
Бр. 14 страна 231 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  29 декември 2009 година 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 28 став 1 од 

Законот за финансирање на Единицата на локална самоуправа 

Крива Паланка („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004 и 

67/2007) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка 

(„Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06), Советот 

на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на  24.12.2009 

година, донесе 
Б   У   Џ  Б   У   Џ  Б   У   Џ  Б   У   Џ      Е   ТЕ   ТЕ   ТЕ   Т    

                    На Општина Крива Паланка за 2010 годинаНа Општина Крива Паланка за 2010 годинаНа Општина Крива Паланка за 2010 годинаНа Општина Крива Паланка за 2010 година    

    
I. ОПШТ ДЕЛI. ОПШТ ДЕЛI. ОПШТ ДЕЛI. ОПШТ ДЕЛ    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

 Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година се состои 

од:                                 

1. Вкупни приходи 1. Вкупни приходи 1. Вкупни приходи 1. Вкупни приходи                                                                     291.560.808291.560.808291.560.808291.560.808        

    

----     даночни приходи                                                                                              54.610....000 

-  неданочни приходи                                                              5.730.000     

-  капиталнли приходи          3.585.286             

-  приходи од дотации      132.349.000 

-  трансфери           91.738.000 

-  приходи од дотации          3.548.522    

 

2. Вкупни расходи 2. Вкупни расходи 2. Вкупни расходи 2. Вкупни расходи                                                                                                 291.560.808291.560.808291.560.808291.560.808 

    

- утврдени намени               290.960.808     

- резерви                         600.000 

 

3. 3. 3. 3. ДефицитДефицитДефицитДефицит                                    0000    

 

-  домашни приливи        0 

-  приливи од странски заем      0 

-  депозит          0 
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Член 2Член 2Член 2Член 2    

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во 

билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени 

во билансот на расходи и тоа како што следува: 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    Буџетот на Општината Крива Паланка за 2010 година 

влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Крива Паланка“, а ќе се применува од 01.01.2010 година. 

 
Бр.07Бр.07Бр.07Бр.07----4457445744574457/3/3/3/3            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

24.12.2009 год.24.12.2009 год.24.12.2009 год.24.12.2009 год.                                                                                                                                                                                                                                                        Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

КриКриКриКрива Паланкава Паланкава Паланкава Паланка                                                            Миле МилковскиМиле МилковскиМиле МилковскиМиле Милковски,,,,    с.р.с.р.с.р.с.р.    

________________________________________________________________________________________________________    

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од 

Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на 

Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина 

Крива Паланка, донесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  К    

За прогласување на Буџетот на Општина За прогласување на Буџетот на Општина За прогласување на Буџетот на Општина За прогласување на Буџетот на Општина     

Крива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 година    

    

1. Се прогласува Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 

година,  што Советот го донесе  на  11-та  седница, одржана на 

24.12.2009 година. 

 2. Буџетот 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 Бр. 08 Бр. 08 Бр. 08 ––––    4457/4                                                 4457/4                                                 4457/4                                                 4457/4                                                                 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

28.12.2009 год.                                                                      Градоначалник,28.12.2009 год.                                                                      Градоначалник,28.12.2009 год.                                                                      Градоначалник,28.12.2009 год.                                                                      Градоначалник,    

Крива Паланка                                             ДипКрива Паланка                                             ДипКрива Паланка                                             ДипКрива Паланка                                             Дипл.прав. Арсенчо Алексовскил.прав. Арсенчо Алексовскил.прав. Арсенчо Алексовскил.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.,с.р.,с.р.,с.р.    

________________________________________________________________________________________________________    
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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, 96/2004 и 67/07) и член 14 од 

Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на 

Општина Крива Паланка“ бр.7/2006), Советот на Општина Крива 

Паланка на седницата, одржана на 24.12.2009 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  А    

За извршување на Буџетот на Општината За извршување на Буџетот на Општината За извршување на Буџетот на Општината За извршување на Буџетот на Општината     

Крива Палнака за 20Крива Палнака за 20Крива Палнака за 20Крива Палнака за 2010101010    годинагодинагодинагодина    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    Буџетот на Општината Крива Паланка за 2010 година (во 

понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на 

оваа Одлука. 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на 

самофинансирачки активности, Буџет на донаци, Буџет на 

дотации. 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    Корисниците на средствата на Буџетот се должни 

утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, 

рационално и економично. 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над 

кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски. 

 За да се преземат нови обврски до Советот на Општината 

мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи 

намалување на другите расходи во сразмерен износ. 

Член 5Член 5Член 5Член 5    

    Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на 

Планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на 

Општината и доколку оцени дека се неопходни позначајни 

прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека  
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реализацијата на приходите и другите приливи значително 

отстапуваат од Планот, му предлага на Советот на Општината 

изменување и дополнување на Буџетот. 

Член 6Член 6Член 6Член 6    

 Пренамената во рамките на одобрените буџети на 

буџетските корисници ја одобрува Советот на Општината. 

 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот 

корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу 

расходните ставки, програми и потпрограми по претходно 

одобрување од Советот на Општината. 

 По исклучок буџетскиот корисник неможе да врши 

пренамени на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за 

плати и надоместоци и се намалуваат одобрените средства за 

одредени капитални програми. 

Член 7Член 7Член 7Член 7    

 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на 

самофинансирачки активности; буџетот на донации и или 

буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се 

реализираат односно се реализираат над планираниот износ, 

доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на 

приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во 

овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до Советот на 

Општината на одобрување. 

Член 8Член 8Член 8Член 8    

    Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот 

изготвуваат годишен финансиски план на квартали за користење 

на одобрените средства. Користењето на средствата во даден 

квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 

финансискиот план по месеци. 

Член 9Член 9Член 9Член 9    

    Исплатата на платите на вработените и на сите буџетски 

корисници ја контролира и одобрува Градоначалникот на 

Општината, а ќе се реализира во рамките на обезбедените 

средства во буџетот преку исплата на бруто плати за вработените 

и избраните и именуваните лица. 
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 Појдовната основа за исплата на плата на избраните и 

именуваните лица за коефициент 1 се зема просечно исплатената 

месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната 

година.  

За вработените во Општинската администрација кои имаат 

статус на државни службеници, вредноста на бодот за исплата на 

платата е 75,3 денари, и ќе биде во рамките на висината и времето 

на важење на вредноста на бодот што ќе ја определи Владата на 

Република Македонија за државни службеници во Органите на 

државната управа. 

Вредноста на бодот за вработените кои немаат статус на 

државни службеници е определена според Правилникот за 

исплата на плата на недржавни службеници и ќе ги прати 

промените со исплата на плати на државните службеници.  

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот 

ќе се исплатува 70% од просечната месечна нето плата во 

Републиката исплатена за претходната година. 

Член 10Член 10Член 10Член 10    

    Исплатата на платите во локалните јавни установи ја 

контролира и ја одобрува Министерството за финансии. 

Општината е должна 2 (два) дена пред исплатата на плати до 

Министерството за финансии да достави Барање за одобрување 

на средства за плати со приложување на обрасците ПДД – МП и 

МП – 1, копие од Рекапитулација за пресметани плати, образец Ф 

– 1 за број на вработени по име и презиме, плата како и други 

податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за 

кои се однесува исплатата и образецот 6. 

Член 11Член 11Член 11Член 11    

 Надоместокот за дневница за службено патување во 

Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 800,00 денари. 

 Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува 

цела дневница. 

 За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од 

утврдениот износ во ставот 1 од овој член. 
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До колку на службеното патување на работникот му се 

обезбедени ноќевања и исхрана, надоместок се исплатува 20% од 

утврдениот износ од дневницата. 

Трошоците на користење сопствени автомобил за службени 

цели се исплатува во висина од 11,50% од цената на литар гориво 

за соодветното возило по поминат километар. 

Член 12Член 12Член 12Член 12    

    За одење во пензија – опремнина на работникот се 

исплатува двократен износ од просечно исплатена месечно нето 

плата. 

Член 13Член 13Член 13Член 13    

 Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај 

на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на 

Законот за заштита и спасување, и други случаи на работникот му 

се исплатува помош во висина од една последно исплатена 

просечна месечна плата во органот каде што е вработен.     

Член 14Член 14Член 14Член 14    

    Користењето на средствата од буџетот на Општината за 

вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со 

фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни 

ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

 Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и 

со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде 

фактура и само во ограничени поединечни износи во 

противвредност од 100 ЕУР каде задолжително мора да биде 

приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат 

искажани по класификација на соодветниот  расход. 

Член 15Член 15Член 15Член 15    

 За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките 

на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува 

Градоначалнликот и Советот на Општината а ги извршува 

градоначалникот. За искористените средства градоначалникот е 

должен да поднесе годишен извештај за користењето на 

средствата од резервите. 
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Член 16Член 16Член 16Член 16    

    Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во 

поодделните програми и потпрограми ги извршува 

градоначалникот на Општината. 

Член 17Член 17Член 17Член 17    

 Буџетските корисници можат да вработуваат нови 

работници и да пополнуваат испразнети работни места само под 

услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на Општината. 

За обезбедените средства градоначалникот на Општината дава 

писмено известување за обезбедените средства, по претходно 

дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни 

службеници на актите за систематизација. 

Член 18Член 18Член 18Член 18    

 Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно 

уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, 

погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на 

товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 

приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

 Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно 

наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, 

освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

Член 19Член 19Член 19Член 19    

 Буџетот на Општината Крива Паланка се извршува од 

01.01.2010 до 31.12.2010  година. 

Член 20Член 20Член 20Член 20    

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“, а ќе се применува 

од 01 јануари 2010 година. 

 

 
Бр. 07Бр. 07Бр. 07Бр. 07----4457/4457/4457/4457/5555                                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

24.12.2024.12.2024.12.2024.12.2009 год.09 год.09 год.09 год.                                                                            Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка                                                                                        Миле МилковскиМиле МилковскиМиле МилковскиМиле Милковски,,,,с.р.с.р.с.р.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.7/06), Градоначалникот на Општина 

Крива Паланка, донесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  К    

За прогласување на Одлуката за извршување на БуџетотЗа прогласување на Одлуката за извршување на БуџетотЗа прогласување на Одлуката за извршување на БуџетотЗа прогласување на Одлуката за извршување на Буџетот    

    на Општина Крива Паланка за 2010 годинана Општина Крива Паланка за 2010 годинана Општина Крива Паланка за 2010 годинана Општина Крива Паланка за 2010 година    

    

1. Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Крива Паланка за 2010 година,  што Советот ја донесе  на  

11-та  седница, одржана на 24.12.2009 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 Бр. 08 Бр. 08 Бр. 08 ––––    4457/6                        4457/6                        4457/6                        4457/6                                                                                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

28.12.2009 год.                                            28.12.2009 год.                                            28.12.2009 год.                                            28.12.2009 год.                                                                                                                                                Градоначалник,Градоначалник,Градоначалник,Градоначалник,    

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

    

________________________________________________________________________________________________________    

 

 

         Врз основа на член 22 точка 1 од Законот за Локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),членот 17 став 1 од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст 

(„Службен весник на РМ„ бр.24/08) член 15-а од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.91/09) и член 14 од 

Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина 

Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива Паланка на 

седницата одржана на 24.12.2009 година донесе 

 

 



 
Бр. 14 страна 239 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  29 декември 2009 година 

 

О Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К А    

ЗЗЗЗа донесување на годишнаа донесување на годишнаа донесување на годишнаа донесување на годишна    програма за изработка на програма за изработка на програма за изработка на програма за изработка на 

урбанистичкиурбанистичкиурбанистичкиурбанистички    планови и локална урбанистичка планска планови и локална урбанистичка планска планови и локална урбанистичка планска планови и локална урбанистичка планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    во Општина Крива Паланка за 2010 годинаво Општина Крива Паланка за 2010 годинаво Општина Крива Паланка за 2010 годинаво Општина Крива Паланка за 2010 година    

    

               Годишната програма за изработка на урбанистички 

планови и локална урбанистичка планска документација 

претставува своевидна рамка на приоритетите во областа на 

урбаното живеење, а пред се таа е произлезена од потребите и 

проблемите на локалната заедница, како и развојната стратегија 

на Општината. 

               Навременото донесување на планска документација за 

потребите на урбаното и руралното подрачје е неопходно и 

приоритетно во развојниот процес на Општината. Во спротивно се 

иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски 

негативни последици врз целокупниот живот на заедницата. 

               Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на 

изработка (донесување): 

 

               -Измени и дополнување на ДУП Лев брег – опфат од 

Соларски мост по течението на Дурачка Река до вливот во Крива 

Река, по течението на Крива Река до излезот кај стар зелен пазар, 

излегува на ул.„М.Тито„ оди кон исток по улицата доаѓа до 

ул.„Пиринска„ свртува по истата и доаѓа до границата на урбаниот 

опфат, оди кон југоисток по истата доаѓа до старите градски 

гробишта, поминува покрај нив и доаѓа до ул.„Јане 

Сандански„,продолжува по истата и доаѓа до ул.„Борис Кидриќ„ 

оди по улицата кон исток и доаѓа до ул.„11-ти Октомври„, свртува 

кон север и доаѓа до Соларски мост. 

                -Измени и дополнување на ДУП на локалитет кај мотел 

„Македонија“; 

                -Измени и дополнувања на ДУП на локалитет кај 

„Метеоролошка станица„;        
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I. Урбанистички планови кои треба да се изработат и 

донесат во 2010 г. 

 

     А. Генерален урбанистички план на градот Крива Паланка во 

рамките на катастарската општина во површина од 582,5 ха. 

 

     Б. Детални урбанистички планови 

 

         -Детален урбанистички план за град Крива Паланка (десен 

брег). 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитет 

во населба „Трештен дол„ на завршеток на ул.„Ратко Минев“ за 

обезбедување на пристап; 

         -Изработка на Детален урбанистички план на „Калин 

Камен„ на локалитет кај ловечка куќа; 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП лев брег 

„опфат Соларски мост-Осички мост“ помеѓу ул.„М.Тито„ и 

Крива Река во Крива Паланка. 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП „Цонев Рид“; 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитет 

од Бензинска пумпа до улицата 17-та Македонска бригада 

помеѓу улица „М.тито“ и улица „д-р Наско Тамбурков“; 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП на локалитет 

наспроти Општински затвор чија граница започнува од 

крстосницата на ул.„8-ми Октомври“ со крак на истата улица 

оди по кракот на север доаѓа до улицата „Калин Камен“ свртува 

на исток по улицата доаѓа до пешачката патека за улица „8-ми 

Октомври„ свртува кон запад по улица „8-ми Октомври и доаѓа 

до почетна точка; 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП на град 

Крива Паланка (десен брег) на локалитетот од „Осички мост„ по 

улица „Партизанска“,улица „8-ми Септември„,Крива 

Река,обиколниот пат М2 и доаѓа до „Осички мост“. 

         -Изработка на ДУП-Лев брег на локалитет од касарна до 

раскрсница со магистрален пат М2 помеѓу Крива Река и 

ул.„М.Тито„; 



Бр. 14 страна 241 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  29 декември 2009 година 

 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП за населба 

Грамаѓе. 

         -Изработка на ДУП за населба Грамаѓе на локалитет кај 

сепарација на АД„Пелагонија„; 

         -Изработка на ДУП за населба Грамаѓе на локалитет кај 

Станица за технички преглед; 

         -Изработка на измени и дополнување на ДУП за ул.„11-ти 

Октомври“. 

          

В. Изработка на Локална урбанистичка планска документација 

 

         -Локална урбанистичка планска документација ќе се 

изработува на одобрена иницијатива на правно или физичко 

лице за градот Крива Паланка каде што има ДУП и за 

останатите населени места во Општина Крива Паланка.  

  

          -Границата и содржината на урбанистичките планови и 

локалната урбанистичка планска документација се утврдуваат 

со планска програма. 

 

II. Финансирање и изработка на урбанистички плановиФинансирање и изработка на урбанистички плановиФинансирање и изработка на урбанистички плановиФинансирање и изработка на урбанистички планови 

 

-Генералниот урбанистички план на градот Крива 

Паланка и Деталниот урбанистички план на градот Крива 

Паланка (десен брег) во износ од 12.800.000,оо денари 

предвидено е да бидат финансирани од Буџетот на 

Владата на Република Македонија. 

 

Општината Крива Паланка според оваа Програма ќе ги 

финансира следните урбанистички планови: 

 

1.Детален урбанистички план на локалитет на централно 

градско подрачје за што се потребни средства во износ од 

250.000,оо денари. 

2.Детален урбанистички план на локалитет на „Трештен дол“ 

за што се потребни средства во износ од 100.000,оо денари. 



Бр. 14 страна 242 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  29 декември 2009 година 

 

3.Детален урбанистички план за локалитет од касарна до 

раскрсница со магистрален пат М2 за што се потребни средства во 

износ од 400.000,оо денари. 

4.Детален урбанистички план за локалитет на „Калин 

Камен„ за што се потребни средства во износ од 500.000,оо денари. 

5.Детален урбанистички план на локалитет кај мотел 

„Македонија„ за што се потребни средства во износ од 100.000,оо 

денари. 

6.Детален урбанистички план на локалитетот кај 

метеоролошка станица за што се потребни средства во износ од 

100.000,оо денари. 

Останатите измени и дополнувања на ДУП и локалната 

урбанистичка планска документација за градот Крива Паланка и 

селата предвидени со оваа планска Програма  ќе бидат 

финансирани од заинтересирани правни и физички лица 

согласно член 17 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање-пречистен текст (Службен весник на РМ“ бр.24/08). 

 
Бр. 07Бр. 07Бр. 07Бр. 07----4457/7                                                 4457/7                                                 4457/7                                                 4457/7                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАСОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

24.12.2009 год.                                        24.12.2009 год.                                        24.12.2009 год.                                        24.12.2009 год.                                                                                                                                                                    Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка                                                                                                                                                                                                                                                    Миле МилковскиМиле МилковскиМиле МилковскиМиле Милковски, , , , с.р.с.р.с.р.с.р.    

____________________________________________________________________________________________________    

                                                                         

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од 

Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на 

Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина 

Крива Паланка, донесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  К    

За прогласување на Одлуката за донесување на ГодишЗа прогласување на Одлуката за донесување на ГодишЗа прогласување на Одлуката за донесување на ГодишЗа прогласување на Одлуката за донесување на Годишнананана    

програма за изработка на урбанистички планови и локалнапрограма за изработка на урбанистички планови и локалнапрограма за изработка на урбанистички планови и локалнапрограма за изработка на урбанистички планови и локална    

урбанистичка планска документаија во Општина урбанистичка планска документаија во Општина урбанистичка планска документаија во Општина урбанистичка планска документаија во Општина     

    Крива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 годинаКрива Паланка за 2010 година    

1. Се прогласува Одлуката за донесување на Годишна 

програмата за изработка на урбанистички планови и локална  
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урбанистичка планска доклументација во Општина  Крива 

Паланка за 2010 година,  што Советот ја донесе  на  11-та  седница, 

одржана на 24.12.2009 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 Бр. 08 Бр. 08 Бр. 08 ––––    4457/8                             4457/8                             4457/8                             4457/8                                                                                                                             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА    

22228.12.2009 год.        8.12.2009 год.        8.12.2009 год.        8.12.2009 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Градоначалник,Градоначалник,Градоначалник,Градоначалник,    

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

____________________________________________________________________________________________________________    

    

 Vrz osnova na ~len 24 stav 2 и 3 od Zakonot за ученички 

стандард („Службен весник на РМ“  бр.52/2005) ~len 14 stав 1, tочка 

11 od Statutot na Opшtina Kriva Palanka („Slu`ben glasnik na 

Opшtina Kriva Паланка“  бр.7/06), Sovetot na Opшtina Kriva 

Palanka, na sednicata odr`ana na 24.12.2009 година, donese  
 

O D L U K A 
Za davawe soglasnost na барањетобарањетобарањетобарањето зазазаза формирањеформирањеформирањеформирање нананана 

воспитнивоспитнивоспитнивоспитни групигрупигрупигрупи сосососо помалпомалпомалпомал бројбројбројброј нананана ученициученициученициученици вововово  
ОУДОУДОУДОУД „БороБороБороБоро МенковМенковМенковМенков“-КриваКриваКриваКрива ПаланкаПаланкаПаланкаПаланка 

 
^len 1 

 Sovetot na Opшtina Kriva Palanka dava soglasnost na ОУД 

“Боро Менков“  - Крива Паланка за формирање на воспитни групи 

со помал број на ученици за учебната 2009/2010 година. 
^len 2 

 Paralelki koi ќe se formirat so pomal broj na u~enici се 

однесуват за две воспитни групи со помал број од 20 ученика. 
^len 3 

 Ovaa Оdluka vleguva vo sila осмиот ден од објавувањето vo 

„Slu`ben glasnik na Opшtina Kriva Palanka“ . 
Br.07- 4488/3                                                                   SOVET  NA OPШШШШTINA KRIVA PALANKA 

24.12.2009 годгодгодгод.                                 Pretsedatel, 

Kriva Palanka                                                                 Mile Milkovski,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.7/06), Градоначалникот на Општина 

Крива Паланка, донесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  К    

За прогласување на Одлуката за давање на согласностЗа прогласување на Одлуката за давање на согласностЗа прогласување на Одлуката за давање на согласностЗа прогласување на Одлуката за давање на согласност    

на барањето за формирање на воспитна барањето за формирање на воспитна барањето за формирање на воспитна барањето за формирање на воспитни групи со помал бројни групи со помал бројни групи со помал бројни групи со помал број    

на ученици во ОУД  „Боро Менков“ на ученици во ОУД  „Боро Менков“ на ученици во ОУД  „Боро Менков“ на ученици во ОУД  „Боро Менков“ ––––    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка    

    

1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност на 

барањето за формирање на воспитни групи со помал број на 

ученици во ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка,  што Советот ја 

донесе  на  11-та  седница, одржана на 24.12.2009 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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