
Бр. 10 страна 256 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04......47/11) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка – пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),
Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 26.08.2011 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К 1 и К 2 за II квартал

во 2011 година

1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К 1 и К 2 за II квартал во 2011 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2173/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Палнака Милка Митовска,с,р.

___________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Квартален

извештај за извршување на Буџетот на Општина
Крива Паланка К 1 и К 2 за II квартал во 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К1 и К 2 за II квартал во 2011 година,  што Советот ја
донесе  на 31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                                 Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопувањ на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на Општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана  на ден 26.08.2011 година, донесе

Бр. 10 страна 257 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска

документација се наоѓа на ул. „8-ми Септември“ во Крива Паланка на к.п. бр. 408 сопственост на
Крстевска Даница.



Член 3
Намената според постојниот Основен урбанистички план на град Крива Паланка за овој

локалитет е  индивидуално домување, односно домување во станбени куќи А1.
Член 4

Наментата за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација
покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде и намена за мали комерцијални и
деловни објекти Б1.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на

Општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател
Крива  Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

доклументација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„8-ми
Септември“-Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„8-ми Септември“ –
Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_________________________
Бр. 10 страна 258 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување   на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на Општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана  на ден 26.08.2011 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа  во с. Дурачка Река во Крива Паланка на к.п. бр. 550/3 и 4771 сопственост
на Република Македонија, а објектот е сопственост на Мрковски Насе..

Член 3
Намената на земјиштето според катастарската евиденција за овој локалитет е река.

Член 4



Наментата за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација
покрај постојната намена река за површина од 7,0 м2 од кп. бр. 550 и 5,0 м2 од к.п. 4771  ќе биде и
намена за мали комерцијални и деловни објекти Б1.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на

Општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива  Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

доклументација со која ќе се изврши усогласување на намените во село Дурачка Река
- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во село Дурачка река –
Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 година.

2. Одлуката  да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 10 страна 259 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2173/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување   на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на Општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана  на ден 26.08.2011 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши

усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа  на ул. „Партизанска“ (Домачки Дол) во Крива Паланка на к.п. бр. 4591
сопственост на Република Македонија, а објектот е сопственост на Симоновски Бранко.

Член 3
Намената на земјиштето според катастарската евиденција за овој локалитет е дол и улици.

Член 4
Наментата за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација

покрај постојната намена дол и улици за површина од 191,00 м2 од кп. бр. 4591  ќе биде и намена
домување во станбени куќи А1 и деловни објекти Б1.

Член 5



Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

Бр. 07- 2173/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател
Крива  Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

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

Бр. 10 страна 260 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

доклументација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„Партизанска“ -
(Домачки дол) - Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„Партизанска“
(Домачки дол), што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

______________________

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр 5/2002), член 14 став 1 точка 30 од Статутот на  Општина Kрива Паланка
(“Службен гласник на Општина Крива Паланка ” бр. 8/10), а во согласност со член 10 од
Одлуката за користење и располагање со ствари на Општина Крива Паланка (“Службен
гласник на Општина Крива Паланка” бр.4/2006 год.) Советот на општина Крива Паланка на
седницата одржана на 26.08.2011 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За купување на недвижна ствар градежно земјиште за

потребите на Општина Крива Паланка

Член 1
Се одобрува купување на недвижна ствар градежно земјиште за изградба на објект

од јавен интерес улица во Општина Крива Паланка и тоа:
- дел од градежно земјиште на кп.бр.945 во површина од 2481 м2, заведенo во имотен

лист бр.5624 за КО Крива Паланка , со сопственост од ½ на лицето Анка Денковска
од Скопје, ¼ на лицето Зоран Антиќ од Крива Паланка и ¼ на лицето Марјан Антиќ
од Скопје .
Вкупната површина на градежното земјиште кое е предмет на  купопродажба ќе

биде утврдена дополнително со Геодетски елаборат.
Член 2

Купувањето на градежното земјиште ќе се изврши по цена од 2 евра за 1 м2
изразени во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на исплатата.

Член 3



Средствата за купување на градежното земјиште ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Крива Паланка.

Бр. 10 страна 261 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во  „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-2173/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за купување на недвижна ствар градежно

земјиште за потребите на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за купување на недвижна ствар градежно земјиште за
потребите на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана
на 26.08.2011 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 – 2173/12                                                                        ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                         Градоначалник,
Крива Паланка                                                                   Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 36,став 1,точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/020 и член 14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка  (Службен
гласник на општина Крива Планка бр.8/10) , а во согласност со член 48 став 2 од Законот за
трговски друштва (Службен весник на РМ  бр.28/04, 84/05 и 25/07, 42/2010, 48/2010),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 26.08.2011 година , донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање дозвола за употреба на името “Крива Паланка”

како додавка во називот на фирма на трговски друштва
здруженија на граѓани и фондации

Член 1
Со оваа Одлука се дава дозвола за употреба на името”Крива Паланка” како додавка

во називот на фирмата при регистрација на трговски друштва, здруженија на граѓани и
фондации.

Бр. 10 страна 262 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Член 2
Дозволата за употреба на името “Крива Паланка” како додавка во називот на

фирмата ќе се издава поединечно, согласно потребата за регистрација на физички или
правни лица.



Дозволата ќе ја издава Градоначалникот на Општина Крива Паланка или раководен
државен службеник кој ќе биде овластен од негова страна.

Член 3
При поднесување на барањето за добивање на дозвола за употреба на името

“Крива Паланка” како додавка од страна на подносителот потребно е да бидат измирени
обврските согласно Законот за административни такси.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето  во “Службен

гласник на Општина Крива Паланка”.

Бр.07-2173/13 СОВЕТ НАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26. 08.2011 г . Претседател
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање дозволана за употреба на името „Крива Паланка“

како додавка во називот на фирма на трговски друштва,
здруженија на граѓани и фондации

1. Се прогласува Одлуката за давање дозвола за употреба на името „Крива
Паланка“ како додавка во називот на фирма на тргоски друштва, здруженија на граѓани и
фондации, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовскис,р,

_________________________

Врз основа на член 14 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(“Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010) , Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 26.08.2011 година ја донесе следната
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О Д Л У К А

ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ

Член 1
Со оваа одлука се востановуваат општински признанија и награди што ги доделува

општина Крива Паланка и се уредува начинот и постапката на доделување на наградите.

Член  2
Признанијата и наградите се доделуваат како знак на општествено признание за

значајни остварувања и особени постигнувања што заслужуваат општо признание или се
од посебно значење за општина Крива Паланка, а со цел да се стимулира творештвото
иновативноста и постигнувањето на врвни резултати за придонес во развојот и
афирмацијата на Општината Крива Паланка.



Член  3
Наградите се доделуваат на физички лица, група творци и правни лица, здруженија

на граѓани од Општина Крива Паланка и од Република Македонија.
Признанијата можат да се доделуваат на поединци, група творци и правни лица од

Општината Крива Паланка, од Републиката на странски физички и правни лица како и на
странски и меѓународни организации.

Член  4
Одлука за доделување на награди и признанија донесува Советот на општината, а

ги доделува Градоначалникот на општина Крива Паланка. Предавањето на наградите се
врши на свечена седница на Советот на Општината Крива Паланка.

НАГРАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 5

Се утврдува Годишна награда на Општина Крива Паланка.
Годишната Награда се доделува еднаш годишно и тоа на свечена седница на

Советот на општина Крива Паланка што секоја година се одржува по повод празникот на
општината  8-ми Октомври.

Годишната Награда се доделува на физички и правни лица од Општината Крива
Паланка и од Република Македонија како знак на општествено признание за особени
постигнувања во стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, воспитувањето и
образованието, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата како и во
другите области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзина
афирмација во Република Македонија и во светот.

Годишната Награда се доделува и на ученици и студенти  за творечки труд и
континуирани успешни резултати, постигнувања во наставни и вонаставни активности што
претставуваат придонес и напредок за афирмација на Општина Крива Паланка

Член 6
Годишната Награда се состои диплома или  плакета за физички лица, а за правни

лица од диплома и плакета.
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ОПШТИНСКИ ПРИЗНАНИЈА
Член 7

Општината Крива Паланка доделува и признанија за особени постигнувања и
придонес за развојот и афирмацијата на општина Крива Паланка.

Член 8
Признанијата се доделуваат во форма на диплома, плакети, признанија и

благодарници.
Член 9

Плакета се доделува на поединци и правни лица од Општината Крива Паланка од
Републиката и од странство, како и на странски и меѓународни  организации за значајни
остварувања и постигнувања во вкупниот општествен развој, унапредување на Локалната
самоуправа во Општината, заштита и унапредување на животната средина и во други
области на животот и трудот што претставуваат посебен придонес за вкупниот напредок и
афирмација на Општината Крива Паланка.

Член 10
Признание се доделува на поединци и правни лица од Општината Крива Паланка за

особени постигнувања во развојот на локалната демократија, стопанството, науката,
уметноста, културата, спортот, здравството, воспитувањето и образованието, како и во
другите области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и за
нејзина афирмација во Република Македонија и во светот.

Член 11
Благодарница се доделува на поединци и правни лица за успешно остварени

активности и заеднички ангажирања во извршувањето на планови, проекти и други
активности од значење за Општината.

Член 12
Покрај признанијата од член 9 од оваа Одлука, Советот може на поединци и правни

лица да им додели и награди.



Наградите од став 1 на овој член се доделуваат во форма на предмети.
Член 13

Предлог за доделување на признанија и награди со писмено образложение може да
поднесат субјектите што според Статутот на Општината, се овластени да предлагаат
донесување на општ акт, поединци, асоцијации и организации.

Предлогот за наградата треба да биде детално образложен, а за кандидати
поединци треба да содржи и биографија на кандидатот.

Член 14
Постапката за доделување на наградите ја спроведува Одбор за доделување на

награди на општина Крива Паланка.
Одборот од претходниот став е составен од 7 члена и тоа Градоначалникот на

Општина Крива Паланка – член по функција, 3 члена се од редот на членовите на Советот
на општина Крива Паланка и 3 члена се од редот на афирмирани граѓани на општината
Крива Паланка.

Член 15
Начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на признанија и

награди се утврдува со посебен правилник кој го донесува Градоначалникот на општината.
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Член 16
Со влегувањето во сила на оваа Одлука , престанува да важи одлуката за награди

на општина Крива Паланка бр.08-313/1 од 08.10.1993 година (Службен Гласник на општина
Крива Паланка бр.04/1993 година).

Член 17
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен

Гласник на Општината Крива Паланка.

Бр. 07-2173/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 г. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

___________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч О  К
За усвојување на Одлука за воспоставување општински

признанија и награди

1. Се прогласува Одлуката за воспоставување општински признанија и награди, што
Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(“Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010) и во согласност со член 15 од
Одлуката за востановување општински признанија и награди на општина Крива Паланка,
Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 28.06.2010  година, го
донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Одбор за доделување



награди и признанија на општината Крива Паланка

I. Се формира Одбор за доделување награди и признанија на општината Крива
Паланка во состав:

Член Градоначалник на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски
Член од Советот на општина Крива Паланка Милка Митовска ;
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Член од Советот на општина Крива Паланка Дане Милошевски
Член од Советот на општина Крива Паланка Слаѓана Беќаровска
Член Оливер Алексовски
Член Миле Милковски
Член Апостол Стојчевски

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Крива Паланка“.

Бр. 07-2173/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Решение за формирање на Одбор за доделување

на награди на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Решението за формирање на Одбор за доделување на награди на
Општина Крива Паланка, што Советот го донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011
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 – 2173/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на општина Крива Паланка на седницата, одржана на
26.08.2011 година, донесе

О  Д  Л У  К  А
За збратимување на Општина Крива Паланка –

Република Македонија со Општина Лугож – Романија

Член 1
Општината  Крива  Паланка – Република Македонија,  се з б р а т и м у в а
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со Општина Лугож – Романија , заради соработка на економски, културен и  спортски план.



Член 2
Повелбата за збратимување ќе ја потпише Градоначалникот на Општина Крива

Паланка - Дипл.прав. Арсенчо Алексовски.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањто, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07- 2173/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланлкла Милка Митовска,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за збратимување на Општина Крива Паланка – Република

Македонија со Општина Лугож – Романија

1. Се прогласува Одлуката за збратимување на Општина Крива Паланка –
Република Македонија со Општина Лугож - Романија, што Советот ја донесе  на  31-та
седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                       Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на член 24 од Законот за изменување и дполнување на Законот за основно
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 63/04) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл. гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 26.08.2011 година, донесе

О  Д Л  У  К А
За изменување и дополнување на Одлуката  за утврдување на

реонот на ОУ „Илинден“ и ОУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се врши изменување и дполнување на Одлуката за утврдување на

реонот на ОУ „Илинден“ и ОУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка бр. 07-669/9 од 19.04.2006
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година и тоа во членот 2 се менува и глалси: „границата помеѓу двете основни училишта (ОУ
„Илинден и ОУ „Јоаким  Крчовски“) е долот во населбата Единство, Куков Дол и Лозаново“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на

Општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011  год. Претседател
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_____________________



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување

на реонот на ОУ „Илинден“ и ОУ „Јоаким Крчовски“- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на реонот на ОУ „Илинден“ и ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што
Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/22                                                                           ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                       Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РM” бр.05/2002), член 14 ст. 1 т.40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка” бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на
ден  26.08.2011 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За прогласување на 29-ти август денот на Св.Јоаким Осоговски

за празник на Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се прогласува 29-ти август денот на Св.Јоаким Осоговски за празник

на Општина  Крива Паланка.
Бр. 10 страна 269 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Член 2
На денот на празнувањето 29-ти август фирмите, установите, јавните претпријатија

и Општина Крива Паланка нема да работат.
Член 3

Трговските претпријатија, дуќани и угостителски објекти празникот можат да го
прослават работно и свечено со украсување на објектите и излозите и пружање на услуги
на граѓаните од својата дејност.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во   Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.07 – 2173/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

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



З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за прогласување на 29-ти август денот на

Св.Јоаким Осоговски за празник на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за прогласување на 29-ти авугст денот на Св.Јоаким
Осоговски за празник на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  31-та
седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 3 став 8 од Законот за комунални такси (“Службен весник на РМ”
бр 61/04 и 92/07) , тарифен број 8 од Одлуката за изменување на комуналните такси на
Општина Крива Паланка („Службен Гласник на Општина Крива Паланка“ бр.06/08), член 36
став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр 5/2002) и член 14
став 1 точка 41 од Статутот на  Општина Kрива Паланка (“Службен гласник на Општина
Крива Паланка ” бр. 8/10), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на
26.08.2011 година, донесе

Бр. 10 страна 270 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

О  Д  Л  У  К  А
За организирање на паркирање на возилата по повод христијанските празници

Голема Богородица и Св.Јоаким Осоговски

Член 1
Со оваа одлука се задолжува ЈП„Кумуналец“ Крива Паланка да врши организирање

на паркирање на возилата на локацијата кај мотел „Македонија“ и во рамките на опфатот
на спортскиот комплекс, за време на  хистијанските празници Голема Богородица и
Св.Јоаким Осоговски во деновите 28 и 29 август 2011 година.

Член 2
Просторот за паркирање ќе биде одбележан од страна на ЈП„Кумуналец“ Крива

Паланка, а закупувањето на паркинг просторот ќе изнесува 100,00 денари  од паркинг
место.

Користењето на паркинг просторот ќе се тарифира за најмалку 3 часа од кои што 1
час ќе изнесува 20 денари, а 40 денари од вкупниот износ ќе се намени  за одржување на
паркинг просторот.

Член 3
Општина Крива Паланка и ЈП„Комуналец“ нема да сносат одговорност за

евентуални причинети штети на возилата од разни причини.
Член 4

Се задолжува ЈП„Комуналец“ да врши наплата на таксата и истата да ја уплати на
сметката во рамките на трезорската сметка на Општина Крива Паланка.
Собраните средства ќе се наменат за развој на спортот и спортските активности во
Општина Крива Паланка.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во  Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.



_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за организирање на паркирање на возилата

по повод христијанските празници Голема Богородица
и Св.Јоаким Осоговски

1. Се прогласува Одлуката за организирање на паркирање на возилата по повод
христијанските празници Голема Богородица и Св. Јоаким Осоговски, што Советот ја
донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 година.

2. Одлуката  да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 10 страна 271 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2173/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                       Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр 5/2002), член 14 став 1 точка 41 од Статутот на  Општина Kрива Паланка
(“Службен гласник на Општина Крива Паланка ” бр. 8/10), Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на 26.08.2011 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За присуство на претставници на Здружението на пензионери од Крива Паланка на

седници на Советот на Општина Крива Паланка

Член 1
Поради поголема транспарентност и јавност во работата на Советот на Општина

Крива Паланка се одобрува присуство во работата на седниците на советот да земат и
претставници од Здружението на пензионери од Крива Паланка.

Член 2
За одржувањето и дневниот ред на седниците на Советот на Општина Крива

Паланка, Здружението на пензионери ќе биде известено благовремено со достава на
потребен материјал за секоја престојна седница на Советот на Општина Крива Паланка.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во  Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_________________________

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



З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за присуство на претставници на Здружението на

пензионери од Крива Паланка на седници на Советот на
Општина Крива Паланка

Бр. 10 страна 272 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 август  2011 год.

1. Се прогласува Одлуката за присуство на претставници на Здружението на
пензионеи од Крива Паланка на седници на Советот на Општина Крива Паланка, што
Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на член 14 ст.4 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на oпштина Крива Паланка( Службен гласник на
Крива Паланка бр. 08/10), Советот на oпштина Крива Паланка на седницата, одржана на
26.08.2011 година, донесе

О Д Л У К А
За давање на согласност за подготовка,аплицирање и имплементација  на

проект „Топлина во срцето“

Член1
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност oпштина Крива Паланка како

Водечки партнер  заедно со oпштина Дупница како  партнер да учествува  во изработка и
аплицирање на проектот „Топлина во срцето“, на вториот повик на   ИПА  Програма за
прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, буџетна
линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност oпштина Крива Паланка како

водечки партнер  заедно со oпштина Дупница како партнер да учествува во
имплементација на активностите во проектот „Топлина во срцето“, на вториот повик ИПА
Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија,
буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 3
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност објектот на интервенција

(Задружен Дом во с.Жидилово) да се користи за целите на проектот „Топлина во срцето“
најмалку 5 години по завршување на проектот.

Член 4
Oпштина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за

имплементација на активностите предвидени со проектот„Топлина во срцето“ кои по
успешна имплементација и завршена ревизија ќе бидат рефундирани на сметка на Буџетот
на oпштината.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во

„Службен гласник на oпштина Крива Паланка“

Бр. 10 страна 273 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Бр. 07-2173/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.



__________________________

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

З А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за подготовка, аплицирање и

имплементација на проект „Топлина во срцето“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Топлина во срцето“, што Советот ја донесе  на  31-та  седница,
одржана на 26.08.2011 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 – 2173/30                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                     Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на член 14 ст.4 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка( Службен гласник на Крива
Паланка бр. 08/10), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 26.08 2011 г.
донесе

О Д Л У К А
За давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација  на проект

за  велосипедски патеки за граѓаните и гостите на
Ќустендил и Крива Паланка

Член1
Советот на општина Крива Паланка дава согласност општина Крива Паланка како

Партнер  заедно со општина Ќустендил како  водечки партнер да учествува  во изработка и
аплицирање на проектот за велосипедски патеки за граѓаните и гостите на Ќустендил и
Крива Паланка на вториот повик на   ИПА  Програма за прекугранична соработка помеѓу
Република Бугарија и Република Македонија, буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Советот на општина Крива Паланка дава согласност општина Крива Паланка како

партнер  заедно со општина Ќустендил како водечки партнер да учествува во имплементација на
активностите во проектот за велосипедски патеки за граѓаните и гостите на Ќустендил и
Крива Паланка, на вториот повик ИПА Програма за

Бр. 10 страна 274 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, буџетна линија
бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 3
Советот на општина Крива Паланка дава согласност објектот на интервенција  да се

користи за целите на проектот најмалку 5 години по завршување на проектот.
Член 4

Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за имплементација
на активностите предвидени со проектот кои по успешна имплементација и завршена ревизија
ќе бидат рефундирани на сметка на Буџетот на Општината.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во „Службен

гласник на општина Крива Паланка“



Бр. 07-2173/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,

Крива Паланка Милка Митовска,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за подготовка, аплицирање и

имплементација на проект за уредување на речно корито со изградба на пешачка
патека, велосипедска патека и патека за ролери

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект за уредување на речно корито со изградба на пешачка патека,
велосипедска патека и патека за ролери, што Советот ја донесе  на  31-та  седница,
одржана на 26.08.2011 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 – 2173/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз  основа на член 14.ст.4 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр. 5/2002г.) и член 14.ст.40 од Статутот на Општина Крива Паланка( пречистен текст)  (
Службен гласник на Oпштина Крива Паланка бр.8/2010),Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на  26.08.2011 година, донесе
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О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  за имплементација на проект
,, ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ  НА  ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ,,

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност  за учество и реализација на проектот

,,ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ,, на Општина Крива Паланка во ,,ИПА
ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА,, помеѓу Република Бугарија и Р.
Македонија, буџетна линија 2007CB16IPO007-2011-2.

Општина Крива Паланка ќе учествува како партнер во проектот ,,ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ,,  заедно со Туристичкото Друштво (асоцијација)
,,ОСОГОВО,, од Ќустендил, Р. Бугарија  како водечки  партнер, и Општина Ќустендил, Р.
Бугарија како партнер.

Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласнот  да  дејностите кои ќе  бидат

имплементирани/набавени со реализација на  проектните активности во проектот
,,ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ,, во партнерство со Туристичкото
Друштво (асоцијација) ,,ОСОГОВО,, од Ќустендил, Р. Бугарија и Општина Ќустендил , Р.
Бугарија, буџетна линија 2007CB16IPO007-2011-2,  да се користат за целите на проектот
најмалку 5 (пет) годинипо завршување на проектот, каде нивната наменета употреба нема
да им биде промената во текот на споменатиот период.

Член 3



Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за
имплементација на активностите предвидени со проектот„ ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ  НА
ОСОГОВСКИТЕ  ПЛАНИНИ“ кои по успешна имплементација и завршена ревизија ќе бидат
рефундирани на сметка на Буџетот на Општината.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,
Службен гласник,,  на Општина Крива Паланка.

Бр. 07- 2173/33 СОВЕТ  НА ОПШТИНА  КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за аплицирање на проект „Одржлив

развој на Осоговските Планини“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Одржлив развојна Осоговските Планини“, што Советот ја донесе  на  31-та  седница,
одржана на 26.08.2011 година.
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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 – 2173/34                                                                         ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                          Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на член 14 ст.4 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на oпштина Крива Паланка( Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр. 08/10), Советот на oпштина Крива Паланка донесе

О Д Л У К А
За давање на согласност за подготовка,аплицирање и имплементација  на

проект „Со лице кон народот“
Член1

Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка како
партнер  заедно со Oпштина Дупница како водечки партнер да учествува  во изработка и
аплицирање на проектот „Со лице кон народот “, на вториот повик на   ИПА  Програма
за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, буџетна
линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност Oпштина Крива Паланка како

партнер  заедно со Општина Дупница како водечки партнер да учествува во
имплементација на активностите во проектот „Со лице кон народот “, на вториот повик
ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република
Македонија, буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 3
Советот на општина Крива Паланка дава согласност објектот на интервенција

(салите за состаноци во Општина Крива Паланка) да се користи за целите на проектот „ Со
лице кон народот “ најмалку 5 години по завршување на проектот.



Член 4
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за

имплементација на активностите предвидени со проектот„ Со лице кон народот “ кои по
успешна имплементација и завршена ревизија ќе бидат рефундирани на сметка на Буџетот
на oпштината.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“

Бр. 07-2173/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за подготовка, аплицирање на проект

„Со лице кон народот“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање на
проект „Со лице кон народот“, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на
26.08.2011 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 – 2173/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 22 ст.1 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на oпштина Крива Паланка( Службен гласник на
Крива Паланка бр. 08/10), Советот на oпштина Крива Паланка на седницата, одржана на
26.08.2011 година, донесе

О Д Л У К А
За давање  согласност на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива

Паланка  за аплицирање на проект „Широки детски хоризонти“

Член1
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност Општинскиот ученички дом

„Боро Менков“ Крива Паланка  како водечки партнер заедно со ДДЛРГ “Олга Стојанова “
Дупница како партнер да учествува во изработка и аплицирање на проектот “ Широки
детски хоризонти“ на вториот повик на   ИПА  Програма за прекугранична соработка помеѓу
Република Бугарија и Република Македонија, буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност Општинскиот ученички дом

„Боро Менков“ Крива Паланка  како водечки партнер заедно со ДДЛРГ “Олга Стојанова “
Дупница како партнер да учествува во имплементација на проектот “ Широки детски
хоризонти“ на вториот повик на   ИПА  Програма за прекугранична соработка помеѓу
Република Бугарија и Република Македонија,буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.



Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во

„Службен гласник на oпштина Крива Паланка“
Бр. 10 страна 278 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   31 август  2011 год.

Бр. 07- 2173/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

__________________________

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

З  А К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност на Општинскиот ученички дом „Боро

Менков“-Крива Паланка за  аплицирање  на проект
„Широки детски хоризонти“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Општинскиот ученички дом
„Боро Менков“-Крива Паланка за аплицирање на проект „Широки детски хоризонти“, што
Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен веник на
РМ бр. 5/02) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на
општина Крива Паланка бр.06/03 и 08/10) Советот на општина Крива Паланка на седницата
одржана на 26.08.2011 година донесе

О Д Л У К А
За давање согласно за подготовка, аплицирање и имплементација на проектот

„Спорт без граници“
Член 1

Советот на општина Крива Паланка дава согласност општина Крива Паланка да
учествува како партнер заедно со Спортскиот клуб “Велбужд“ од Ќустендил како водечки
партнер, и Спортскиот клуб „Премиер КРП“ од Крива Паланка и општина Ќустендил како
партнери во изработката и аплицирањето на инвестициониот проект „Спорт без граници“
од Приоритетната оска 1: Економски развој и социјално зближување на вториот повик на
ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија,  бр.
2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните тековни финансиски средства за

имплементација на активностите во проектот, кои што по успешна
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имплементација и завршена ревизија ќе бидат рефундирани од страна на Управувачкиот
орган на програмата.

Член 3



Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност на обврската објектот кој што е
предмет на интервенција со проектот (Градскиот стадион во Кр. Паланка) да се користи за
целите на проектот „Спорт без граници“ најмалку 5 години по завршувањето на проектот.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена

во Службен Гласник на општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за подготовка,  аплицирање и

имплементација  на проект „Спорт без граници “

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Спортбез граници“, што Советот ја донесе  на  31-та
седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                  Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________________
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Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен веник
на РМ бр. 5/02) и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на
општина Крива Паланка бр.06/03 и 08/10) Советот на општина Крива Паланка на
седницата одржана на 26.08.2011 година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност  за подготовка, аплицирање и имплементација на проектот
„Културното наследство на нашите предци – духовен столб на нашата европска

иднина“

Член 1
Советот на општина Крива Паланка дава согласност општина Крива Паланка да

учествува како партнер заедно со Регионалниот Историски Музеј од Ќустендил како
водечки партнер, во изработката и аплицирањето на проектот „Културното
наследство на нашите предци – духовен столб на нашата европска иднина“ на
вториот повик на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија
и Р.Македонија,  бр. 2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните тековни финансиски

средства за имплементација на активностите во проектот, кои што по успешна
имплементација и завршена ревизија ќе бидат рефундирани од страна на
Управувачкиот орган на програмата.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а истата ќе биде

објавена во Службен Гласник на општина Крива Паланка.

Бр. 07-2173/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност за подготовка,  аплицирање и
имплементација  на проект „Културно наследство на нашите претци-духовен

столб на нашата европска иднина“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Културно наследство на нашите претци-духовен столб
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на нашата европска иднина“, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на
26.08.2011 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 – 2173/42                                                                 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год.                                                                                   Градоначалник,



Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.
Весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на ден
26.08.2011 г. донесе

О Д Л У К А
За давање на согласност на Центарот за развој на третиот-североисточен плански
регион, за разработка и спроведување на проектот за меѓугранична соработка со

Р. Бугарија: ,,Златни години” во с. Добровница. (стара полициска станица)

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на центарот за развој на третиот-

североисточен плански регион, за разработка, аплицирање и спроведување на
проектот:    ,,Златни години” во с. Добровница.(стара полициска станица)

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен

гласник на Општина Крива Паланка”.

Бр.07-2173/43 СОВЕТ НА ОПШТИНА  КРИВА  ПАЛАНКА
26.08 2011год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност на Центарот за развој на третиот –

североисточен плански регион, за разработка и спроведување на проектот за
меѓугранична соработка со Република Бугарија „Златни години“ во село

Дубровница
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1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Центарот за развој на
третиот-североисточен плански регион, за разработка и спроведување на проектот за
меѓугранична соработка со Република Бугарија „Златни години“ во село Дубровница,
што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/44                                                                  ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.08.2011 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                            Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.
Весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на ден
26.08.2011 год., донесе

О Д Л У К А



За давање на согласност на Центарот за развој на третиот-североисточен плански
регион, за разработка и спроведување на проектот: ,,Сите деца учат заедно -

Прекугранична мрежа на инклузивни училишта” во О.У.,,Јоаким Крчовски”-Крива
Паланка.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Центарот за развој на третиот-

североисточен плански регион, за разработка, аплицирање и спроведување на
проектот: ,,Сите деца учат заедно - Прекугранична мрежа на инклузивни училишта” во
О.У.,,Јоаким Крчовски”-Крива Паланка.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен

гласник на Општина Крива Паланка”.

Бр. 07-2173/45 СОВЕТ НА ОПШТИНА  КРИВА  ПАЛАНКА
26.08. 2011год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност на Центарот за развој на третиот –
североисточен плански регион, за разработка и спроведување на проектот „Сите

деца учат заедно – преку гранична мрежа на инклузивни училишта“ во ОУ „Јоаким
Крчовски“ – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Центарот за развој на
третиот-североисточен плански регион, за разработка и спроведување на проектот
„Сите деца учат заедно “ преку гранична мрежа на инклузивни училишта во ОУ „Јоаким
Крчовски“-Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на
26.08.2011 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 – 2173/46                                                                 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.08.2011 год.                                                                                    Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 14 ст.4 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник
на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на oпштина Крива Паланка( Службен гласник
на Крива Паланка бр. 08/10), Советот на oпштина Крива Паланка на седницата,
одржана на 26.08.2011 година, донесе

О Д Л У К А



За давање на согласност општина Крива Паланка да може да учествува
како партнер во апликации од други општини и невладини организации

Член1
Со оваа одлука  Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност oпштина

Крива Паланка да може да учествува  како партнер во  изработка и аплицирање на
проекти со други општини и Невладини организации  на вториот повик на   ИПА
Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република
Македонија, буџетна линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.

Член 2
Со оваа одлука  Советот на oпштина Крива Паланка дава согласност oпштина

Крива Паланка да може да учествува  како партнер во имплементација на проекти со
други општини и Невладини организации  на вториот повик на   ИПА  Програма за
прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, буџетна
линија бр:2007CB16IPO007-2011-2.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во

„Службен гласник на oпштина Крива Паланка“

Бр. 07- 2173/47 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Одлука за давање согласност Општина Крива

Паланка да може да учествува како партнер во апликации
од други општини и иневладини организации

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност Општина Крива Паланка да
може да учествува како партнер воапликации од други оштини и невладини
организации, што Советот ја донесе  на  31-та  седница, одржана на 26.08.2011 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 – 2173/48                                                                ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.08.2011 год.                                                                                 Градоначалник,
Крива Паланка                                                            Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) а врз основа на  член 51 став 1 точка 7 од Статутот
на Општина Крива Паланка („Службен гласник бр.08/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 26.08..2011 година, донесе



О  Д  Л  У  К  А
За  измена на распоредот на средствата на  Буџетот на

Општината Крива Палaнка за 2011 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на

Општина Крива Паланка за 2011 година, и тоа на следниот начин:
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___________________________________________________________________________
_______
Потпрограма Буџет   Самофин. Донации    Дотации Кредит

Потставка_________________________________________________________________
___

N20   СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

425760 – Превозни услуги во образование 0             0              0 -125.000              0
425250 – Осигурување на недв.и права 0 0 0 25.000              0
482930 – Реконструкција на др.објекти         0            0              0         100.000               0
__________________________________________________________________________________
____

0               0            0               0                     0

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел

на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година, а ќе се објави  во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-2173/49 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
26.08.2011 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата

во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за изменa на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2011 година,  што Советот ја донесе  на  31-та  седница,
одржана на  26.08.2011 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 – 2173/50                                                                 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.08.2011 год.                                                                               Градоначалник,
Крива Паланка                                                           Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________
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