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Врз основа на член 132 Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11) и
член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.04.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на  Програма за енергетска ефикасност

на Општина Крива Паланка за  2012-2014 година

Член 1
1. Се усвојува Програмата за енергетска ефикасност на Општина Крива Паланка за

2012-2014 година, што советот ја усвои на 41-та седница, одржана на 30.04..2012 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1236/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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

Програма за енергетска ефикасност на Општина Крива Паланка
за 2012-2014 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за енергетска ефикасност
на Општина Крива Паланка за 2012-2014 година,  што Советот ја донесе  на  41-та
седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ
бр.103/08), член 1 став 1  од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот
за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни
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активности на учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година
донесен од страна на министерот за образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.04.2012 година донесе

М   И   С   Л   Е   Њ   Е



За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности  за учениците од
VI-то одделение – деветолетка и III –то одделение од ООУ „Јоаким Крчовски“ –

Крива Паланка

Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2011/2012
година,  член 34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1
став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
изведување на  ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
основното училиште, ООУ “Јоаким Крчовски” кое има доставено Оперативна програма за
изведување на дводневна екскурзија  за учениците од VI- то одделение – деветолетка и
III-то одделение.

Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на
училиштето, а во согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на
ученички екскурзии и други слободни активности.

Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички
екскурзии со учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се
дадени во Оперативната програма.

Бр. 07-1236/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии и други
слободни актиности за учениците од VI—то одделение-деветолетка и III-то

одделение од ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка

1. Се прогласува Мислењето за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности за учениците од VI-то одделение-деветолетка и III-то одделение од
ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка,  што Советот го донесе  на  41-та  седница,
одржана на 30.04.2012 година.

2. Мислењето да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1236/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________

Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива
Паланка-пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10) и
Одлуката за усвојување на Извештајот за работење на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2011 година од
Советот за развој на СИПР бр. 02-37/13 од 02.04.2012 година, Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012 година, донесе

О  Д   Л  У  К  А
За усвојување на извештајот за работење на ЗЈП ЕКО-ЗОНА

за 2011 година



Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работењето на ЗЈП ЕКО-ЗОНА 2011

година.
Член 2

Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“).

Бр.07-1236/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 прогласување на Одлука за усвојување на извештајот

за работење на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на ЗЈП
ЕКО-ЗОНА за 2011 година,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на
30.04.2012 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“.
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Бр. 08 – 1236/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
с.р.

_______________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот  на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на  Извештај  по Програма за јавна чистота на

Општина Крива Паланка за  2011 година

Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за јавна чистота на Општина Крива Паланка

за 2011
година, што советот го донесе на 40-та седница, одржана на 16.03..2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1236/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 Одлука за усвојување на Извештајот по Програмата за јавна

чистота на Општина Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот по Програмата за јавна
чистота на Општина Крива Паланка за 2011 година,  што Советот ја донесе  на  41-та
седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________
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Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на  Извештај  за рабаота на ЈП „Комуналец’ –

Крива Паланка за 2011 година

Член 1
1.Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2011

година, што Советот го донесе на 41-та седница, одржана на 30.04.2012 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1236/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Комуналец“

- Крива Паланка за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на ЈП
„Комуналец“ - Крива Паланка за 2011 година,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница,
одржана на 30.04.2012 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 – 1236/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, 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 30.04.2012 година, донесе

Бр. 4 страна 85 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.

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

„Комуналец“ – Крива Паланка за задолжување

Ч л е н 1
Се оваа Одлука Општина Крива Паланка дава гаранција на ЈП Комуналец -Крива

Паланка    за задолжување по  основ на  кредит за набавка  на основни  сретства и
опрема.

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“.

Број .07-1236/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
30.04.2012 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 прогласување  на Одлуката за давање гаранција на ЈП „Комуналец“-

Крива Паланка за задолжување

1. Се прогласува Одлуката за давање гаранција на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка
за задолжување,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012
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 – 1236/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________
Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа

(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка – пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012
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 I квартал

во 2012 година
Бр. 4 страна 86 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.



1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К 1 и К 2 за I квартал за  2012 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 – 1236/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 за К1 и К2
за I квартал во 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Крива Паланка за К1 и К2 за I квартал во 2012 година,  што
Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________

Врз основа на член 4 точка 8 од Законот за финансирање на единицата на локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 ,47/11 и член 14 точка
41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.04.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на трошоци на Комисии при Советот на

Општина Крива Паланка

Член 1
Комисијата при утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, кога се

работи по барање на правни и физички лица за нивни потреби ќе наплатува трошоци од
м2 за станбен, деловен, административен простор и секаков вид на земјиште и тоа:
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- до 50м2 ...........................................................................................50,00 ден. по м2
- од 51 до 100 м2 .............................................................................40,00 ден. по м2
- од 101 до 200 м2 ........................................................................  20,00 ден. по м2
- од 201 до 500 м2 .......................................................................  10,00 ден. по м2
- од 501 до 5000  м2 или повеќе ..........................................  05,00 ден.по м2

Од овој трошок се исклучени даночните обврзници при поднесување  на даночни
пријави.

Член 2
Комисиите формирани од страна на Советот и Градоначалникот на Општина

Крива Паланка при вршење на увид на лице место кога користат службено возило од



барателите  ќе наплатуват  и трошоци за гориво и тоа 30% од цената на горивото од секој
изминат километар.

Член 3
Трошоците ќе се уплатуваат на сметка на Буџетот на Општина Крива Паланка

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1236/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 утврдување на трошоци на Комисији при Советот на

Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на трошоци на Комисии при Советот на
Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на
30.04.2012 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 – 1236/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________

Врз основа на член 22 став 1 точка од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 14 точка 12 од Статутот на Општина Крива паланка
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(“Службен гласник на Општина Крива Паланка ” бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на 30.04.2012 година , донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност за  аплицирање на Проект

“Да ги намалиме далечините”

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на Проект “Да ги намалиме

далечините” на Општина Крива Паланка, како носител на  Програмата на Европската
Унија ,,Европа за граѓаните,, мерка 1.1 – состаноци на збратимени градови ( менаџирана
од Извршната агенција за едукација, аудио визуелизација и култура ) во партнерство со
општина Литија од  Република Словенија.

Член 2
Сретствата за имплементација на проектот “Да ги намалиме далечините” од

страна на Програмата на Европската Унија ,,Европа за граѓаните” во висина од 5000 евра
ќе бидат обезбедени од Проектот, а Општина Крива Паланка ќе учествува со финансиски
средства во висина до 2500 евра.

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- 1236/19 СОВЕТ  НА ОПШТИНА  КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност за аплицирање на Проект

„Да ги намалиме далечините“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за аплицирање на Проект „Да ги
намалиме далечините“,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на
30.04.2012 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 – 1236/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_______________________
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Врз основа на чл.36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) член 11 ст.1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија
(“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06, 22/2007,83/2009 и 6/12), и член 14
од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.07/2006), Советот на општина Крива Паланка на седница одржана на ден 30.04.2012
година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност на Одлука за укинување на одделни дејности, проширување

со нови дејности и промена на називот на Јавно претпријатие за изградба и
одржување на локални патишта, инфраструктурни објекти и градски паркинзи,

уредување на буици, одржување на улично осветлување, изготвување на техничка
документација и дистрибуција на природен гас во Општина Kрива Паланка ЈП

“КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. Се дава согласност на Одлука за укинување на одделни дејности, проширување
со нови дејности и промена на називот на Јавно претпријатие за изградба и одржување
на локални патишта, инфраструктурни објекти и градски паркинзи, уредување на буици,
одржување на улично осветлување, изготвување на техничка документација и
дистрибуција на природен гас во Општина Kрива Паланка ЈП “КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА
ПАЛАНКА, донесена од страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден
20.04.2012 година.

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

Бр. 07-1236/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Одлуката за укинување на одделни дејности,

проширување со нови дејности и промена на називот на Јавно претпријатие за
изградба и одржување на локални патишта, инфраструктурни објекти и градски

паркинзи, уредување на буици, одржување на улично осветлување, изготвување на
техничка документација и дистрибуција на природен гас во Општина Крива Паланка

ЈП „Калин Камен“- Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за укинување на одделни
дејности, проширување со нови дејности и промена на називот на Јавно претпријатие за
изградба и одржување на локални патишта, инфраструктурни објекти и градски паркинзи,
уредување на буици, одржување на улично осветлување, изготвување на
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техничка документација и дистрибуција на природен гас во Општина Крива Паланка ЈП
„Калин Камен“- Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на
30.04.2012 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 – 1236/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

__________________________

Врз основа на чл.36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) член 11 ст.1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија
(“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06, 22/2007,83/2009 и 6/12), и член 14
од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.07/2006), Советот на општина Крива Паланка на седница одржана на ден 30.04.2012
година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ  на
Јавно Претпријатие за дистрибуција на природен гас и енергетски дејности

“КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. Се дава согласност на Стаутот на Јавно Претпријатие за дистрибуција на
природен гас и енергетски дејности “КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА, донесен од
страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден 20.04.2012 година.

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

Бр. 07 – 1236/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Статутот на Јавно претпријатие за дистрибуција на
природен гас и енергетски дејности „Калин Камен“ - Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Јавно претпријатие за
дистрибуција на природен гас и енергетски дејности „Калин Камен“- Крива Паланка,  што
Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

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
30.04.2012 година, донесе

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

планови и локална урбанистичка планска документација за општината
Кр. Паланка за 2012 г.

Член 1
Се изменува 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 I алинеја 5 која гласи:
-Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитетот од бензинска пумпа до
улицата.„ 17-та МУБ“ помеѓу улицата. „Св.Јоаким Осоговски“ и улицата. „д-р Наско
Тамбурков“ се менува и гласи:
-Изработка на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за урбан
модул „Стар Пролетер“ плански опфат помеѓу улицата „Св. Јоаким Осоговски“,
улицата „17-та Македонска бригада“, улицата „д-р Наско Тамбурков“, к.п.бр.3974/1,
к.п.бр.3973/1 и улицата „1“- Општина Крива Паланка.

Член 2
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 12 од Програмата за изработка на урбанистички планови и

локална урбанистичка планска документација за 2012 година се издаваат нови алинеи
кои гласат:
13. Изработка на измени и дополнување на Детален урбанистички план за урбан блок
„Единство“ во Крива Паланка;
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14. Изработка на измени и дополнување на Детален урбанистички план за урбан блок
„Житен магацин“ во Крива Паланка;



Член 3
Финансиската вредност за работите предвидени со Програмата за изработка на

урбанистички планови за 2012 година ќе се зголеми за 320.000,оо денари и ќе бидат
обезбедени од подносителите на иницијативата за измени и дополнување на Деталниот
урбанистички план.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на  објавувањето во „Службен

гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 07-1236/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Одлуката за изменување и 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 изменување и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за
Општина Крива Паланка за 2012 година,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница,
одржана на 30.04.2012 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 – 1236/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 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 општината Крива Паланка на седницата одржана на
30.04.2012 година, донесе

Бр. 4 страна 93 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.

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

со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.899

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 ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на дел од  к.п.899
сопственост на Јаначковски Насев Младен.

Член 3



Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во станбени
згради А2-колективно домување.

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

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а
предвидената улица ќе има друга местоположба.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-1236/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-

планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.899

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
кп.899,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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. 4 страна 94 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.

Бр. 08 – 1236/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 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 општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.04.2012, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се

изврши усогласување на намените на кп.6648

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.„Браќа Миладинови“ во Крива Паланка на
к.п.бр.6648 сопственост на Младеновски Доне.

Член 3



Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е заштитна зона на објектот кланица во Крива Паланка

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

документација ќе се смени и наместо заштитна зона на кланицата ќе се предвиди
домување во станбени куќи А1.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-1236/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-

планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.6648

Бр. 4 страна 95 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
кп.6648,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 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 општината Крива Паланка на седницата одржана на
30.04.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се

изврши усогласување на намените на кп.6647

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.„Браќа Миладинови“ во Крива Паланка на
к.п.бр.6647 сопственост на Стојчевски Ѓорѓи Киро.

Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка

за овој локалитет е заштитна зона на објектот кланица во Крива Паланка



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

документација ќе се смени и наместо заштитна зона на кланицата ќе се предвиди
домување во станбени куќи А1.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-1236/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 год.                                                                                     Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

_____________________

Бр. 4 страна 96 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 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 давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-

планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.6647

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
кп.6647,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 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 општината Крива Паланка на седницата одржана на
30.04.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се

изврши усогласување на намените на кп.5379/2

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. Кркља во Крива Паланка на дел од  к.п.бр.5379/2 КО
Кркља, сопственост на Република Македонија.

Член 3
Намената  на земјиштето на кое е изграден бесправниот објект-ТС 10(20)/0,4 КВ

е земјоделско земјиште култура пасиште и на локалитетот нема урбанистичко-планска
документација.



Бр. 4 страна 97 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.

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

документација за дел од к.п.бр.5379/2 во К.О.Кркља ќе се предвиди изградба на објект од
комунална инфраструктура Е2.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-1236/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-

планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.5379/2

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
кп.5379/2,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

___________________

Врз основа на  на член 22 точка 7  од  Законот за Локална самоуправа (“Службен
весник  на РМ“ бр.50/2002) и член 11 од Законот за Социјална заштита 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 30.04.2012 година ја донесе следната :

О Д Л У К А
За усвојување Програма за социјална заштита за 2012 година

Член 1
1. Со оваа Одлука се усвојува Програмата  за социјална заштита за 2012 година.

Бр. 4 страна 98 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   02.05.2012 год.
Член 2

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“

Бр.07-1236/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012.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  прогласување на Одлуката за усвојување на

Програма за социјална заштита за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за социјална заштита за
2012 година,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/36                                                                            ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

_________________

П Р О Г Р А М А
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2012 ГОДИНА

Социјалната заштита е систем на мерки и активности и политика за спречување и
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на
животот,за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на
неговиот капацитет за сопствена заштита. Всушност во член 1 од Уставот на Република
Македонија помеѓу другото е наведено дека РМ е социјална држава со што на системот
на социјална сигурност и е дадено високо место во системот на државните вредности.Од
тука произлегува дека основни носители  на социјалната заштита е државата преку
МТСП,Локалната Самоуправа,невладиниот сектор и приватниот сектор.
Надлежноста на Општината  да ги врши работите од Социјалната заштита е определена
во член 11   во Законот за Социјална заштита каде општините се задолжени да обезбедат
спроведување на социјалната заштита,донесување на програма за потребите   на
граѓаните,а со Законот за Локална Самоуправа(Сл.весник на РМ БР.5 ОД 20.01.2002
година) во член 22 во листата на надлежности во став 7 за Социјалната заштита и детска
заштита.
Во реализацијата на Програмските активности се земаат во предвид и другите законски
прописи  со кои се регулира областа на социјална
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заштита,програмите,националните стратегии што ги донесува Владата на РМ и МТСП.
Секако дека се земаат во предвид и програмите за работа на ЈУ МЦСР  Крива
Паланка,Здраствениот на дом Крива Паланка,НВО и други во кој Локалната Самоуправа
партиципира во извршувањето на зацртаните цели и активности.
Основните ризици  подразбираат:
-ризици по здравјето (болест,повреди и инвалидност)
-ризици од стареење(старост и преживување)
-ризици од мајчинство и семејство
-ризици од невработеност и професионална неадаптираност
-ризици од неадаптираност кон социјалната средина
Согласно со горенаведените ризици општината обезбедува социјална заштита на
следните категории на лица:
-лица со телесна попреченост
-деца без родители и родителска грижа
-деца и лица со  пречки  во менталниот развој
-деца на улица
-деца со воспитно социјални проблеми
-деца од еднородителски семејства



-лица изложени на социјален ризик
-лица засегнати со дрога,алхохол
-лица жртви на семејно насилство
-лица жртви на трговија со луѓе
-стари лица без семејна грижа
На наведените категории на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка материјална и
друга состојба ,ќе им бидат обезбедени материјални услуги,услуги од
вонинституционални облици на социјална заштита
и спроведување на кампањи за подигнување на свеста кај населението за потребите од
обезбедување на социјална заштита на одредена популација на луѓе.
А) Лица-семејства материјално необезбедени
Во оваа категорија ќе бидат опфатени лица,семејства кои се материјално не
обезбедени,лица кои се за работа неспособни,лица кои имаат потреба за задоволување
на основните животни потреби(здраство,облека,обувки,смртен на член од семејството ако
тоа право неможе да се оствари по друг основ,подобрување на условите за
живеење,помош во случај на елементарни непогоди(пожар,поплава,градобијност,)
Висината на надоместокот зависно од потребата ја определува комисијата,а
надоместокот е во парични средства или помош во натура.
Б) Остварување на социјална заштита  на деца-лица со посебни потреби:
Во оваа категорија на лица ќе се работи на:
-утврдување на регистрирани лица со  интелектуална и телесна попреченост и
изготвување на социјална карта за видот,потребата и локалитетот на алтернативната
мерка на социјална заштита.
-вклучување на лицата  со интелектуална и телесна попреченост во предучилишнита
установа,во основното и средното образование
-обезнедување на превоз на лицата со посебни потреби
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-олеснување на движењето и физичка комуникација за лицата со телесна попреченост-
рушење на бариери.
-подобрување на условите на живеење
В) Општината вклучува услуги на ранливите групи:
-Поддршка на Дневниот Центар за лица со посебни потреби со интелектуална и телесна
попреченост,
-згрижување на бездомни лица
-формирање на дневни центри за душевно болни лица во ремисија
,-промовирање на волонтерство во извршување на хумани активности
-формирање на мали групни домови за лица со интелектуална и телесна попреченост
-мал групен дом за стари и изнемоштени лица без семејна грижа во рурални средини
-Опфат на група граѓани кои се под социјален ризик за користење на народна кујна
-формирање и функционирање  на сервисни служби за домашна нега и помош на стари и
изнемоштени лица во градски и рурални средини
-малолтничка деликвенција во ризик за прекршочни  или кривични дела со цел за
активирање на малолетничката деликвенција во согласност со Законот за малолетничка
правда ќе се организираат трибини во основните и средните  училишта,трибини за
функционирањето на семејството бидејќи во последно време семејството ја губи својата
функција
Семејно Насилство
Преку советот за превенција ќе се организираат предавања за основните и средните
училишта заради препознавање на семјното насилство посебно кај помалите деца.
Социјално партнерство
Во извршувањето на зацртаните цели и активности во Програмата  ќе бидат вклучени
институции кои третираат  иста или слична проблематика, со што ќе се исклучи
парцијалното делување,а ќе се постигне целосно третирање на проблематиката,
групирање на средствата. Општината ќе биде  главен носител на програмата, како
координатор на активностите за исполнување на поставените цели.
Финансирање



Средствата потребни за реализирање на програмата  ќе се обезбедат  од Буџетот на
Општина Крива Паланка,средствата ОД Министерството за труд и социјална
политика,заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и
странство,грантови од организации, здруженија,амбасади и други, а учеството на
партнерите ќе биде определувано при изготвувањето на проектите.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на оваа
Програма за Социјална заштита.
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Комисијата за социјална и детска заштита ја спроведува и го следи спроведувањето на
програмата,покренува иницијатива,дава мислење и дава предлози во врска со

зацртаните акти.

Акционен план за реализација на Програмата за социјална заштита за 2012 година.
Програмата ќе се реализира во текот на 2012 година со следната динамика

потребните средства и начинот на обезбедување на истатa

___________________

Р.бр Активност Рок Носител Обезбедување на средства
МТСП      Општина   Донац.

Вкупно

1. Помош на ранливи
групи

12 м Општина

-ЕПП 30.000 30.000

-елементарни непогоди
60.000 60.000

-подобрување на
условите за живеење

60.000 60.000

2. Лица со посебни
потреби

12 м Општина

-социјална карта 30.000 30.000

-бариери 20.000 20.000

Подобрување
наусловите за живот

30.000 30.000

посета на семејства и
установи

20.000 20.000

3. Услуги на ранливи групи
-Дневен центар за
душевно болни
ремисија
-мал групен дом

12 м Општина

100.000 50.000 50.000 200.000
Помош на самохрани
родители

50.000 50.000

-сервисни служби за
домашна нега и помош

100.000
100.000

-трибини за семејно
насилство и
малолетничка
деликвенција

По
потреба 10.000 10.000



Врз основа на член член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-
пречистен текст („Сл.весник на РМ“ бр.24/08, 91/09 и 24/10) и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
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бр. 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012
година, донесе

О  Д   Л  У  К  А
За измена и дополнување на Одлуката за утврдување на Нацрт-план за

измена на ДУП за урбан модел „Стар Пролетер“
Крива Паланка

Член 1
Насловот на Одлуката за утврдување на Нацрт-план за измена на ДУП за урбан

модел „Стар Пролетер“-Криа Паланка се менува и гласи:
Одлука за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за урбан модел

„Стар Пролетер“ плански опфат помеѓу улиците Св.Јоаким Осоговски, ул. 17-та Македонска
Бригада, ул. Наско Тамбурков, кп.3974/1, кп. 3973/1 и ул „1“ Општина Крива Паланка.

Член 2
Членот 1 се менува дополнува и гласи:
“Со оваа Одлука се утврдува измена и дополнување на Деталниот урбанистички

план за урбан модел „Стар Пролетер“ плалнски опфат помеѓу улиците Св. Јоаким
Осоговски, ул 17-та Македонска Бригада, ул. Наско тамбурков, кп.3974/1, кп. 3973/1 и ул.
„1“ Општина Крива Паланка во следниот урбан опфат: - Започнува од крстосницата на ул.
„Св. Јоаким Осоговски“  и доаѓа до ул. „Наско Тамбурков“ (влез во здравствен дом во
Крива Паланка), продолжува по улицата и доаѓа до пешачката патека, оди по патеката
кон југоисток и десно завршно со кп.бр. 3975 и доаѓа до ул. „Наско Тамбурков“ свртува кон
североисток, оди по улицата и доаѓа до ул.„17-та Македонска Бригада свртува кон север и
доаѓа до крстосницата со ул. „Св. Јоаким Осоговски“ до почетната точка.

Член 3
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен

гласник на Општина Крива Паланка“).

Бр.07-1236/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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  прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за

утврдување на Нацарт-план за измена на ДУП за урбан модел
„Стар Пролетер“ – Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на Нацрт-план за измена на ДУП за урбан модел „Стар Пролетер“ – Крива
Паланка,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски, с.р.

____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 30 од од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10) и член 7 од Одлуката за
користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка бр.07-928/3 од
06.06.2006 година, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.04.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За давање на користење на градскиот базен во Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се издава на користење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

градскиот базен во Крива Паланка со површина од 4344 м2 со земјиште што му припаѓа за
негово користење на КП 255, 256 и 257 за КО Крива Паланка и придружните објекти, за
период од 5 години

Член 2
Условите и начинот на користење на градскиот базен во Крива Паланка ќе бидат

уредени со Договор за издавање на користење, склучен помеѓу Градоначалникот на
Општина Крива Паланка и директорот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка,а по стапување
на сила на оваа одлука.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1236/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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  прогласување на Одлуката за давање на користење

Градски базент во Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за давање на користење Градски базент во Крива
Паланка,  што Советот ја донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
с.р.

_____________________

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ
бр.103/08), член 1 став 1  од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот
за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година донесен од страна на
министерот за образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина



Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 30.04.2012 година донесе

М   И   С   Л   Е   Њ   Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности  за учениците
од VI-то одделение – деветолетка и III –то одделение од ООУ „Илинден“ – Крива

Паланка

Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2011/2012
година,  член 34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1
став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
изведување на  ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
основното училиште, ООУ “Илинден” кое има доставено Оперативна програма за
изведување на дводневна екскурзија  за учениците од VI- то одделение – деветолетка и
III-то одделение.

Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на
училиштето, а во согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на
ученички екскурзии и други слободни активности.

Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички
екскурзии со учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се
дадени во Оперативната програма.

Бр. 07-1236/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 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 прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии и други
слободни актиности за учениците од VI—то одделение-деветолетка и III-то

одделение од ООУ „Илинден“ Крива Паланка

1. Се прогласува Мислењето за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности за учениците од VI-то одделение-деветолетка и III-то одделение од
ООУ „Илинден“ – Крива Паланка,  што Советот го донесе  на  41-та  седница, одржана на
30.04.2012 година.

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

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1236/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________
Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,

(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.04.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К А
За измени и дополнување на Годишна програма за работа на Средното

општинско училиште „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка
за учебната 2011/2012 година



1. Со оваа Одлука се  врши измена и дополнување на Програмата на СОУ „Ѓорче
Петров“ бр. 01-753/1 од 15.09.2011 година во делот  за изведување на екскурзии со ученици
при Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка за учебната  2011/2012
година и тоа:

Наведеното во Програмата за II година се брише и гласи:
„Тридневна екскурзија во Будимпешта или тридневна екскурзија во Дубровник.

Време на реализација – мај.
Наведеното во Програмата за IV година се брише и гласи:

„Тридневна екскурзија до Белград
Време на реализација – мај.
2. Оваа Одлука влегува во сила  со денот на донесување а ќе се објави во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1236/43                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.04.2012 год. Претседател,
Крива Палнака 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 прогласување на  Одлуката за изменување и дополнување на

Годишната Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ –
Крива Паланка за 2011/2012 година

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Годишната Програма
за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка за 2011/2012 година,  што Советот ја
донесе  на  41-та  седница, одржана на 30.04.2012 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 – 1236/44 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
02.05.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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