на РМ"бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/2011, 54/2011, 163/2013) член
14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива Паланка (Сл.гласник на општина Крива
Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање на управување на водовод во с.Конопница (маала Дом,
маала Чивлк, маала Река, Карпина маала)
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка
му го дава на управување водоводот во село во с.Конопница (маала Дом, маала Чивлк, маала
Река, Карпина маала).
Член 2
Водоводот од член 1 на оваа Одлука ќе биде утврден од страна на комисија формирана
од Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
По извршениот попис, Комисијата ќе изготви извештај за затекнатата состојба со
водоводот по што ќе се изврши примопредавање на водоводот на ЈП „Комуналец“ Крива
Паланка на стопанисување.
Член 3
По преземањето ЈП „Комуналец“ Крива Паланка е должен со сите корисници на
водоводниот систем, согласно законските прописи, да склучи Договор за користење на
водоводот.
Водоводот од чл.1 на оваа одлука ќе претставува целина на единствениот
водоснабдителен систем на општината и при неговото стопанисување ќе важат истите прописи
како за стопанисување со градскиот водовод.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Крива Паланка".
Бр.09- 182/5
30.01.2014 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 давање на употреба на водовод во с.
Конопница (маала Дом, маала Чивлк, маала Река, Карпина маала

1. Се прогласува Одлуката за давање на употреба на водовод во с. Конопница (маала
Дом, маала Чивлк, маала Река и Карпина маала 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 – 182/6
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

______________________
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 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен заем
за СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
Член 1
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Со оваа одлука Советот дава согласност Општина Крива Паланка да се задолжи со
краткорочен заем во земјата во максимален износ до 1.500 000 денари или 25.000 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: „Е-Услуги, знаење за социјално зближувањње “ со реф. бр.
2007CB16IPO007-2012-3-49 и бр. на договор: РД-02-29-223/25.07.2014, финансиран од ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р.Македонија чиј што
имплементатор е СОУ „Ѓорче Петров“ – 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 СОУ „Ѓорче Петров“ – Кр. Паланка, за што општина Крива Паланка и СОУ „Ѓорче
Петров“ 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.
Член 6
Ова Одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. .09-182/7
30.01.2015 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 Одлука за задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен
заем за СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
задолжување на општина Крива Паланка со
краткорочен заем за СОУ „Ѓорче Петров“ – 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 – 182/8
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13 и 41/14), член 18 став 5 алинеја 9 од
Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на РМ” бр. 79/9) и член 9 став 1 од
Одлуката за основање на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во
Североисточниот плански регион „ЕКО - ЗОНА“, Советот на Општината Крива Паланка, на
седницата одржана на 30.01.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на член на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за
управување со отпад во Североисточниот плански регион „ЕКO- ЗОНА“
1. За член на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за управување со
отпад во Североисточниот плански регион „ЕКО - ЗОНА“ Крива Паланка, се именува:
-

Стевче Ристовски, Крива Паланка

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на

Општина Крива Паланка”, а ќе започне да се применува по неговото донесување од
страна на сите Совети на општините – основачи на Заедничкото јавно претпријатие.
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Бр.09-182/9
30.01.2015 год.
Крива Паланка

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.
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 Решение за именување член на Управниот
одбор на заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот
плански регион „Еко зона“- Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Управниот одбор на заедничкото
јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „„Еко зона“Крива Паланка, што Советот го донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/10
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ”
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13 и 41/14), член 18 став 5 алинеја 11 од
Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на РМ” бр. 79/09), и член 10 од
Одлуката за основање на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во
Североисточниот плански регион „ЕКО - ЗОНА“ , Советот на Општината Крива Паланка, на
седницата одржана на 30.01.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во
Североисточниот плански регион „ЕКО - ЗОНА“
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1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење
на Заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот
плански регион „ЕКО - ЗОНА“ , се именува:
-

Мирјана Додевска, Крива Паланка

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Крива Паланка”, а ќе започне да се применува по неговото донесување од
страна на сите Совети на општините – основачи на Заедничкото јавно
претпријатие.

Бр.09-182/11
30.01.2015 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 Решение за именување член на Надзорен
одбор на заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот
плански регион „Еко зона“- Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Надзорен одбор на заедничкото
јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „„Еко зона“Крива Паланка, што Советот го донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/12
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на
Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива Паланка (Сл.гласник на
општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 30.01.2015 година, ја донесе следната:
Бр. 1 страна 8
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ОДЛУКА
за давање на приоритет за реализација на проект “Изградба на
улична мрежа Кочо Рацин “ Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за реализација на
проектот “Изградба на улична мрежа Кочо Рацин “ Крива Паланка.
Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавен повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рурална инфраструктура бр.01/2015 објавен
од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник
на општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/13
30.01.2015 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 Одлука за давање на приоритет на проект „Изградба
на улична мрежа на ул.„Кочо Рацин“-Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Изградба на улична
мрежа на ул. Кочо Рацин“– Крива Паланка, што Советот ја донесе на 19-та седница, одржана
на 30.01.2015 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 – 182/14
30.01.2015 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски, с.р.
_________________________
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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива
Паланка (Сл.гласник на општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање на приоритет за реализација на проект “Изградба на дел од пристапна
улица Ацо Шопов населено место Лозаново Крак 1 Крива Паланка.“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за
реализација на проектот Изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов населено место
Лозаново Крак 1 Крива Паланка.
Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавен повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рурална инфраструктура бр.01/2015
објавен од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Крива Паланка.
Број 09-182/15
30.01.2015 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАК
Престседател
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 давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов Населено место Лозаново крак 1“Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов Населено место Лозаново крак 1“ “–
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/16
30.01.2015 год.
Крива Паланка
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ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски, с.р.
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива
Паланка (Сл.гласник на општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА

за давање на приоритет за реализација на проект “Изградба на локален пат во с.
Конопница спој со А-2 , општина Крива Паланка.“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за
реализација на проектот Изградба на локален пат во с. Конопница спој со А-2 , општина
Крива Паланка.
Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавен повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рурална инфраструктура бр.01/2015
објавен од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Крива Паланка.
Бр. 08 – 182/17
30.01.2015 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски, 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 давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на општински пристапен пат во с.Конопница спој со А-2“ -Општина Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на општински пристапен пат во с. Конопница спој со А-2“– Крива Паланка, што
Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 182/18
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива
Паланка (Сл.гласник на општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА

за давање на приоритет за реализација на проект “Изградба на општински
пристапен пат Лиска- Стублица (Локален пат с. Конопница – с. Мождивњак ) Крива
Паланка“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за
реализација на проектот Изградба на општински пристапен пат Лиска- Стублица (Локален
пат с. Конопница – с. Мождивњак ) Крива Паланка.
Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавниот Повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рурална инфраструктура бр.01/2015
објавен од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Крива Паланка.
Број 09-182/19
30.01.2015 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАН
Престседател
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 давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на општински пристапен пат Лиска-Стублица (локален пат с.Конопницас.Мождивњак)“ -Општина Крива Паланка
Бр. 1 страна 12

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.

1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект
„Изградба на општински пристапен пат Лиска-Стублица (локален пат с.Конопницас.Мождивњак)“– Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 19-та седница,
одржана на 30.01.2015 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 – 182/20
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива
Паланка (Сл.гласник на општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање на приоритет за реализација на проект “Доизградба на дел од улица Гоце
Делчев спој со улица Осоговска “Крива Паланка
Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за
реализација на проектот Доизградба на дел од улица Гоце Делчев спој со улица
Осоговска Крива Паланка.
Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавниот Повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рурална инфраструктура бр.01/2015
објавен од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Крива Паланка.
Број 09-182/21
30.01.2015 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАН
Престседател
М-р. Борче Стојчевски, с.р.
____________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање на приоритет за реализација на проект
„Доизградба на дел од улица Гоце Делчев спој со улица Осоговска“-Општина Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект
„Доизградба на дел од улица Гоце Делчев спој со улилца Осоговска“– Општина Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/22
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на општина Крива
Паланка (Сл.гласник на општина Крива Паланка бр.08/10) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.1.2015 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање на приоритет за реализација на проект “Реконструкција на локален патен
правец Крива Паланка – с. Конопница Локација (м.Стамболици – м. Кула- м.Црква) с.
Конопница - Крива Паланка.
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет за
реализација на проектот “Реконструкција на локален птен правец Крива Паланкас.Конопница, Локација (м.Стамболиици-м.Кула-м.Црква) с. Конопница – Крива Паланка.

Приоритетот за реализација на проектот се дава врз основа на Јавниот повик за
користење на средствата од ЕУ ИПА Грантот за рураллна инфраструктура бр.01/2015
објавен од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Крива Паланка.
Бр. 09-182/23
30.01.2015 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАН
Престседател
М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_______________________
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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 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 давање на приоритет за реализација на проект
„Реконструкција на локален патен правец Крива Паланка с.Конопница локација
(место Стамболиици-Кула-Црква с.Конопница“-Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект
„Реконструкција на локалелн патен правец Крива Паланка с.Конопница локација (место
Стамболиици-Кула-Црква с. Конопница “– Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/24
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01..2015 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за локалелн
економски развој – Крива Паланка за 2014 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализирани активности по Програмата за локален
економски развој – Крива Паланка за 2014 година, што Советот го донесе на 19-та седница,
одржана на 30.01.2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/25
30.01.2015 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
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Врз основа на член 22,став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 40 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 30.01..2015 година донесе

Извештај
За реализирани активности по Програмата за локален економски развој
за 2014 година
Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при
општина Крива Паланка за периодот од 01.01.2014 год. до 31.12.2014 година согласно
Програмата за локален економски развој за 2014 година ги има реализирано следните
активности:
Во делот на подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните
програми на општината одделението ги има аплицирано следните проекти:
„Создавање на предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Градец преку
изработка на проектна документација за патна инфраструктура“, општина Крива Паланка .
Проектот беше аплициран за користење на финансиски средства од Програмата за
рамномерен регионален развој за 2014 година од Министерство за локална самоуправа –
Биро за регионален развој -проекти за развој на селата. Финансиските средства за
проектот беа обезбедени од Бирото за регионален развој 91.750,00 денари и од Буџетот
на општина Крива Паланка 91.750,00 денари или вкупен износ на проектот изнесуваше
183.500, 00 денари. Проект се реализираше оваа година и е изработена проектна
документација од м.в. Испосница – м.в. Градиште во должина од 1750 м.
“Создавање на предуслови за рурален развој во с. Конопница и с. Тлминци преку
изработка на проектна документација за патна инфрастриктура“, општина Крива Паланка.
Проектот беше аплициран за користење на финансиски средства од Програмата за
рамномерен регионален развој за 2014 година од Министерство за локална самоуправа –
Биро за регионален развој -проекти за развој на подрачја со специфични развојни
потреби. Финансиските средства за проектот беа обезбедени од Бирото за регионален
развој 165.800,00 денари и од Буџетот на општина Крива Паланка 165.800,00 денари или
вкупен износ на проектот изнесуваше 331.600, 00 денари. Овој проект се реализираше
оваа година и е изработена проектна документација за локален пат во с. Конопница спој
со А-2“ во должина од 716м2.( Патниот правец започнува од основниот локален пат во с.
Конопница поминува низ м.в. Црвеница и сопј со А-2). Исто така со проектот е изработена
и проектна документација за патен правец с.Тлминци-с. Конопница во должина од
1426м2.
„ Реконструкција на локален пат во с. Конопница ( до м.в. Спас )“. Проектот беше
аплициран до Јавното претпријатие за државни патишта, а за користење на средства од
Проектот за реконструкција и рехабилитација на локална патна мрежа финансиран со
заем на Светска Банка во висина од 38.000 евра. Овој проект е одобрен и ќе се
имплементира во 2015 година.
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“ Изготвување на урбанистичко-планска документација за Регионален Ски-Центар Калин
Камен, општина Крива Паланка“. Проектот е аплициран преку Центарот за развој на
Североисточен плански регион а за користење на финансиски средства од Програмата
за рамномерен регионален развој за 2015 година -Проекти за развој на планските
региони. Вкупен износ на проектот изнесува 2.162.468,00 денари.
Проект,, Програма Форуми во заедницата – буџетски форум2014 -1015,,
Програмата Форуми во заедницата е воспоставена во 2006 година од страна на
донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ). Таа е платформа за

структурирана дискусија преку која граѓаните можат да учествуваат во креирањето на
политиката на локалната власт.
Општината Крива Паланка за прв пат спроведуваше форум во текот на 2011 и 2012
година. Доброто искуство од проектниот форум што резултираше со спроведување на
проектот „Реконструкција на дел од главната улица Св. Јоаким Осоговски на локалитет
„Стара Чаршија“. ја охрабри општината да конкурира повторно, овој пат за спроведување
на буџетски форум.
Целта на реализација на проектот *буџетскиот форум* е граѓаните да добијат целосен
увид во приходите и расходите на општината и со свои предлози да учествуваат во
креирањето на општинскиот буџет за 2015 година, во рамките на стратешкиот развоен
план и приоритетите за развој на општината. Покрај можноста да влијаат на креирањето
на буџетот и носењето на одлуките, граѓаните добија можност да ги зајакнат своите
капацитети со што подоцна, поинформирано ќе можат да ја следат работата на
локалната самоуправа.
Резултатот од овој форум беше усвоен општински буџет во консултација со граѓаните.
Истo така граѓаните кои учествувале во креирањето на буџетот ќе се чувствуваат
поподготвени да бараат отчет за спроведувањето на буџетот од страна на општинската
администрација, а таа поодговорна за транспарентно спроведување на преземените
обврски.
Временската рамка на проектот е една година, почнувачќи од 01.11.2014 до 01.11.2015
година.
Буџетот за реализација на проектот е 825.000,00 денари, обезбедени од ,, Швајцарската
организација за соработка и развој,, Единица за координација на програмата, Скопје.
Во 2014 година во општина Крива Паланка беа реализирани следниве проекти:
„ Изградба на плоштад со партерно уредување во Крива Паланка“.Проект беше
финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот
развој, за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на рурален
развој за 2013 година, Мерка 322 Обнова и развој на селата,подмерка 322.3Инвестиции
за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и /или шеталишта во
рурални средини до 30.000 жители. Вкупна вредност на одобрена финансиска поддршка
изнесуваше : 14.527.194,00 денари без ДДВ или 100 %.
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„Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село Мождивњак во
должина од 5661,72м –изградба на разводна мрежа со ревизиони шахти и пречистителна
станица –П5. Проект беше финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој, за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на рурален развој за 2013 година, Мерка 321 Подобрување на
квалитетот на живот во рурални средини. Вкупна вредност на одобрена финансиска
поддршка изнесуваше : 13.146.536,00 денари без ДДВ или 100 %.
„ Подобрување на мобилноста на населението од општините од Североисточниот
плански регион преку изградба на патот од с. Мождивњак(м.в. Дубје)до с. Каврак (м.в.
Падинковец) во должина од 6,5 км. Проектот беше аплициран во 2013 година за
користење на средства од Грантовата шема на ГИЗ РЕД за период 2013- 2014
финансирање на техничка документација.Вкупна вредност на проектот изнесуваше:
13.612,00 ЕУР, од кои ГИЗ РЕД -9.770,00 ЕУР а општина Крива Паланка -3.842,00
ЕУР.Изработена е комплетна техничка документација.
„Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилност во
регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во с. Конопница“општина
Крива Паланка ( втора фаза)Вкупна вредност на проектот изнесуваше:3.675,700 денари.
Проектот е аплициран преку Североисточниот плански регион во 2013 година за
користење на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2014 година.
Со проектот е асфалтирано 1км од локалниот патс.Конопница (м.в. Спас).

Проектот „Реките не познаваат граници“ е аплициран по ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Вкупен
буџет на проектот изнесуваше:499.987,75 ЕУР.
Буџет за Општина Крива Паланка : 243 636,64 Евра
Со проектот е опфатено изградба на минор корито во должина од околу 500м од двете
страни на Крива Река.
Општина Крива Паланка во 2014 година во областа на Меѓуопштинска соработка е
активен партиципант во процесот на креирање на меѓуопштинска локална акциска група,
што се формира на територијата на општините Крива Паланка, Ранковце и Кратово, во
рамките на иницијативата на Североисточниот Плански Регион, која се имплементира со
поддршка на УСАИД програмата за ЕУ ЛИДЕР пристап во Североисточниот Плански
Регион. Се одржаа подготвителни активности за формирање на ЛАГ-ови и подготовка на
Стратегија за локалната акциска група.
ЛАГ –от ќе се регистрира во текот на 2015 година со рамноправна партиципација на
граѓани, членови на невладини организации, јавни институции и бизнисмени од трите
општини. Во тек е изготвување на Стратегијата за локалната акциска група. Процесот го
модерира КАРАНА Консалтинг и Идеја ОК од Скопје.
Исто така општина Крива Паланка заедно со останатите општини кои го сочинуваат
Североисточниот плански регион учествуваше во изготвувањето на Програмата за развој
на Североисточен Плански Регион за 2015-2019 година.
Во областа на Меѓународната соработка Општина Крива Паланка преку претставници од
одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија имаше
средба со претставници од општина Вршац во насока на запознавање со нивни
реализирани проекти финансирани од ЕУ и други донатори а
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и со цел подготовка на заеднички проектни апликации во зависност од програмите во
2015 година.
Во областа на поддршка и соработка со невладиониот сектор, Општина Крива Паланка
воглавно се насочи кон активности за продлабочување и унапредување на соработката
со граѓанските организации, ги стави на располагање своите технички и човечки ресуси и
се во насока на продолжување на континуитетот на соработка и подршка на граѓанскиот
сектор.Во контекст на ова активностите најмногу беа насочени во пружање логистичка
поддршка, обезбедување на стручна и техничка помош и обезбедување на просторни
услови за нивна непречена работа, како и обезбедување на логистичка потпора за
остварување на нивни активности и иницијативи.
Во областа на изработка на стратешките документи се преземени подготвителни
активности за изработка на нов Стратешки план за локален економски развој на општина
Крива Паланка чија важност беше од 2009 до 2014 год.
Бр.09-182/25
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности
по Програмата за локалелн економски развој – Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Извештај за реализирани активности
по Програмата за локалелн економски развој – Крива Паланка за 2014 година, што
Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/26
30.01.2015 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
__________________________
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Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01.2015 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за информатички развој и компјутерска
технологија– Крива Паланка за 2014 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен извештајот за информатички развој и компјутерска
технологија – Крива Паланка за 2014 година, што Советот го донесе на 19-та седница,
одржана на 30.01.2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/27
30.01.2015 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 40 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 30.01.2015 година донесе
Годишен извештај
за активностите во областа на ИКТ
Во тек на 2014 година Одделението за јавни дејности, економски развој и
информатичка технологија ги презема следните активности во областа на
информатичкиот развој и компјутерската технологија, согласно Програмата за
активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичкокомуникациската технологија за 2014 година и Локалната ИКТ стратегија.
Администрирање на постојниот информациски систем
Администрирање на постојниот информациски систем во општината (апликација за
администрирање на даноци, апликација за финансиско работење, апликација за архивско

работење, апликација за е-одобрение за градење, апликација за градежно земјиште,
апликација за е-кат шалтер, апликација за е-даноци, апликација за е-обврски, софтвер за
заштита, сервери, десктоп компјутери, мултифункциски уреди,
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принтери, мрежна опрема) и овозможување на непречено функционирање на службите
чие работење е поврзано со користење на ИКТ.
Администрирањето на информацискиот систем опфаќа секојдневна проверка на
системот, правење на резервни копии на податоците од апликациите кои се сместени на
серверите на општината и проверка на нивната функционалност, инсталација и
конфигурација на нов хардвер, управување со корисниците и дозволите за пристап,
подобрување на перформансите на системот, одржување на мрежата во работна
состојба, решавање на пријавените проблеми, администарција на сигурноста, редовно
ажурирање на апликациите.
Администрирање на официјалната веб страна на општината
Веб страната на Општината www.krivapalanka.gov.mk редовно се ажурира со најнови
информации за активностите на Општината, како и со одлуките кои се однесуваат на
корисниците. Покрај тековните информации за активностите на Општината на страната
редовно се поставувани записниците од колегиум, службените гласници, стратешките
документи на општината, програмите за работа, видео презентации. Редовно се
изработува неделен е-билтен кој ги содржи информациите за активностите на општината
во изминатата недела (месец) и истиот се доставува електронски, во насока на
зголемување на транспарентноста на општината.
Решавање на проблеми поврзани со хоститањето на веб страната и нејзината
сигурност како и администрирање на 42 емаил адреси на krivapalanka.gov.mk, како дел од
веб хостинг пакетот.
Изработена е спецификација за набавка на нова веб страна која ќе ја замени
постојната поради проблеми со сигурноста.
е-општина пријави проблем
„е-општина пријави проблем“ е веб алатка која им овозможува на граѓаните и
бизнисите преку веб страната да ја известат општината за различните проблеми
поврзани со обезбедувањето на општинските услуги кои се однесуваат на комунални
работи. Листата на проблеми кои можат да се пријават вклучува улично осветлување,
улици, патишта, тротоари, објекти склони кон рушење, урбана опрема, градба и дива
градба, животна средина, отпад, кучиња скитници, јавно зеленило, водовод и
канализација и сообраќајна сигнализација. Во тек на 2014 пријавени се 10 проблеми
преку системот е-општина пријави проблем.
Примена на технички и организациски мерки за заштита на лични податоци
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Информациите и податоците кои ги поседува општината се средства кои се од
особено значење за секојдневната работа и функционирањето на општината и истите се
чуваат според постојните пропишани норми и стандарди. Општината како сопственик на
информациите ги прифаќа и спроведува обврските за организација и спроведување на
технички мерки за заштита и пристап до податоците согласно Правилникот за техничките
и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци.
Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура
Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот на
компјутеризирање на сите одделенија, односно сите вработени кои имаат потреба од
користење на компјутери се обезбедени со ИТ опрема и се вклучени во информацискиот
систем на Општината.
Во тек на 2014 година Општината се вклучи во информацискиот систем за градежно
земјиште, во системот е-кат шалтер, е-обврски и е-даноци.
Изработка на Програма за ИКТ за 2015 година
Изработена е програма за развој на информатичко –комуникациската технологија за
2015 година врз основа на Стратегијата за ИКТ, анализата на постојната состојба како и
финансиските можности на Општината. Покрај одржувањето и континуираното
подобрување на постојниот информациски систем на Општината, за наредната година е
предвидена имплементација на проектот за електронско одвивање на седниците на
Совет, воведување на географски-информациски ситем како и воведување на
апликацијата за е-даноци.
Обуки и работилници
•

Основи во Андроид програмирање
Останати активности

•
•
•
•
•

Поддршка на вработените при користење на информатичката опрема и софтверските
апликации.
Следење на законските прописи од областа на ИКТ и најдобрите практики.
Водење на база на податоци за информатичко – комуникациската опрема, лиценци,
гаранции и сервисирање.
Координирање на одржувањето на опремата во кое се вклучени сервисни
организации.
Планирање на развојот на информациската инфраструктура во Општината
Одделение за јавни дејности,
Економски развој и информатичка
технологија
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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 Одлука за усвојување Годишен извештај за информатички
развој и компјутерска технологија– Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Годишен извештај за информатички
развој и компјутерска технологија– Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе
на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/28
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01..2015 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите
за 2014 година – Крива Паланка
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за еднакви можности на жените и мажите за 2014 година –
Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/29
30.01.2015 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 Одлука за усвојување на Извештај за еднакви можности на
жените и мажите за 2014 година – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Извештај за еднакви можности на
жените и мажите за 2014 година – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 19-та
седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/30
30.01.2015 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01..2015 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за рабаота во образование,
спорт и култура – Крива Паланка за 2014 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за работа во образование, спорт и култура– Крива Паланка
за 2014 година, што Советот го донесе на 19-та седница, одржана на 30.01..2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/31
30.01.2015 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
__________________________
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5, 6 и 8 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став 1, точка 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка
на седница одржана на 30.01.2015 година донесе

Извештај
За реализирани активности по Програмата за образование, спорт и култура
за 2014 година
Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при
општина Крива Паланка за периодот од 01.01.2014 год. до 31.12.2014 година согласно
Програмата за образование, спорт и култура за 2014 година
ги има реализирано
следните активности:
До Министерството за образование и наука се доставени предлози за запишување
ученици во прва година во средно образование во СОУ „Ѓорче Петров“ особено во делот
на стручно образование, а според потребите на пазарот на трудот, наставниот кадар,
просторните услови и опременоста на училиштето.
Спроведени барања во делот на согласности за наставен и ненаставен кадар по
основ на боледувања/породилни боледувања, пензионирања во текот на учебната
година, а исто така се спроведени и барањата по основ на старо финансирање и за
истите се добиени согласности од МОН, а за ново финансирање не е добиена согласност
за оваа година.
Поднесени единаесет барања за трансформација на работен однос од определено
во неопределено работно време на наставен и ненаставен кадар при што добиена е

согласност за трансформација на четири барања, а за останатите бидејки се поднесени
во декември до крајот на годината не беа пристигнати согласностите.
Поради потребата за јавна набавка за превоз на ученици и огрев во основните и
средното училиште како и огрев во ученичкиот дом и детската градинка од одделението
за финансии и буџет е побарано податоци за средства предвидени за тие ставки и
барањето е доставени до комисијата за јавни набавки при општина Крива Паланка.
Согласно одлука на Совет на општина Крива Паланка за формирање на комисија
за доделување на стипендии за талентирани ученици и должностите на комисијата
спроведена е постапката за доделување на стипендии на ученици и средношколци при
што и оваа година се доделени осум нови стипендии , а вкупно има дваесет и четир
стипендисти кои ги исполнуваат условите согласно потпишаните договори.
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На добиени известувања од страна на основните училишта за нередовно
посетување на настава на ученици се поднесени барања за прекршочна постапка
согласно законот за основно образование.
Врз основа на допис од одделението за финансии и буџет при општина Крива
Паланка направена е распределба на средствата од блок дотацијата за 2015 година за
основното образование, средно образование, ученички дом и детска градинка и за истата
е донесена Одлука на Совет на Општина Крива Паланка.
Согласно измените на Законот за основно и средно образование и Законот за
спорт во училиштата се регистрирани училишни спортски клубови при што е овозможено
нивно активно вклучување во општинско и регионално спортско делување и се
организирани повеќе турнири и отворени забавни фудбалски школи и кросови.
Во областа на културата се реализирани манифестациите кои беа предвидени во
годишната програма од кои позначајни се Пифтијада, Тодорица, Рели Калин Камен,
Баскер-Фест, Паланечко Културно Лето-Топол Културен Бран, Џои-Фест, Фолклорен
Фестивал, Театарски Фестивал, Компиријада.
Бр. 09 – 182/31
30.01.2015 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 Одлука за усвојување на Извештај за рабаота во
образование, спорт и култура – Крива Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Извештај за рабаота во
образование, спорт и култура – Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на
19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/32
30.01.2015 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
__________________________
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Врз основа на член 37 став 1 и 2 од Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер („Сл.весник на РМ“ бр. 13/06, 86/08 и 6/10) согласно член 71, став 2 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.
8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 30.01.2015
година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до информации
од јавен карактер за 2014 година – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2014 година – Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/33
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за слободен
пристап до информации од јавен карактер за 2014 година – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Годишен извештај за слободен
пристап до информации од јавен карактер за 2014 година – Крива Паланка, што Советот
ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/34
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01..2015 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за спроведени активности по проект „Грижа на стари
лица во домашни услови“ – Црвен крст – Крива Паланка за 2014 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за спроведени активности по проект „Грижа на стари лилца
во домашни услови“ – Црвен крст – Крива Паланка за 2014 година, што Советот го донесе на
19-та седница, одржана на 30.01.2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 182/35
30.01.2015 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 Одлука за усвојување на Извештај за спроведени активности
по проект „Грижа на стари лица во домашни услови“ – Црвен крст – Крива
Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката зa усвојување на Извештај за спроведени активности
по проект „Грижа на стари лица во домашни услови“ – Црвен крст – Крива Паланка за
2014 година, што Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/36
30.01.2015 год.
Крива Паланка
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ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.01.2015 год.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 17 став 1 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 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка за 2015 година
Член 1

Во глава IV, Урбанистички планови за кои треба да започне изработка и
донесување, после точка 3 доаѓа нова точка која гласи:
• „Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 1-Д чија граница започнува од
вливот на долот во спротивска маала во Крива Река, оди кон североисток узводно
по течението на Крива Река, доаѓа до границата со К.О. Дрење, оди кон север по
границата и доаѓа до трасата на железничката пруга кон југозапад и оди покрај
трасата на железничката пруга и доаѓа до долот во спротивска маала кон југоисток
и оди низводно по долот и доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 16,19 ха.
Точката 4 станува точка 5.
Член 2
Финансиската вредност на работите предвидени со Програмата за изработка
на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во
општината Крива Паланка за 2015 година ќе се зголеми за 450.000,оо денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-182/37
30.12.2015 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за изменување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина
Крива Паланка за 2015 година
1. Се прогласува Одлуката зa изменување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива
Паланка за 2015 година, што Советот ја донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015
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 – 182/38
30.01.2015 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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесe
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.2626/7; к.п.бр.2625; к.п.бр.2629 и
к.п.бр.2627 во К.О. Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.2626/7; к.п.бр.2625;
к.п.бр.2629 и к.п.бр.2627 во К.О. Крива Паланка, сопственост на Република Македонија.
Член 3
Намената според постојниот Генерален урбанистички план на Крива Паланка
е домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој
локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/39
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за
к.п.бр.2626/7,2625,2629 и 2627 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2626/7,2625,2629
и 2627 во КО Крива Паланка, 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 – 182/40
30.01.2015 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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.7040 и к.п.бр.7831 во К.О. Крива
Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.7040 во К.О. Крива Паланка,
сопственост на Крста Јосимов и к.п.бр.7831 сопственост на Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој
локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а предвидената улица ќе
добие друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/41
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7040 и 7831
во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 7040 и 7831 и во
КО Крива Паланка, 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 – 182/42
30.01.2015 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.6977 и к.п.бр.6985 во К.О. Луке,
Општина Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Луке на к.п.бр.6977 во К.О. Луке, Општина Крива
Паланка сопственост на Драган Цветановски и к.п.бр.6985 во К.О. Луке сопственост на
Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Луке.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Луке 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. 09 – 182/43
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6977 и 6985
во КО Луке, Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6977 и 6985 во
КО Луке, 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 – 182/44
30.01.2015 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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.115 и к.п.бр.76/1 во К.О. Кр. Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.115 и к.п.бр.76/1 во К.О.
Крива Паланка сопственост на Република Македонија.
Член 3
Намената според постојниот Генерален урбанистички план на Крива Паланка
е домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка 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. 09 – 182/45
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.115 и 76/1
во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.115 и 76/1 во КО
Крива Паланка, 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 – 182/46
30.01.2015 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 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за к.п.бр.3636 во K.О. Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.3636 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Република Македонија.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива
Паланка за овој локалитет е предвидено домување, односно домување во станбени куќи
A1.
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Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета
намената во објекти од здравство и социјална заштита В2.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/47
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.3636 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3636 во КО
Крива Паланка, 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 – 182/48
30.01.2015 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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.3364 и к.п.бр.3367 во К.О. Мала
Црцорија во општината Крива Паланка
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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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мала Црцорија на к.п.бр.3364 и к.п.бр.3367 во
К.О. Мала Црцорија сопственост на Стојчевска Станика 1/2, Мазневска Гордана ¼ и
Спасовска Лидија 1/4 од Скопје
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Мала Црцорија.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Мала Црцорија 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. 09 – 182/49
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.3364 и 3367
во КО Мала Црцорија, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3364 и 3367 во
КО Мала Црцорија, 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 – 182/50
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

________________________
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.1472 и к.п.бр.1473 во К.О. Узем во
општината Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Узем на к.п.бр.1472 и к.п.бр.1473 во К.О. Узем
сопственост на Алексовска Лидија 1/12, Диновски Љубомир ¼, Каранфиловски Митко
1/12, Манова Марика 1/4, Сливевска Станка 1/12 и Стојановски Јован ¼.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Узем.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за село Узем 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. 09 – 182/51
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1472 и 1473
во КО Узем, Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1472 и 1473 во
КО Узем, 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 – 182/52

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

30.01.2015 год.
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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.465/2 во К.О. Кошари во општината
Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Кошари на к.п.бр.465/2 во К.О. Кошари
сопственост на Стојановски Драган и Република Македонија
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Кошари.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за село Кошари 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. 09 – 182/53
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.465/2 во КО
Кошари, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 465/2 во КО
Кошари, 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 – 182/54
30.01.2015 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; бр.54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.бр.957 во К.О. Конопница во општината
Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.957 во К.О. Конопница
сопственост на Стоимен Маџов и Маџов Миле од с. Конопница во општината Крива
Паланка.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.
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Член 4
Со изработка 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. 09 – 182/55
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.957 во КО
Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 957 во КО
Конопница, 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 – 182/56
30.01.2015 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за к.п.бр.744 во К.О. Крива Паланка
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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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.744 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Република Македонија.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива
Паланка за овој локалитет е предвидено домување, односно домување во станбени куќи
A1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета
намената во објекти за државни институции В4-1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/57
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.744 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 744 во КО Крива
Паланка, 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 – 182/58
30.01.2015 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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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 и 44/14) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за к.п.бр.746 во
К.О. Крива Паланка
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ на к.п.бр.746 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Република Македонија.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива
Паланка за овој локалитет е предвидено домување, односно домување во станбени куќи
A1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета
намената во објекти за државни институции В4-1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 182/59
30.01.2015 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 Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.746 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 746 во КО Крива
Паланка, 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 – 182/60

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл.36 став 1, точка 15 од Законот за локланата самоуправа ( „ Службен
весник на РМ“ бр.5/02), чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/2010), а во согласност со чл.143 од Закноот за
Заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10 и
18/11,41/2014), Советот на општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
30.01.2015 година, д о н е с е
О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА
ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Се формира Комисија за процена и утврдување на висината на штетата од
природни непогоди и др. Во Општина Крива Паланка во состав:
-За претседател – Александар Ангелов, дипл.градежен инжинер – вработен во
Општина Крива Паланка; и
- За заменик претседател – Бранко Велиновски, раководител на Одделение за
инспекциски надзор во Општина Крива Паланка.
За членови и заменици членови:

-

Коста Пеевски – член дги. Вработен во Одделението за инспекциски
надзор, во Општина Крива Паланка;

-

Добривој Николовски – заменик Дипломиран инженер – архитект, вработен во
Општина Крива Паланка како Раководител на Одделение за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина;
Славчо Станковски- член, дзи. вработен во ПЕ на Министерство за
земјоделие, шумарство и водостопанство – Крива Паланка:
Валентина Ангеловска – заменик – Дипломиран земјоделски инженер,
вработена во Општина Крива Паланка како Виш соработник за локален
економски развој и регионална соработка;
Зоки Павловски – член, вработен во Подрачното одделелние на дирекција за
заштита и спасување – Крива Паланка;

-

-

-
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Иле Коцевски – заменик – Дипломиран сообраќаен инженер вработен во
Територијална противпожарна единица – Крива Паланка;
- Добри Јовановски – член, раководител на Сектор за водовод и канализација
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
Билјана Цветковска – Тасевска – заменик – дипломиран сообраќаен инженер,
вработена во Општина Крива Паланка.
Член 2
Комисијата има за задача да изврши увид, процена и утврдување на висината на
штетата према видот, обемот и висината на штетата изразени во натура и вредносни
показатели според подрачјето, дејноста, имотото, сопственоста, времето и причината на
настанувањето на штетата.
Освен утврдувањето на штетата според критериумите од став 1 на овој член
Комисијата го утврдува и извршува обемот и висината на осигурувањето според општите
и посебните правила на осигурување која се одбива од вкупно утврдената штета.
Член 3

Утврдувањето на висината на штетата започнува веднаш на настанување на
непогдата и завршува во рокот согласно законските прописи (30 дена).
Член 4
Комисијата за својата работа е должна да изготви Извештај кои Извештај се
доставува до Советот на Општина Крива Паланка на усвојување и истиот се доставува до
Министерството за финансии на РМ.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на општината Крива Паланка“, со влегување во сила на оваа Одлука престанува
да важи Одлуката бр.07-3739/3 од 17.11.2009 и Одлуката бр. 07-1529/41 од 17.06.2014
година, доенсени од Советот на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-182/61
30.01.2015 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 формирање на Комисија за процена и утврдување на
висината на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за процена и утврдудвање
на висината на штетата од природни непогоди 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 – 182/62
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01.2015 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член на Училишниот одбор на
ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. Ненад Стојановски - член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“–
Крива Паланка, се разрешува поради истек на мандат.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 182/63
30.01.2015 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 Решение за разрешување член на Училишнот
одбор на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
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1. Се прогласува Решението за разрешување член на Училишен одбор – Ненад
Стојановски на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка , што Советот го донесе на 19-та
седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/64
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01.2015 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Училишниот одбор на
ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. За член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“–Крива Паланка, се
именува:
- Ненад Стојановски од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 182/65
30.01.2015 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 Решение за именување член на Училишен
одбор на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
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1. Се прогласува Решението за именување член на Училишен одбор – Ненад
Стојановски - ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка , што Советот го донесе на 19-та
седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/66
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01.2015 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член на Училишниот одбор на
ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. Зоран Вучковски - член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“–
Крива Паланка, се разрешува поради нередовно присуство .
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 182/67
30.01.2015 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 Решение за разрешување член на Училишен
одбор на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Училишен одбор – Зоран
Вучковски на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка , што Советот го донесе на 19-та
седница, одржана на 30.01.2015 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 182/68
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.01.2015 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Училишниот одбор на
ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. За член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“–Крива Паланка, се
именува:
- Елена Тасковска од Крива Паланка;
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 182/69
30.01.2015 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 Решение за именување член на Училишен
одбор на ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член на Училишен одбор – Елена
Тасковска - ООУ–„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка , што Советот го донесе на 19-та
седница, одржана на 30.01.2015 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 182/70
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, а во врска со член
140 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива
Палнака на седницата, одржана на 30.0.2015 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Комисија за изработка на Програмаза работа
на Советот на Општина Крива Паланка за 2015 година
1. Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2015 година.
2. Комисијата е составена од претседател и четири члена и тоа:
- Миле Трајковски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Милка Митовска – член на Советот на Општина Крива Паланка; и
- Сретимир Николовски – член на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 182/71
30.01.2015 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 формирање Комисија за изработка на Програма за
работана Советот на Општина Крива Паланка за 2015 година
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1. Се прогласува Одлуката зa формирање Комисија за изработка на Програмата
за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2015 година, што Советот ја донесе
на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/72
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

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
30.01.2015 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 и
Одлука за задолжување од Владата на РМ.
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-02-29163/22.07.2014, 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.
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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 позитивно мислење од
Министерството за финансии и Одлука на Владата на РМ за задолжување на општина
Крива Паланка.
Член 6
Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за задолжување на општина Кр. Паланка
со краткорочен заем кај финансиска институција со бр. 07-2421/85 од 30.09. 2014 год.
Член 7
Ова Одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен
гласник .

Бр. 09 – 182/73
30.01.2015 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 задолжување на општина Крива Паланка со
краткорочен заем кај финансиска институција
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1. Се прогласува Одлуката зa задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен
заем кај финансиска институција за ОУ „Илинден“ – Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 19-та седница, одржана на 30.01.2015 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 – 182/74
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 14 точка 40 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
општината Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на 30.01.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на еднократен надоместок за новороденчиња
од Општина Крива Паланка
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на еднократен паричен надоместок за
првото новородечне од Општина Крива Паланка кое е родено на територија на Општина
Крива Паланка и за првото новороденче кое е родено надвор од територија на Општина
Крива Паланка, а чии родители се со постојано живеалиште во Општината.
Член 2
Еднократниот паричен надоместок за секое новороденче изнесува 6.000,00
денари.
Член 3
За остварување на правото на надоместок од член два (2), родителите се должни
да приложат извод од матична книга на родените на новороденчето, како и лична карта и
трансакциска сметка од мајката за увид при поднесување на барањето.
Член 4

За спроведување на оваа Одлука се задолжува Одделението за финансиски
прашања.
Средствата за исплата на еднократен паричен надоместок се обезбедуваат од
Буџетот на Општина Крива Паланка.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-182/75
30.01.2015 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 доделување на еднократен
надоместок за новороденчиња од Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за доделување на еднократен надоместок за
новороденчиња од Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 19-та седница,
одржана на 30.01.2015 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 – 182/76
30.01.2015 год.
Крива Паланка

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