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Врз основа на член 22, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка бр.8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012 година,
донесе

О Д Л У К А
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови

и локална урбанистичка планска документација за општината
Крива Паланка за 2012 година

Член 1
Се дополнува Програмата за изработка на урбанистички планови и локална

урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2012 година бр.07-
3049/29 од 09.12.2011 година, објавена во „Службен гласник на општината Крива Паланка“
и тоа:
• Во точка А по алинеја 7 од Програмата за изработка на урбанистички планови и локална

урбанистичка планска документација за 2012 година се издаваат нови алинеи кои
гласат:
8. Изработка на измени и дополнување на урбанистички план за с. Конопница;
9.   Изработка на измени и дополнување на урбанистички план за с. Узем;
10. Изработка на измени и дополнување на урбанистички план за с. Варовиште;
11.  Изработка на измени и дополнување на урбанистички план за с. Добровница;
12. Изработка на измени и дополнување на урбанистички план за с. Кркља.

• Во точка Б по алинеја 1 од Програмата за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка за 2012 година се
додаваат нови алинеи кои гласат:

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за уредување на
градски гробишта во с. Конопница, место викано „Даглин дол“ на к.п.бр.7240 во
К.О. Крива Паланка;

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти за спорт и рекреација на локалитетот Калин Камен, место викано  „кај
ловечка куќа“ на к.п.бр.5361 во КО Кркља;

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел
на локалитет Калин Камен, место викано „кај ловечка куќа“ на к.п.бр.5361 во КО
Кркља;

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел
на локалитет Калин Камен, место викано “кај хангари“ на к.п.бр.475 во КО Б„с;

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел
на локалитетот Калин Камен, место викано „кај езерце“ на к.п.бр.5382 во Ко
Кркља;

- Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти за спорт и рекреација на локалитетот Калин Камен, место викано „Царев
врв“ на к.п.бр.1345 во КО Костур.
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Алинеја 2 станува алинеја 8.
Член 2

Финансиската вредност за работите предвидени со Програмата за изработка на
урбанистички планови за 2012 година ќе се зголеми за 350.000,оо денари.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на  објавувањето во

„Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр.07-512/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 дополнување на Програмата за изработка на

урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација
за Општина Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистики планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива
Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012
година.

2. Програмата 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 – 512/4                                                                     ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_______________________
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање

(„Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска

документација за градежна парцела составена од к.п.бр.5359
во К.О. Кркља

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од к.п.бр.5359 на локалитетот Калин Камен,
место викано „кај ловечка куќа“ во К.О. Кркља.

Бр. 2 страна 3 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде во рамките на границата на катастарската парцела бр.5359 во К.О.
Кркља.

Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Изградба на објекти за спорт и рекреација Д3“.

Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за

градежна парцела составена од к.п.бр.5359 е опфат на границите на урбанистичката
парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од к.п.бр.5359 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6



Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена
од к.п.бр.5359 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-512/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5359 во
КО Кркља

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5359 во КО
Кркља, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 2 страна 4 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

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

Бр. 08 – 512/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________

Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5361 во

К.О. Кркља

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5361 на локалитетот Калин
Камен кај место викано „кај ловечка куќа“ во К.О. Кркља.

Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде во рамките на дел од границата на катастарската парцела бр5361 во
К.О. Кркља.

Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Изградба на хотел Б5“.



Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за

градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5361 е опфатот на границите на
урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.5361 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.5361 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр. 07 -512/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5361 во
КО Кркља

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5361 во КО
Кркља, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год.                                                                                  Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко

планирање („Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член
14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.475 во

К.О. Б„с

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од дел од к.п.бр.475 на локалитет Калин
Камен, место викано „хангари“ во К.О. Б„с.

Член 2



Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на дел од границата на катастарската парцела бр.475 во
К.О. Б„с.

Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Изградба на хотел Б5“.
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Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за

градежна парцела составена од дел од к.п.бр.475 е опфатот на границите на
урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.475 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.475 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 -512/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.475 во КО
Б,с

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.475 во КО Б,с,
што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_____________________
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко

планирање („Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член
14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе
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О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска



документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5382 во
К.О. Кркља

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од дел од  к.п.бр.5382 на локалитет Калин
Камен, место викано „езерце“ во К.О. Кркља.

Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде во рамките на дел од границата на катастарската парцела бр.5382
во К.О. Кркља.

Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Изградба на хотел Б5“.
Член 4

Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5382 е опфатот на границите на
урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.5382 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.5382 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-512/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5382 во
КО Кркља
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.5382 во КО
Кркља, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_______________________
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање

(„Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член 14 од



Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.1345 во

К.О. Костур

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од дел од к.п.бр.1345  на локалитет Калин
Камен, место викано „Царев врв“ во К.О. Костур.

Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде во рамките на дел од границата на катастарската парцела бр.1345
во К.О. Костур.

Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Изградба на објекти за спорт и рекреација Д3“.
Член 4

Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од дел од к.п.бр.1345 е опфатот на границите на
урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.1345 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од дел од к.п.бр.1345 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 -512/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.1345 во
КО Костур

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.1345 во КО
Костур, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.



Бр. 08 – 512/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

________________________
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за просторно и урбанистичко

планирање („Службен весник на РМ„ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член
14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2012
година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска

документација за градежна парцела составена од к.п.бр.7240 во
К.О. Крива Паланка

Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска

документација за  градежна парцела составена од к.п.бр.7240 во К.О. Крива Паланка.
Член 2

Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на границата на катастарската парцела бр.7240 во К.О.
Крива Паланка.
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Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска

документација ќе биде „Уредување на градски гробишта“.
Член 4

Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од к.п.бр.7240 во К.О. Крива Паланка е опфат на границите на
урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од к.п.бр.7240 содржи:

-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена

од к.п.бр.7240 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива
Паланка.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-512/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 потреба од изработка на локална

урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.7240 во
КО Крива Паланка



1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од израотка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.7240 во КО
Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
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Службен весник  на РМ“ бр.50/2002) и член 14 став 1 точка 11 од Статутот на
Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во
согласност со Националната програма за развој за социјална заштита 2011-2021 година,
Советот на Општина Крива Паланка на Седницата одржана на ден 27.02.2012 година ја
донесе следната :

О Д Л У К А
За усвојување Програма за изведување на јавни  работи  од лица

корисници на социјална парична помош

Член 1
1. Со оваа Одлука се усвојува програмата  за изведување на јавни работи од лица

корисници на социјална парична помош.

Член 2
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-512/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012.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 по Програмата за изведување на јавни работи од лица

корисници на социјална парична помош

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за изведување на јавни
работи од лица корисници на социјална парична помош, што Советот ја донесе  на  39-та
седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_______________________

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ОД ЛИЦАТА КОРИСНИЦИ НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА

ПОМОШ



Цел на програмата:
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Извршување на јавни работи и активности од општ интерес со цел, задоволување на
заеднички интереси и потреби на граѓаните за поубава и почиста животна средина,
подобрување на естетскиот изглед на неуредени јавни, зелени и собраќајни површини,
простори и објекти во општината.

Содржина на програмата:
Програмата опфаќа спроведување на јавни работи и активности и тоа:

-заштита иокопување на дрворедите,
-садење на цветни насади,
-одржување на зелени површини и паркови,
-чистење на јавни и  собраќајни површини,
-поставување на комунална опрема,
-одржување на комунална инфраструктура,

-отстранување на наноси од јавни и собрќајни површини,
-чистење на атмосферски сливници, плочасти и кружни пропусти,
-чистење и одржување на речни регулациони корита,
-чистење и одржување на диви депонии,
-засејување на трева
-чистење на снежни површини

Ангажирани лица корисници на социјална парична помош:
Во реализација на програмата ќе бидат вклучени 100 ангажирани работно способни

лица корисници на месечна социјална парична помош

Носители на програмата:

-Локална самоуправа Крива Паланка преку:
-Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
-Одделение за инспекциски надзор
-Одделение за јавни дејности, економски развој и ИТ

-Јавното комунално претпријатир „Комуналец“ од Крива Паланка преку:
-Свои вработени ангажирани во делот на јавната чистота

-Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Крива Паланка
-лица корисници на социјална парична помош

Период на реализацја на програмата:
-Реализација на планираните активности и јавни работи се предвидува во текот на 2012
година зависно од потребите на Општина Крива Паланка.
Организационен тим:
(лице за координација, лица за организација, лица за надзор и контрола)
Координатор- Овластено лице од страна на Градоначалникот
Лица за организација на работните активности:
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-Раководител на Одделение за одржување и изградба на комунална инфраструктура и
комунални работи
-Одделение за Локален економски развој, јавни дејности и ИТ- Помлад соработник за
здраствена, социјална и детска заштита
-Одговорно лице од ЈП „Комуналец“

Лица за надзор и контрола на работите и обврските



-Одговорно лице од Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи
-Овластено лице за надзор од страна на Општината:
(Комунален инспектор)

Превозни средства (возила)
-Возила за превоз на работници и контрола на работењето, ангажирање по потреба- Лада
Нива сопстеност на Општината
-Трактор-ангажирање по потребите-сопственост на ЈП Комуналец
-Возило за собирање на отпад-ангажирање по потреба

-Возило тамче-ангажирање по потреба
-Цистерна со вода-ангажирање по потреба-сопственост ЈП Комуналец
Користењето на сите наведени возила ќе се договарат со одговорното лице на ЈП
„Комуналец“

Потреба од дополнителни возила:
Ровокопач-Скип-ангажирање по потреба
-Камион-ангажирање по потреба

Користењето на дополнителните возила е со претходно запознавање и
одобрување од страна на Градоначалникот
Алат и опрема
-10 лопати
-5 копачи
5-гребла
-5 вили
-5 коси за трева
-30 метли
3 колички
-5 канти за вода
-2 секири
-300 вреќи за отпад
-50 пара ракавици
-2 четки

Обезбедување на алатот и опремата е обврска на Одделението
за одржување и изградба на комунална инфраструктура.

Бр. 2 страна 14 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

Права и обврски на учесниците
-Обврска на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи
Меѓуопштинакиот центар за социјални работи е должен да достави месечен ажуриран
список на повикани лица корисници на месечна социјална парична помош кои ќе бидат
ангажирани на извршување на јавни работи, до овластеното лице (Координаторот) во
Локалната самуправа.
Центарот е должен да ги извести два-три дена однапред корисниците, за нивно
ангажирање на јавни работи.
Во случај нанедоаѓање на одредени лица корисници на социјална помош, на извршување
на јавни работи потребни на заедницата, по претходно укажување од страна на овластено
лице од локалната самоуправа да се изнајдат нивни замени со други лица.
Центарот е должен секоја недела да обезбеди по пет (5) лица корисници на социјална
париќна помош.

Обврски на Локалната самоуправа
Локалната самоуправа Крива Паланка р должна да достави месечно барање за работно
ангажирање во писмена форма до Центарот за социјална работа, во кое барање треба да
бидат наведени податоци за потребниот број на корисници на социјална парична



помош, работите на кои ќе бидат ангажирани корисниците и времетраењето на работнотот
ангажирање
Покрај основните  обврски Локалната самоуправа е должна да обезбеди и
-осигурување на лицата од евентуални повреди при работа,
-превоз на лица доколку е местото на јавни работи е подалеку од 2 км  од центарот на
Крива Паланка
-еден ладен оброк дневно по особа (во висина до 1,5 евро)
-средствата за заштита при работа

По извршување на работите од Локална самоуправа е должа на секое ангажирано лице
корисник на социјална помош му издаде потврда за времето на неговото работно
ангажирање искажано во работни денови, која ќе му послужи за регулирање на своите
права во Центарот за социјална работа.
Должност на Општината е лицата дневно да ги ангажира по максимум 8 часа.

Посебни обврски на партнерот-ЈП Комуналец од Крива Паланка
-да помага со свои работници во вршењето на одредени активности(стручно и
работно)
-да определи лице за координација и помош во реализација на програмата, како и
дополнителни стручни лица по потреба,
-да обезбеди дел од потребната опрема и алати
-да ги обезбедув потребните возила за превоз и услуги, подадено ден порано
укажување за потребното возило.

ОПЕРАТИВЕН И ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ РАБОТИ
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Активност бр 1
Заштитни мерки нз дрворедите и окопување на површините околу садниците на дрворедот
на главната улица како  и окопување на жардињерите

ЛОКАЦИЈА: Дрворедот од МВР до Соласкиот мост, дрворед од платан и пат за Манастирот
Св.Јоаким Осоговски, дрворед од липи
-53 полиња од 1м2
-11 жардињери од 4 м2
-153 дрвја
Активности:
-окопување на површините
-чистење на плевел
-ѓубрење на површините
-кроење на дрвја
-спроведување на заштитни мерки
-засадување на цветни насади

Период на реализација: Една работана недела ( 5 дена) во зависност од потребите на
Општината во текот на 2012 година
Персонал: ( 5 извршители)
Алат: 3 копачи,  2 лопати, 1 количка, 2 метли, 1 ножица за кроење , ѓубриво 150 кг
-500 цветни садници

Активност бр 2
Чистење на тротоарската површина покрај регулацијата на Крива Река-десен брег

ЛОКАЦИЈА: Од мотел Македонија-до завршетокот на регулацијата спроти Карпош;
Должина од 3 км, асфалтна површина 7500 м2
Активности;
-Отстранување на плевел и разни растенија, земја, ризла и отпад
-местење на површината



-миење на површината
Период на реализација : една работна недела од 5 дена, во зависност од потребите

на Општината во текот на 2012 година
Опрема: 2 лопати, 1 количка, 1 каза и 5 метли

Возила:Тамче или Трактор( за утовар и превоз на соберената ризла)
-цистерна со вода (5 цистерни)

Активност бр 3
Чистење на тротоарската површина на улица Свети Јоаким Осоговски
Локација:Од Осички мост до Технички сервис
Должина :3 км, асфалтна површина 7000 м2
Активности:
-отстранување на плевел и разни растенија, земја, наноси и отпад
-метење на површината
-миење на површината

Бр. 2 страна 16 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

Период на реализација: една работна недела од 5 дена, во зависност од потребите на
Општината во текот на 2012 година
Персонал:5 извршители
Опрема: 2 лопати, 2 колички, 2 казми или копачи и 5 метли
Возила: Тамче (за утовар на матреијалот)
-цистерна со вода (5 цистерни)

Активност бр 4
Подигнување на нови цветни површини

ЛОКАЦИИ
-паркот спрема МВР (75м2)
-паркот во Општината (околу 50м2)
-паркот испред Кадиска чешма(15м2)
-Косината испред зградата спроти Соларски мост (9м2)
-Градскиот марк (139м2)
-просторот испред Дом на АРМ (околу 90 м2)
-триаголниците на влез и излез на градот (т.н пекља 40м2)
-површините околу дрворедот на главната улица и во жардинерите

Активности:
-окопување на површините

-чистење на површините од плевели, камења и отпад
-ѓубрење на површините
-порамнување на теренот
-засадување на цвеќе и трендафилови грмушки

Период на реализација: една работна недела од 5 дена, во зависност од потребите на
Општината во текот на 2012 година
Персонал( 5 извршители)
Алат:5 копачи, 5 лопати, 2 колички, 2 гребла
-ѓубриво 350-500кг
3500 цветни садници
Оваа активност ќе се реализира со помош на  5 вработени лица во ЈП Комуналец
ЈП Комуналец ќе изврши набавување на цветни садници

Активност бр 5
Чистење на регулационо речно корито на Дурачка Река



ЛОКАЦИЈА: Од мостот кон улица Никола Тесла до вливот на Крива Река и просторот кај
мостот на Дурачка Река кон гимназијата Ѓорче Петров
Должина од околу 500 м и површина за чистење и уредување околу 3500м2

Активности:
-Косење на тревата, отстранување на дрвенасти растенија, врби и бозел
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-собирање на отпадот и окосента тревна вегетација и нивен утовар и транспорт до депонија

Период на реализација : една недела од 5 работни дена

Персонал: 5 извршители
Опрема: 2 лопати, 1 количка, 1 казма, 1 коса, 1 гребло, 1 метла и 1 вила
Возила:тамче или трактор(за утовар на материјалот)

Активност бр 6
Чистење на решеткасти сливници за собирање на атмосферски води

ЛОКАЦИЈА
(една екипа од 2 извршители)
На улица Свети Јоаким Осоговски (пред лотарија, кај Македонија пат, на влезот кај
зелениот пазар, Старата чаршија, плоштадот)

(втора екипа од двајца извршители)
-улица 17 Македонска Ударна Бригада
-Улица Гоце Делчев

(трета екипа од двајца извршители)
-улица Македонска
-улица 8 Октомври (до скалите)

-Радева воденица

Активности:
Вадење на акумулираниот материјал, утовар и транспорт на истиот до определна локација
Период на реализација: Една работна недела 5 дена во зависност од потрбеата во 2012
година
Персонал 6 извршители
Опрема: 3 лопати, 2 колички и 3 казми
-значи з аобележување работа на патот
Возила: Тамче или трактор (за утовар на материјалот)

Активност бр 7
Чистење на цевкасти пропусти за спроведување на атмосферски води
ЛОКАЦИЈА
(една екипа од двајца извршители)
Улица Гоце Делчев
(втора екипа од двајца извршители)
Испод агистралниот пат М2 од Бегови Бавчи до Градечки Мост
(трета екипа од двајца извршители)
-испод магистралниот пат М2  од Градечки мост до Градскиот Базен

Бр. 2 страна 18 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

Активности:
Вадење на акумулаторниот материјал, утовар и транспорт на истиот до определна локација
Период на реализација :една работна недела од 5 дена во зависност од потребите  во
текот на 2012 година



Возила:тамче или трактор (за утовар на материјалот)

Активност бр 8
Чистење на наноси на сообраќајни површини
ЛОКАЦИЈА
(една екипа од двајца извршители)
-улица Гоце Делчев, улица 17 Македонска Ударна Бригада, улица Единство и 8ми
Октомври
(втора екипа од двајца извршители
-улица Херој Карпош, Македонска, Моша Пијаде и 8ми Септември

Активности:
-Вадење на акумулаторниот материјал, утовар и транспорт на истиот на определена
локација
Период на реализација: по потреба
Персонал: од 4 извршители
Опрема:2 лопати, 2 колички, 2 копача и 2 метли

Возила: Тамче или трактор (за утовар на материјалот)

Активност бр 9
Чистење на регулационо корито на Крива Река
ЛОКАЦИЈА: Од Градскиот базен до спроти поранешната фабрика Карпош
Должина од околу 3.500 м
Активности:
-Косење на тревата, отстранување на дрвенасти растенија, врби и бозел
-собирање на отпадот и окосената тревна вегетација и нивен утовар и транспорт до
депонија
-Порамнување на површините

Период на реализација:Една работна недела од 5 дена во текот на 2012 година

Персонал: 5 извршители
Опрема: 5 лопати,3 колички, 5 казми, 3 коси, 5 гребла, 3 секири и 3 вили
Возила: Трактор или камион( за утовар на материјалот)
-ровокопач за вадење на врбите
-булдожер за порамнување на површините
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Активност бр .10
Чистење на снежни површини
Локација: Пред зградата на општина Крива Паланка, улицата во центарот,пред просториите
на ЈП Комуналец, пред Основните општински училишта, пред Училиштето за Средно
образование, пред интернатот за сместување на ученици,пред градинките, патот до
здраствениот дом Димитар Арсов, пред Основниот суд, локални патеки, мостови, скалите
кај мостот во Бегови бавчи.

Активности:Чистење на снегот
Период; во зима по потреба

Персонал :5 извршители
Опрема. 3 метли, 2 лопати
Период од јануари до март 2012 и од ноември до декември 2012 година

Активност бр .11
Сечење на гранки кој го попречуваат движењето на автомобилите и пешаците на улиците и
локалните патишта во општината.



Приоритет:
Крива Паланка- с.Конопница
Крива Паланка-с.Варовиште
Крива Паланка-с.Градец

Персонал:
20 корисници на социјална парична помош

Потребни материјали за работа: 5 секири, 5 косери, тестери 5 и моторна пила (20 литри
бензин и 5 литри уље)

Активност бр.12
Чистење на диви депонии
Активности:
Собирање на комуналниот отпад од дивите депонии на следните локалитети:

- н.Цонев Рид -20 метри кубни на отпад
- н.Лозаново 15 метри кубни на отпад
- н.Капа (Башичево Лозје) -10 метри кубни на отпад
- Кај Мотел-Бабин Дол 20 метри кубни на отпад
- н.Чука 3 метри кубни на отпад
- н. Ловачки – 30 метри кубни на отпад
- Улица Осоговска 5 метри кубни на отпад
- Стара Трафостаница 5 метри кубни на отпад

Потребни работници 20
Потребни материјали:
4 гребла, 6 лопати, 2 колички, 20 ракавици, 100 најлонски вреќи

Период на реализација од март до мај 2012 година
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Активност бр .13
Чистење на риголата, канафката, таложниците и пропустите на локалниот пат Крива
Паланка до манастирот Свети Јоаким Осоговски

Активности: отстранување на одрони и наноси на земја

Потребни лица 10
Потребен алат и опрема: 5 лопати, 2 копачи,  2 колички и 3 метли

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Директни трошоци:

1. Оброк за 100 ангажирани работно способни лица корисници на социјална парична
помш

100х 5 работни дена, оброк 90 денари = 60.000 денари
2.Осигурување на повреда при работа 100х100 =    10.000 денари
3.Набавка на ракавици  100 броја х 50 денари  =5000 денари
4.Набавка нанајлон кеси за отпад   = 5000 денари
5. Набавка на алат 3000 денари
6. Набавка на цветни насади 70.000 денари
7.Набавка на ѓубриво 20.000 денари

Во овој дел влегуваат и ангажирањето на возилата и нивна механизација за 2012
година (потребни средства 50.000 денари)

ВКУПНО 250.000 ДЕНАРИ



Бр.07-512/18 ОПШТИНА КРИВАПАЛАНКА
27.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка

(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10),  Советот на Општина Крива
Паланка, на седницата одржана на 27.02.2012 година,  донесе

О Д Л У К А
За усвојување  Програма за работа на Советот

на Општина Крива Паланка за 2012 година

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа на Советот на Општина Крива

Паланка за 2012 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр.07-512/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27 .02.2012 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 по Програмата за работа на

Советот на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката усвојување на  Програмата за изведување на јавни
работи од лица корисници на социјална парична помош, што Советот ја донесе  на  39-та
седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год.                                                                                  Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14 став 1, точка 3 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 27.02.2012 година, донесе

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
За работа на Советот на Општина Крива Паланка

за 2012 година
ПРВ ДЕЛ:

1. Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2012 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок:  мај.

2. Ивештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2011 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.



Рок: мај.

3. Усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“, ОУ „Јоаким Крчовски“, СОУ
„Ѓорче Петров“, Детска градинка „Детелинка“, Дом за ученици „Боро Менков“ – Крива
Паланка за 2011 година.

Изготвувач: училиштата, Домот за ученици и Детска градинка.
Рок: март.
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4. Програма за работа на ЈП „Калин Камен“.
Изготвувач:  ЈП „Калин Камен“.
Рок:  март.

5. Информација за извршената наплата на данок од имот во Општина Крива
Паланка за 2011 година.

Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање
со даноци и имот.

Рок:  јули.

6. Донесување на буџетски календар за квартал.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци

и имот.
Рок: јануар – февруар.

7 Усвојување на Завршна сметка на ЕЛС.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и

имот.
Рок: март.

8. Донесување на фискална стратегија.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци

и имот.
Рок: март – април.

9. Програма за уредување на авто-такси стојалиштата и останатата сообраќајна
сигнализација.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.

Рок: јули.

10. Програма за уредување на сообраќајна сигнализација на територијата на
Општина Крива Паланка.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.

Рок:  август.
11. Предлог План на Програми за развој на Општина Крива Паланка

- културно наследство;
- природно наследство; и

- алтернативен туризам.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок:  октомври.

12. Програма за развој.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок. Ноември.
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13. Разгледулвање на квартални извештаи.



Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци
и имот.

Рок: април, јули, октомври и јануари.

14. Извештај од работата на редарските служби за одржување на јавна чистота во
природата.

Изготвувач: Одделение за инспекциски надзор.
Рок: декмври.

15. Извештај за работа на ТППЕ.
Изготвувач: ТППЕ.
Рок: декемвир.

16. Програма за работа со месни заедници.
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи.
Рок: _________.

17. Извештај за работа на просветен инспектор.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јули.

18. Извештај за реализација на проекти од странски донатори.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци

и имот.
Рок: декември.

19. Извештај за јавна безбедност.
Изготвувач: МВР – Крива Паланка.
Рок: март и септември.

20. Извештај за меѓуопштинска погранична и меѓународна соработка.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: ноември.

21. Извештај и Програма за работа на Општински музеј за 2009/10 година – Крива
Паланка.

Изготвувач: Општински музеј.
Рок: септември.

22. Информација за искористеност на градежно земјоделско земјиште на
територијата на Општина Крива Паланка.

Изготвувач: Одееление за комунална инфраструктура.
Рок: декември.

Бр. 2 страна 24 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

23. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности меѓу мажите и
жените.

Изготвувач: Комисија за еднакви можности.
Рок: септември.

24. Разгледување на ревизорски извњештај и тековна состојба.
Изготвувач: Одделение за ревизија.
Рок: март.

25. Извештај за функционирање на линиски превоз.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната

средина.



Рок: февруари.

26. Информација за пристап до информација од јавен карактер.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: февруари.

27. Програма за работа на образование, спорт и физичката култура во Општина
Крива Паланка.

Изготвувач: Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка
технологија.

Рок:  мај.

28.. Информација за работењето на здравствените установи со осврт на
Здравствениот дом.

Изготвувач: Здравствен дом
Рок: мај.

29. Извештај за состојбата со огревно дрво од Македонски шуми – Подружница
Крива Паланка и степенот на искористување на приватни и државни шуми.

Изготвувач: Македонски шуми – Подружница Крива Паланка.
Рок: август - септември.

30. Извештај од Центарот за социјални работи.
Изготвил: Центар за социјални работи
Рок: мај.

31.Информација за хемиско биолошката анализа на водата на водоводите со кои
управува ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка и состојба со локалните водоводи на
територијата на Општина Крива Паланка.

Изготвувач: ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.
Рок:  јули.

32. Информација за појавите и проблемите во бесправната градба во Општина
Крива Паланка, со предлог-мерки за разрешување на проблемите.
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Изготвувач: Градежна инспекција.
Рок:  септември.

33 Извештај за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ – Крива
Паланкла за учебната 2011/2012 година.

Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“.
Рок:  септември – октомври.

34. Годишна програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за
учебната 2012/2013 година.

Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“
Рок:  септември – октомври.

35. Извештај за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната
2011/2012 година.

Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“
Рок:  септември – октомври.

36. Годишна програма за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за
учебната 2012/2013година.

Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“.
Рок:  септември – октомври.



37. Извештај за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за учебната 2011/2012
година

Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок:  септември – октомври.

38. Годишна програма за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2012/2013
година.

Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок:  септември – октомври.

39. Извештај за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка за
учебната 2011/2012 година.

Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: Септември - октомври.

40. Годишна програма за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ Крива паланка
за учебната 2012/2013 година.

Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: септември – октомври.

41. Извештај за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка
„Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2011/2012 година.

Изготвувач: Детска градинка.
Рок: септември – октомври.
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42. Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска
градинка „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2012/2013 година.

Изготвувач: Детска градинка.
Рок:  септември – октомври.

43. Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на
комуналната инфраструктура во Крива Паланка за 2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура.
Рок:  ноември.

44. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна
мрежа во Општина Крива Паланка за 2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок: ноември.
45. Извештај за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во

Општина Крива Паланка за 2011/2012 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната

инфраструктура.
Рок:  мај.

46. Програма за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во
Општина Крива Паланка за 2012/2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок:  ноември.

47. Извештај за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во
Општина Крива Паланка за 2012 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок:  декември.



48. Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во
Општина Крива Паланка за 2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок:  ноември.

49. Програма за одржување на парковите и градското зеленило како и спортскиот
центар во Крива Паланка за 2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок:  март.
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50. Извештај за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во
Општина Крива Паланка за 2012 годнина

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок:  декември.

51. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна
мрежа во Општина Крива Паланка за 2013 година.

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура.

Рок:  ноември.

52. Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Крива Паланка за
2013 година.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.

Рок: ноември.

53. Извештај за донесен ГУП и ДУП на Општина Крива Паланка.
Изготвувач: Одееление за урбанизам, сообраќај и заштита на животната

средина:
Рок. декември.

54. Разгледлување на Предлог – Буџет на Општиа Крива Паланка за 2012 година.
Изготвувач: Одееление за финансирање општински имот и администрирање со

даноци и имот.
Рок: ноември.

55. Донесување Буџет на Општината за 2013 година.
Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање

со даноци и имот.

Рок:  декември.

56. Донесување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за
2013 година.

Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање
со даноци и имот.

Рок:  декември.

57. Информација за состојбата на градската депонија во село Конопница.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок.  август.

58. Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2013 година.
Изготвувач: Комисија.
Рок:  декември.
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59. Советнички прашања, предлози и иницијативи.

ВТОР ДЕЛ:

Освен прашањата наведени во првиот дел на оваа Програма во текот на 2012
година Советот ќе расправа и одлучува и по следните прашања.

1. Разгледување  на прашања по иницијативи и предлози на месните заедници на
граѓаните.

2. Тековни прашања и проблеми од комуналната свера, урбанизам и заштита на
животната средина.

3. Разгледување на прашања и донесување на одлуки од областа на цивилната и
противпожарна заштита и Локален совет за превенција.

4. Разгледување на прашања и проблеми сврзани со соработката на Општината со
подрачните единици на Републичките министерства и инспекциските органи.

5. Разгледување Извештаи на Градоначалникот за извршување на одлуките
донесени од страна на Советот и информирање за извршување на надлежности на
градоначалникот на Општината.

6. Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општината во текот на 2012
година ќе расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална
самоуправа.

Бр.07- 512/20 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с,р,

________________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на Единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 96/2004, 97/07 и 156/09,
46/11), и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
27.02.2012 година, донесе

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

Општината Крива Палнака за 2012 година

Член 1
Во Одлуката за извршување и дополнување на Одлуката за извршување  на Буџетот

на Општина Крива Паланка за 2012 година бр. 07-3200/7 од 26.12.2011 година, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр.14 од 2011 година), се вршат следните измени и
дополнувања:

Дополнување на член 6

Во член 6  став 2 после зборот Под програми  се додава односно дека одобрените
средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и Буџет неможе да

Бр. 2 страна 29 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална
година како и одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на Буџетот неможат
да се зголемат со Одлука за прераспределба повеќе од 10%.

Дополнување на член 9

Во член 9 став 2 после зборот  лица  се додава основа е износ од 23.253,00 денари,
кои се применува заклучно со исплатата на платите за декември 2011 година, а од јануари



2012 година се применува основица во износ од 25.726,00 денари, а остатокот од став 2 се
брише.

Измена на член 12

Во член 12 став 2 износот „100 ЕУРА“ се заменува со 6.000,00 денари.
Член 2

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

Бр. 07- 512/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 изменување и дополнување на Одлука за извршување на

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе
на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен

Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и  член 21 став 1  точка 4 од  Статутот   на
ЈП  Комуналец - Крива Паланка , Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на ден 27.02.2012 година, донесе

Бр. 2 страна 30 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

О Д Л У К А
за давање согласнот  на  Одлуката  за задолжување  на ЈП Кoмуналец

-Крива Паланка кај  деловните  банки

Ч л е н 1
Се дава согласнот на Одлуката за задолжување  на ЈП Комуналец -Крива Паланка

кај  деловните  банки  по  основ на  кредит  за набавка  на основни  сретства и опрема
донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец бр 02-157/3 од 27.02.2012 година.

Ч л е н  2
Со донесување на оваа одлука престанува да важи одлуката донесена од Советот

на Општина Крива Паланка бр. 073049/7 од 09.12.2012 година.
Ч л е н  3

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

Бр.07-512/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
27.02.2012 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 Одлуката за давање согласност на Одлука за задолжување на ЈП

„Комуналец“ Крива Паланка кај деловните банки

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за задолжување на
ЈП „Комуналец“- Крива Паланка кај деловните банки , што Советот ја донесе  на  39-та
седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на

Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.02.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба,

реконструкција и заштита на  локална патна мрежа
во Општина Крива Паланка за 2011 година

Бр. 2 страна 31 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.03.2012 год.

1. Се усвојува  Извештајот по Програмата за изградба, реконструкција и заштита на
локалната патна мрежа во  Општина Крива Паланка за 2011 година.

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

Бр. 07 – 512/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланк 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 по Извештај и Програма за изградба, реконструкција и

заштита на локална патна мрежа во Општина
Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката Извештај и Програма за изградба, реконструкција и
заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2011 година, што Советот
ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/26                                                                     ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

________________________



Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.02.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештај по Програмата за уредување на градежно

земјиште во Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се усвојува  Извештајот по Програмата за уредување на градежно земјиште во
Општина Крива Паланка за 2011 година.

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

Бр. 07 – 512/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланк Милка Митовска,с.р.

______________________
Бр. 2 страна 32 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 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 усвојување на Одлука по Извештај и Програма  за уредување на

градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката по Извештај и Програма за уредување на градежно
земјиште во Општина Крива Паланка за 2011 година, што Советот ја донесе  на  39-та
седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/28                                                                     ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год.                                                                                  Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на

Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.02.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување

на јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се усвојува  Извештајот по Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на јавното осветлување во  Општина Крива Паланка за 2011 година.

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

Бр. 07 – 512/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланк 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 по Извештај и Програма  за изградба, реконструкција и

одржување на јавното осветлување во Општина
Крива Паланка за 2011 година

Бр. 2 страна 33 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

1. Се прогласува Одлуката по Извештај и Програма за изградба, реконструкција и
одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2011 година, што
Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год.                                                                                  Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на

Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.02.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување

на  локална водоводна мрежа
во Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се усвојува  Извештајот по Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на локалната водоводна мрежа во  Општина Крива Паланка за 2011 година.

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

Бр. 07 – 512/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланк 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 по Извештај и Програма  за изградба, реконструкција и

одржување на локална водоводна мрежа во Општина
Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката по Извештај и Програма за изградба, реконструкција и
одржување на локална водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2011 година, што
Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 2 страна 34 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 год.

Бр. 08 – 512/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.



_______________________
Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен

Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на ден 27.02.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За намера за задолжување  на

Општина Крива Паланка

Ч л е н 1
Се дава согласнот на Одлуката за намера за задолжување  на Општина Крива

Паланка за отпочнување учество во проект „За подобрување на општинските услуги
финансира од заем на МБОР - Светска банка за проектот „Реконструкција и
рехабилитација на дел од следните улици“:

- Глигор Прличев;
- Никола Тесла – лев крак
- Климент Охридски;
- Никола Карев;
- Партизанска – 1 крак;
- Осоговска – 2 крака;
- Горан Стојановски
- 8-ми Септември
- Наско тамбурков;
- Пиринска
- Биљинска
- Дупница
- Изградба на мост – Куков дол,
- Ацо Шопов; и
- Ристена Гогова

Со проценета вредност од 500.000 ЕУРА.

Ч л е н  2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-512/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_______________________

Бр. 2 страна 35 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 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 усвојување на Одлука за намера за задолжување на

Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за намера за задолжување на Општина Крива Паланка,
што Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.



Бр. 08 – 512/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_____________________
Врз основа на член 22. ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник

на РМ бр.05/2002 г.) и член 14 т.12 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Крива Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Јавен повик за прибирање
на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на
селата за 2012 година од Бирото за регионален развој  ,Советот на Општина Крива
Паланка  на седница одржана на  27.02.2012  година, донесе

О Д Л У К А
за аплицирање  на проект ,,Доизградба  на локален пат село Градец локација

Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски  во должина од 350м”

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на  проект ,,Доизградба  на

локален пат село Градец локација Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски  во
должина од 350м”, а за користење на финансиски средства за развој на селата од
Програмата за рамномерен регионален развој за 2012 година.

Член 2
За реализација на проектот ,,Доизградба  на локален пат село Градец локација

Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски  во должина од 350м” општина Крива
Паланка  ќе обезбеди кофинансирање во висина од 50 % од вредноста на  проектот.

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

,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-512/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

______________________

Бр. 2 страна 36 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   01.03.2012 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 усвојување на Одлука за аплицирање на проект „Доизградба на локален пат

с.Градец локација  училиште – Испосница на Св.Јоаким Осоговски
во должина од 350м.

1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Доизградбана локален пат с.
Градец локација училиште-Испосница на Св.Јоаким Осоговски во должина од 350м, што
Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_________________________
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа

(„Службен весник на РМ“ бр.05/2002) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010), а во врска со Проектната



единица за имплементирање на проектот 145 фискултурни сали, Советот на општината
Крива Паланка на седница одржана на 27.02.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност за изработка на основен проект за изградба на

фискултурна сала за ОУ „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за изработка на основен проект за

изградба на фискултурна сала за ОУ „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка.
Член 2

Локацијата на која ќе се гради фискултурна сала за ОУ „Јоаким Крчовски“ се
наоѓа во дворното место на училиштето и ќе биде како доградба на училиштето од
северозападната страна, односно помеѓу училишната зграда и коритото на Крива Река.

Член 3
Согласноста за изработка на основен проект за изградба на фискултурна сала

за ОУ „Јоаким Крчовски“ се дава од причини што постојниот типски проект за изградба на
спортска сала не одговара на теренските услови во дворното место на училиштето.

Член 4
Надоместокот за изработка на основен проект за изградба на фискултурна

сала за ОУ„Јоаким Крчовски“ ќе изнесува до 300.000,оо денари без ДДВ,а ќе биде
исплатен од Буџетот на Општина Крива Паланка .
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави

во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 07-512/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2012 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 основен проект

за изградба на фискултурна сала за ОУ „Јоаким Крчовски“
во Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на основен проект за изградба на
фискултурна сала на ОУ „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка, што Советот ја донесе  на
39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

_______________________
Врз основа на член 22 ст.1 т.7 и чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локалната Самоуправа

( Службен Весник на Р. Македонија бр. 05/2002) чл.14  од Статутот на Општина Крива
Паланка (,,Службен гласник на Општина Крива Паланка,, бр.08/10 година) Советот на
Општина Крива Паланка на седница одржана на ден 27.02.2012 година донесе

О Д Л У К А



за помош на семејствата во село Дренак

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка од средствата на Буџетот на

Општина Крива Паланка за 2012 година одобрува финасиски средства во износ од по
25.300,оо (дваесет и пет илјади и триста денари) во прехранбени продукти за жителите

на село Дренак кои поради невременските услови беа зафатени со големи снежни наноси и
отсечени од градот и на истите со хеликоптер на АРМ им се доставуваше храна.

Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Крива

Паланка за 2012 година, Програма А0 - Совет на Општина Крива Паланка - ставка 412
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постојана резерва (непредвидени расходи), подставка 412110 постојана резерва
(непредвидени расходи).

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во (,,Службен

гласник на Општина Крива Паланка,,.

Бр. 07-512/ 39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВАПАЛАНКА
27.02.2012год. 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 помош на семејствата во село Дренак

1. Се прогласува Одлуката за давање помош на семејствата во село Дренак, што
Советот ја донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

____________________
Врз основа на член 22 ст.1 т.7 и чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локалната Самоуправа

( Службен Весник на Р. Македонија бр. 05/2002) чл.14  од Статутот на Општина Крива
Паланка (,,Службен гласник на Општина Крива Паланка,, бр.08/10 година) Советот на
Општина Крива Паланка на седница одржана на ден 27.02.2012 година донесе

О Д Л У К А
За помош на КУЗ „КАРПОШ“ – Крива Паланка

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка од средствата на Буџетот на

Општина Крива Паланка за 2012 година одобрува финасиски средства во износ од по
10.000,оо ( десет илјади денари) за реализација на  нивната Годишната програма (патрон
празник 40 години од постоењето на друштвото).

Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Крива

Паланка за 2012 година, Програма Г1 - Поддршка на локален економски развој- ставка 463 –
трансфери до невладини организации, подставка 463190 – останати трансфери до
невладини организации.



Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во (,,Службен

гласник на Општина Крива Паланка“).
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Бр. 07-512/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВАПАЛАНКА
27.02.2012 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 помош  на КУЗ „КАРПОШ“ –

Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање помош на КУЗ „КАРПОШ“, што Советот ја
донесе  на  39-та  седница, одржана на 27.02.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 512/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.02.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                 Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

______________________
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