
Бр. 7   страна 170   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Врз основа на член 36, став1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 03.06.2013 година, донесе

О   Д   Л   У  К   А
За изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС –

Крива Паланка за 2013 година

1 Општ дел
Член 1

Во Буџетот на Единицата на локална самоуправа Крива Паланка за 2013 година се вршат
следните измени:

Буџет Ребаланс

I. Вкупни приходи 348.870.446 366.268.646

- даночи приходи 31.315.000 42.070.000
- неданочни приходи 25.127.000 26.716.390
- капитални приходи 14.700.000 23.977.961
- приходи од дотации 147.578.000 150.400.349
- трансфери 101.655.876 102.244.376
- Приходи од донации 20.859.570 20.859.570

II.Вкупно расходи 397.853.603 415.330.803
- утврдени намени 397.253.603 414.730.803
-резерви 660.000 600.000

III. Д е ф и ц и т -49.062.175 -49.062.175

Прилив 51.562.157 51.562.157

Домашни приливи 51.562.157 51.562.157
Приливи од странски заем 0 0

Одлив 2.500.000 2.500.000
Отплата на главница 2.500.000 2.500.000

Член 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 во колоната ребаланс и тоа како
што следува.

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

Општина Крива Паланка“.

Бр.07- 1544/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06..2013 год. Претседател,
Крива Паланка                                                                              М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________
Бр. 7   страна 171   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за изменување и дополнување на

Буџетот ЕЛС на Општина Крива Паланка за 2013 година

1. Се прогласува Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на  ЕЛС на Општина
Крива Паланка за 2013 година,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013
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 – 1544/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на
РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка
на седницата одржана на ден 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-планот за ДУП за дел 1

урбан блок 11 во Крива Паланка

Член 1
Со оваа одлука се утврдува Нацрт-планот за ДУП за дел 1 од урбан блок 11 во Крива

Паланка во следните граници:
- На запад- граница на к.п.бр.3774; к.п.бр.3773; к.п.бр.3770; к.п.бр.3769; к.п.бр.3768 и

к.п.бр.3767;
- Од север- осовина на регулација на Крива Река;
- Од исток- осовина на регулација на „Скрљавски дол“ и
- Од југ- осовина на ул.„Св. Јоаким Осоговски“.

Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината Крива Паланка

заради донесување Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета.
Член 3

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

Бр .07-1544/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________
Бр. 7   страна 172   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт-план за ДУП

за дел 1 од урбн блок 11 во Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-план за ДУП за дел 1 од урбн блок 11 во
Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02), член 26 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“
бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка, советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За донесување на измени и дополнувања на Детален урбанистички

план за дел од урбан блок 11 во Крива Паланка

Член 1
Се донесува измени и дополнувања на Детален урбанистички план за дел од урбан блок 11

во Крива Паланка.
Член 2



Во границите на урбаниот опфат влегува дел од површината на катастарска општина
Крива Паланка и ги опфаќа следните граници:

• Планскиот опфат е помеѓу улиците „Св. Јоаким Осоговски“; ул.„Кочо Рацин“ и долот „Мини
дол“.

Член 3
Составен дел на одлуката е планската документација со технички број 51/12 од 2012

година, изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од урбан блок 11 во Крива
Паланка изготвено од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг „Простор“ од Куманово.

Член 4
Документацијата од член 3 на оваа Одлука ја потпишува градоначалникот на општината

Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена и истата се
заверува со печат од градоначалникот на општината Крива Паланка. Еден примерок од
документацијата останува во архивата на општината
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Крива Паланка, а останатите примероци се предаваат согласно член 27 став 4 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање.

Член 5
Советот на општината Крива Паланка во рок од 30 дена од донесувањето на планот ќе

изврши картирање на планот на хамер или астралон и картираните подлоги ќе ги предаде на
Агенцијата за катастар на недвижности на чување и користење.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр .07-1544/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,

Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за донесување на измени и дополнувања

на ДУП за дел од урбн блок 11 во Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за донесување на измени и дополнувања на ДУП за дел од урбн
блок 11 во Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на
РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка
на седницата одржана на ден 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-планот за ДУП-измени и дополнувања за

градежна парцела која се преклопува со к.п.бр.805 во К.О. Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-планот за ДУП-измени и дополнувања за градежна

парцела која се преклопува со катастарската парцела бр.805 во К.О. Крива Паланка во следните
граници:
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-Од североисток граничи со: к.п.бр.796; к.п.бр.797; к.п.бр.798; к.п.бр.799; к.п.бр.800; к.п.бр.803;
к.п.бр.804; к.п.бр.785 и к.п.бр.786.

-Од северозапад граничи со: к.п.бр.808/1; к.п.бр.808/2 и к.п.бр.808/3.
-Од југоисток граничи со осовина на ул.„Св. Јоаким Осоговски“.



-Од југозапад граничи со осовина на ул.„Илинденска“.
Член 2

Утврдениот Нацрт-план се доставува до градоначалникот на општината Крива Паланка заради
донесување Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета.

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

Општина Крива Паланка“.

Бр.07-1544/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч О  К
За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт-план за ДУП
- измени и дополнувања за градежна парцела која се преклопува

со к.п.бр.805 во КО Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-план за ДУП измени и дополнувања за
градежна парцела која се преклопува со к.п.бр.805 во КО Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на
3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 17 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 39 и член 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За формирање на партиципативно тело од областа на просторното и урбанистичкото

планирање на Општина Крива Паланка
Бр. 7   страна 175   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Член 1
Се формира партиципативно тело од областа на просторното и урбанистичкото планирање

на Општина Крива Паланка како посебно тело на општината.
Член 2

Партиципативното тело од областа на просторното и урбанистичкото планирање на
Општина Крива Паланка се состои од 5 члена.

Член 3
За членови на партиципативното тело од областа на просторното и урбанистичкото

планирање на Општина Крива Паланка се избираат:
1. Стевче Ристовски-дипломиран инженер архитект;
2. Кире Велески-дипломиран инженер архитект;
3. д-р Милка Митовска;
4. Никола Граматиков-дипломиран градежен инженер;
5. Моме Крстевски-дипломиран градежен инженер.

Член 4
Партиципативното тело од областа на просторното и урбанистичкото планирање од

своите членови ќе избере претседател.

Член 5
Со влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на

партиципативно тело бр.07-1936/23 од 22.06.2009 година.



Член 6
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на општината Крива Паланка“.

Бр .07-1544/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука за формирање парципативно тело од областа на просторното
и урбанистичко планирање на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за формирање на парципативно тело од областа на просторното
и урбанистичко планирање на Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница,
одржана на 03.06.2013 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. 7 страна 176   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Бр. 08 – 1544/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12), член 131 став 2 точка
3 од Законот за води („Службен весник на РМ“ бр.87/08; 06/09; 161/09; 83/10 и 51/11), член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10),
Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во

градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови

Член 1
Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотеците во градот

Крива Паланка опфатени со урбанистички планови, а заради заштита и одржување на природните и
уредените речни корита и бреговите на водотеците.

Член 2
Ширината на крајбрежниот појас на водотеците во градот Крива Паланка опфатени со

урбанистички планови од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе изнесува:
I. За уредените речни корита и бреговите на Крива Река и Дурачка Река, ширината на

крајбрежниот појас ќе изнесува најмалку 5,о м.
II. За уредените речни корита и бреговите на сите останати водотеци во општината Крива

Паланка ќе изнесува 5,оо м. и тоа за следните порои:
• Порој „Мини дол“ во нас. Белево;
• Порој “Скрљавски дол“;
• Порој „Куков дол“;
• Порој „Нимулија“;
• Порој „Цигански дол“ во нас. Единство;
• Порој „Домачки дол“;
• Порој Грамаѓе 1, Грамаѓе 2 и Грамаѓе 3;
• Порој „Бојанов Дол“.

Член 3
Постојните објекти кои се изградени на помало растојание од горенаведените остануваат

и понатаму да функционираат.
Член 4



Во колку се јави неопходна потреба од изградба на нов објект на помало растојание од
горенаведените, истата би можело да се предвиди со претходно добиена согласност од органот
надлежен за управување со води.

Член 5
Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на одлуки за

донесување на урбанистички планови.

Бр. 7   страна 177   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина

Крива Паланка“.

Бр. 07-1544/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за определување на ширина на крајбрежен

појас на водотеците во градот Крива Паланка опфатени
со  урбанистички планови

1. Се прогласува Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците
во градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови,  што Советот ја донесе  на 3-та
седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 12 од Законот за Музеи („Службен весник на РМ“ бр.66/04) и члне 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 03.06.2013 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За именување  членови на Управниот одбор на

ЛУ„Градски музеј“ - Крива Паланка

1. За членови на Управниот одбор на ЛУ „Градски музеј“–Крива Паланка, се именуваат:
- Сунчица Ивановска од Крива Паланка;
- Маја Јакимовска од Крива Паланка;
- Александар Маџовски од Крива Паланка;
- Ѓорѓи Костовски од Крива Паланка;
- Виолета Илиевска од Крива Паланка.

Бр. 7   страна 178   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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

Бр. 07-1544/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Решение за именување  членови на Управниот

одбор на ЛУ„Градски музеј“ - Крива Паланка

1. Се прогласува Решението за именување  членови на Управниот одбор на ЛУ„Градски
музеј“ - Крива Паланка,  што Советот го донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 година.

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

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1544/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа начлен 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) и член 14став 1 точка 24 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 08/10) а согласно  член 5-a од Уредбата  за изменување  и
дополнување  на Уредбата  за начелата на  внатрешната  организација на органите  на државната
управа (Сл.весник на РМ  бр.149/2011) Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на 03.06.2013 година  донесе

О  Д  Л У  К  А
за изменување и дополнување  на Одлуката за  организацијата, делокругот и начинот на

извршување на задачите  на општинската администрација
на Општина Крива Паланка

Член 1
Во Одлуката  за Организација ,делокруг и начинот на извршување на задачите  на

општинската администрација  на Општина Крива Паланка  бр.07-1936/3 од  22.06.2009 и  Одлуката
за изменување и дополнување  на Одлуката за  организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите  на општинската администрација на Општина Крива Паланка бр.07-4129/39
од 04.2009  година ,  во глава II Организација и делокруг  на општинската администрација  во член 5
алинеја 1 точка 2 се менува и гласи: Одделение за финасиски прашања .

Бр. 7   страна 179   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Член 2
Во член 6 точката 2 се менува и гласи:

(2) Одделението за финансиски прашања:
-контролира  спроведувањето  на финансиското  управување и контрола
-благајничко работење
-подготовка, примање,ликвидирање и контрола на сметковотствената  документација
-пресметување  и исплата на платите  на вработените  во субјектот
-го следи  целосното и навременото прибирање  на приходите
-го следи  навременото  плаќање на расходите  во согласност  со процедурите  за преземање  на
обврски  и извршување  на плаќања
-подготвува  стратешки план  и  предлог Буџетот за наредната  година и повеќегодишните  проекции
поврзани  со буџетот  ја следи усогласеноста  на извршувањето  на буџетот во целост  или за
оделни ставки   со процедурите донесени од раководителот на субјектот
-подготвува  предлог  за изменување и дополнување на буџетот
- изготвува завршна сметка  на општината и Годишен финансиски извештај  согласно  Законот  за
јавна внатрешна  финансиска контрола
-води  евиденција  за имотот  на општината, утврдувањето  и наплата  на даноците,таксите  и
надоместоците  што се приходи  на општината
-врши други работи од областа  на финансиското управување и контрола.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот денод денот на  објавување на Службен гласник на Општина
Крива Паланка а  ќе се применува  по добивањето  на  писмена согласност  од Агенцијата за
администрација

Бр .07-1544/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.



_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за измени и дополнување на Одлуката за организација на

општинската администрација на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за организација на
општинската администрација на Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница,
одржана на 03.06.2013 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 – 1544/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Бр. 7   страна 180   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Врз основа на член 36  од  Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 14
став 40  од Статутот на Општина Крива Паланка(“Сл.гласник на Општина Крива Паланка 08/10г.“), Советот
на  Општина  Крива  Паланка  на  седницата  одржана  на  03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување Ценовник за користење на спортски објект сала

„ПЕТАР ПОП АРСОВ „ во  Општина Крива Паланка

Член 1
Советот на Општина Крива Паланка за надоместок за користење на спортскиот објект ги донесува

следните цени :Спортска сала„ ПЕТАР ПОП АРСОВ“

Ред.
број

Вид на спортска активност Термини во часови Цена на термин

1. Тренинг- за клуб 1,30 h 500

2. Тренинг- рекреативно 1.30 h 1 000

3. Натпревар за екипи
првенствa и турнири

3 h 3 000

4. Турнири - 1 ден 10 000

5. Турнири - 2 дена 18 000

6. Турнири – 3 дена 25 000

7. Митинг за политички партии 12 000

8. Концерти 18 000

9. Хуманитарни концерти Без надомест

Тренинзи и натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната цена.
За затоплување на салата се доплаќа плус 30% од цената.
За користење на санитарна топла вода се доплаќа плус 15 денари по лице.
Цените  важат од 10:00 до 16:00 часот.Од 16:00 до 23:00 часот цените се зголемуваат за 50%.

Рекламен простор(голема сала)

1 Центар за 1 месец 1 500



2 Голмански простор и рекет за 1 година 15 000

3 Над и под семафор

4 На ограда(мантинела)

Бр. 7   страна 181   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Во спортските објекти не е дозволено користење на делови од спортските објекти со
целодневен закуп на дел од просторот.

Во спортските објекти не е дозволено рекламирање на политички парии како и  несериозни
содржини .

Спортските објекти кои се даваат на користење од страна на општина Крива Паланка, ќе се
даваат по предходно барање од страна на клубовите, правните и физичките лица и со кои ќе се
склучи договор за користење на определени термини .

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Крива

Паланка“.

Бр.07 – 1544/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,

Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за утврдување Ценовник за користење на
спортски објект сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ „ во  Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување Ценовник за користење на спортски објект сала
„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во  Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница,
одржана на 03.06.2013 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 – 1544/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.05/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка (,,Службен гласник на Крива Паланка” бр.8/10), и член 32 од Законот за снабдување со вода
за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл.весник на РМ“ бр. 68/04), Советот на Општина
Крива Паланка на  седница, одржана на 03.06.2013 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност за остапување на управување

на водоснабдителен систем (Река, Деловоци, Стамболиици и Добрава)
Крива Паланка

Бр. 7   страна 182   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за отстапување на управување на водоснабдителен

систем за питка вода за маалите (Река, Деловоци, Стамболиици и Добрава )на ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка.

Член 2



Договорот на отстапување науправување на водоводниот систем со ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка ќе го склучи градоначалникот на Општина Крива Паланлка.

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 –1544/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,

Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за превземање на водоводот во село Конопница за маалите

Река, Делавоци, Стамболиици и Добрава на ЈП „Комуналец“

1. Се прогласува Одлуката за превземање на водоводот во село Конопница за маалите Река,
Делавоци, Стамболиици и Добрава на ЈП „Комуналец“-Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-
та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот залокалната самоуправа (Службен Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) чл.3 ст.1 т.4 од Законот за донации и спонзорствата во јавните дејности
(Службен весник на Р. Македонија бр.47/2006 бр. 86/08), чл.6 ст.3 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа (Службен Весник на Р. Македонија брoj 61/2004, 96/2004,
67/2007 и 156/2009), чл.14  т. 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
03.06.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ПРИМАЊЕ НА ДОНАЦИЈА

Бр. 7   страна 183   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за примање на донација на следното:

• набавка и увоз на потребни материјали за инсталација на спортски трибини за седење
• Покривање на транспортните трошоци за материјалите од Оклахома сити, Оклахома
Соединети Американски Држави до Крива Паланка Р. Македонија
• Инсталација на алуминиумска трибина за седење во кошаркарско игралиште во дворот на
општинското основно училиште Јоаким Крчовски,
• Инсталација на алуминиумска спортска трибина за седење на повеќенаменското игралиште
во дворот на општинското основно училиште Јоаким Крчовски
• Инсталација на 7 подвижни трибини наменети за пинг-понг слата на општинското основно
училиште Јоаким Крчовски

Член 2
За приемот на донацијата опишана во чл.1 од оваа одлука ќе се склучи Договор помеѓу

донаторот Голден Алуминум Продуктс Инкоропорејтед со адреса на 4617 н Биллен Авенуе
Оклахома сити, Оклахома 73112, Соединети Американски Држави и Градоначалникот на Општина
Крива Паланка за уредување на намената и начинот на користење на донацијата.

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

Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.07-1544/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,



Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за примање на донација

1. Се прогласува Одлуката за примаање на донација,  што Советот ја донесе  на 3-та
седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Бр. 7   страна 184   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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 3.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За давање на користење на недвижна ствар Барака

во м.в. Калин Камен

Член 1
Со оваа Одлука се дава на користење недвижна ствар  барака во Калин Камен со површина

од 110 м 2 која се наоѓа во село Kркља- Крива Паланка , КО  Кркља , КП.бр.4925, сопственост на
општина Крива Паланка со придружните објекти на Јавното Претпријатие “КОМУНАЛЕЦ“ Крива
Паланка.

Член 2
Условите и начинот на користење на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа одлука 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 –1544/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за предавање на користење недвижна

ствар -барака во м.в.Калин Камен-Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за предавање на користење недвижна ствар барака во м.в. Калин
Камен – Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,



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

Бр. 7   страна 185   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

Врз основа на 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Р. Македонија
бр.05/2002), чл. 14 ст.1 т. од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
03.06.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧАСОВНИК

НА НОВАТА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВНА ЗГРАДА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за поставување на градски часовник со рекламен простор

на новата Административно деловна зграда.
Член 2

Поставувањето на Часовникот ќе биде по пат на јавен повик за пројавување на интерес под
услови кои ќе бидат дефинирани од страна на Општина Крива Паланка во објавен повик. Јавниот
повик ќе биде за финансирање на часовникот, а оној кој ќе го финансира ќе добие право на
користење и располагање на рекламниот простор под часовникот.

Рекламниот простор не смее да биде користен за политичко рекламирање и несериозни и
вулгарни содржини.

Член 3
Доколку на објавениот повик во рок од 15 дена од објавувањето не се јават заинтересирани

кандидати, општината поставувањето на часовникот ќе го спроведе по пат на распишување на јавна
набавка.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен Гласник

на Општината Крива Паланка.

Бр. 07-1544/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател.
Крива Паланка М-р Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН

ПОВИК ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧАСОВНИК НА НОВАТА
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВНА ЗГРАДА

1. Се прогласува Одлуката за распишување на јавен повик за поставување на часовник на
новата административна деловна зграда,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на
03.06.2013 година.

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

Бр. 7   страна 186   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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

Бр. 08 – 1544/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 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 03.06.2013
година, донесе

О Д Л У К А



за давање согласност  на  Одлуката  за утврдување на цени на
комунални услуги на ЈП Кумуналец - Крива Паланка

Ч л е н 1
Се дава согласнот на Одлуката за утврдување на цени на комунални услуги  на ЈП

Комуналец -Крива Паланка , донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец бр 02-268/2 од
27.05.2013 година.

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 .07-1544/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за давање согласност  на  Одлуката  за утврдување на цени на

комунални услуги на ЈП Кумуналец - Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на
комунални услуги на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница,
одржана на 03.06.2013 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 – 1544/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________
Бр. 7   страна 187   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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 03.06.2013
година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност  на  Одлуката  за утврдување на висината на надоместокот

за одржување на гробишта (гробарина) на ЈП Кумуналец - Крива Паланка

Ч л е н 1
Се дава согласнот на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за одржување

на гробишта (гробарина) на ЈП Комуналец -Крива Паланка, донесена од Управниот одбор на ЈП
Комуналец бр 02-268/3 од 27.05.2013 година.

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 .07-1544/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за за давање согласност  на  Одлуката  за
утврдување на висината на надоместокот за одржување на гробишта

(гробарина) на ЈП Кумуналец - Крива Паланка



1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
надоместокот за одржување на гробишта (гробарина) на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка,  што
Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 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 03.06.2013 година,  донесе

Бр. 7   страна 188   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  05.06 .2013 год.

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

на Општина Крива Паланка за 2013 година

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

2013 година.
Член 2

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

Бр.07-1544/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03 .06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р. Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 14 став 1, точка 3 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 03.06.2013 година, донесе

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

за 2013 година
ПРВ ДЕЛ:

1. Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок:  мај.

2. Ивештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2012 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 2012
година.

Изготвувач: училиштата, Домот за ученици и Детска градинка.
Рок: март.

4. Програма за работа на ЈП „Калин Камен“.
Изготвувач:  ЈП „Калин Камен“.
Рок:  јуни

5. Извештај за работа на ЈП „Калин Камен“
Изготвувач: ЈП „Калин Камен“
Рок: јуни

6.  Извештај за работа на Градски музеј за 2012 година и Програма за работа на Градски
музеј за 2013 година

Изготвувач: Градски музеј



Рок: јуни
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7. Информација за извршената наплата на данок од имот во Општина Крива Паланка за 2012
година.

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

Рок:  јули.

8. Донесување на буџетски календар за квартал.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: јануар – февруар.

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

10. Донесување на фискална стратегија.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: март – април.

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

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

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

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

13. Предлог План на Програми за развој на Општина Крива Паланка
- културно наследство;

- природно наследство; и
- алтернативен туризам.

Изготвувач: ЛЕР.
Рок:  октомври.

14. Програма за развој.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок. Ноември.

15. Разгледулвање на квартални извештаи.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: април, јули, октомври и јануари.
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16. Извештај од работата на редарските служби за одржување на јавна чистота во
природата.

Изготвувач: Одделение за инспекциски надзор.
Рок: декмври.

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

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

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

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



Рок: декември.

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

22. Извештај за меѓуопштинска погранична и меѓународна соработка.
Изготвувач: ЛЕР.

Рок: ноември.

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

Изготвувач: Одееление за комунална инфраструктура.
Рок: декември.

24. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности меѓу мажите и жените.
Изготвувач: Комисија за еднакви можности.
Рок: септември.

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

26. Извештај за функционирање на линиски превоз.
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Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина.
Рок: февруари.

27. Информација за пристап до информација од јавен карактер.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јуни.

28. 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.

29. Информација за работењето на здравствените установи со осврт на Здравствениот дом.
Изготвувач: Здравствен дом
Рок: мај.

30. 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.

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

32.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.

33. Информација за појавите и проблемите во бесправната градба во Општина Крива
Паланка, со предлог-мерки за разрешување на проблемите.

Изготвувач: Градежна инспекција.
Рок:  септември.

34 Извештај за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ – Крива Паланкла
за учебната 2012/2013 година.



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

35 Годишна програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за учебната
2013/2014 година.
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Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“
Рок:  септември – октомври.

36. Извештај за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2012/2013
година.

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

37. Годишна програма за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за учебната
2013/2014 година.

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

38 Извештај за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за учебната 2012/2013 година
Изготвувач: ОУ „Илинден“.

Рок:  септември – октомври.

39. дишна програма за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2013/2014 година.
Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок:  септември – октомври.

40.Извештај за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка за учебната
2012/2013 година.

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

41.Годишна програма за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ Крива паланка за
учебната 2013/2014 година.

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

42 Извештај за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка „Детелинка“
– Крива Паланка за учебната 2012/2013 година.

Изготвувач: Детска градинка.
септември – октомври.

43 Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка
„Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2013/2014 година.

Изготвувач: Детска градинка.
Рок:  септември – октомври.

44 Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната
инфраструктура во Крива Паланка за 2014 година.
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Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура.
Рок:  ноември.

45 Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа во
Општина Крива Паланка за 2014 година.

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

46 Извештај за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во Општина
Крива Паланка за 2013/2014 година.

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



47 Програма за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во Општина
Крива Паланка за 2013/2014 година.

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

48 Извештај 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:  декември.

49. ограма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина
Крива Паланка за 2014година.

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

50. ограма 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.

51.Извештај за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина
Крива Паланка за 2013 годнина

Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок:  декември.
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52.Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во
Општина Крива Паланка за 2014 година.

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

53.Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Крива Паланка за 2014
година.

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

54.Извештај за донесен ГУП и ДУП на Општина Крива Паланка.
Изготвувач: Одееление за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина:
Рок. декември.

55. Разгледлување на Предлог – Буџет на Општиа Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Одееление за финансирање општински имот и администрирање со даноци

и имот.
Рок: ноември.

56. Донесување Буџет на Општината за 2014 г одина.
Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање со даноци

и имот.
Рок:  декември.

57. Донесување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014
година.

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

Рок:  декември.

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

59. Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Комисија.



Рок:  декември.

60. Советнички прашања, предлози и иницијативи.

ВТОР ДЕЛ:
Освен прашањата наведени во првиот дел на оваа Програма во текот на 2013 година

Советот ќе расправа и одлучува и по следните прашања.
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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 2013 година ќе
расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална самоуправа.

Бр.07-1444/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука та по Програмата за работа на

Советот на Општина Крива Паланка за 2013 година

1. Се прогласува Одлуката по Програмата за работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2013 година,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 24 и член 50-а, став 6, од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 03.06.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ

„Калин Камен 1“ на к.п.бр.671 во К.О. Варовиште,
Општина Крива Паланка

Член 1
Со Оваа Одлука се утврдува Нацрт-локална урбанистичка планска документација за

изградба на МХЕЦ „Калин Камен 1“ на к.п.бр.671 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка со
следните граници:

• Од исток граничи со к.п.бр.671;
• Од запад граничи со к.п.бр.671;



• Од север граничи со к.п.бр.671;
• Од југ граничи со к.п.бр.671.

Член 2
Утврдениот Нацрт-локална урбанистичка планска документација се доставува до

градоначалникот на општината Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на јавна
презентација и јавна анкета.

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

на општината Крива Паланка“.

Бр .07-1544/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука та за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 1“ на к.п.бр.671 во К.О. Варовиште -

Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 1“ на к.п.бр.671 во К.О. Варовиште, Општина
Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________
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Врз основа на член 24, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02)  и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.
51/05;137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на општината Крива
Паланка на седницата, одржана на 03.06.2013 година, донесе

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

планови и локална урбанистичка планска документација за
Општина Крива Паланка

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

планска документација за Општина Крива Паланка за 2013 година, бр.07-3586/25 од 30.11.2012
година, објавена во („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ и тоа:

• Во  точка А по алинеја 16 од Програмата за изработка на урбанистички планови и
локалнла урбан истичка планска документација за 2013 година се додава нова
алинеа 17 која гласи:
16. Изработка на урбанистички план вон населено место за граничен премин „Деве

Баир“, м.в. Рамна Нива, КО Узем, со план на површини за градење за блок 3“.
Член 2

Изработката на планот за наведениотлокалитет ќе го финансира Владата на Република
Македонија.

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

на општината Крива Паланка“.

Бр .07-1544/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,



Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука та за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички

планови и локална урбанистичка планска документација
за Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови и локална урбанистичка планска документација за
Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 година.
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2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1544/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 24 и член 50-а, став 6, од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11 и 144/12) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на 03.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ

„Калин Камен 2“ на к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка

Член 1
Со Оваа Одлука се утврдува Нацрт-локална урбанистичка планска документација за

изградба на МХЕЦ „Калин Камен 1“ на к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка со
следните граници:

• Од североисток еден дел граничи со к.п.бр.307 – локален пат, а останатиот дел со
к.п.бр. 309;

• Од северозапад граничи со к.п.бр.309;
• Од југоисток граничи со к.п.бр.309;
• Од југозапад граничи со к.п.бр.309.

Член 2
Утврдениот Нацрт-локална урбанистичка планска документација се доставува до

градоначалникот на општината Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на јавна
презентација и јавна анкета.

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

на општината Крива Паланка“.

Бр .07-1544/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

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



За прогласување на  Одлука та за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 2“ на к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка,

Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 2“ на к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка,  што
Советот ја донесе  на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на чл.14 ст.1 т.40, од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/10), член 23, став 3  од Законот за угостителска дејност („Службен
весник на Р. Македонија“ бр. 62/2004, 89/2008, 115/10, 53 /11 и 141/12) Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 03.06.2013 година, ја донесе селдната

О  Д  Л  У  К  А
За продолжување на работното време на угостителските објекти за време на одржување на

културни, туристички и друг вид  манифестации

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општината Крива Паланка го продолжува работното време на

угостителските објекти во општина Крива Паланка, за  2 часа од работното време предвидено во
ставот 1 од Законот за угостителска дејност за време на одржување на одредени културни,
туристички и друг вид манифестации содржани во годишните програми донесени од Советот на
Општината и тоа  во време траење од 3 дена.

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник

на Општина Крива Паланка.

Бр.07 – 1544/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
03.06.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука та за   продолжување на работното време на угостителските

објекти за време на одржување на културни,
туристички и друг вид  манифестации

1. Се прогласува Одлуката  за продолжување на работното време на угостителсктие објекти
за време на одржување на културни, туристички и друг вид манифестации,  што Советот ја донесе
на 3-та  седница, одржана на 03.06.2013 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 – 1544/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
05.06.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________
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