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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 23 stav 1
to~ka 4 od Statutot na ELS Kriva Palanka ("Slu`ben glasnik
na ELS Kriva Palanka br.7/06), Sovetot na ELS Kriva Palanka
na sednicata odr`ana na den 12.03. 2010 godina, donese
ZAVR[NA SMETKA
NA BUXETOT NA ELS KRIVA PALANKA
ZA 2009 GODINA
^len 1

Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata
samouprava za 2009 godina se sostoi od:
Planirani
-Vkupno prihodi
Dano~ni prihodi
Nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Transferi
Dotacii
Prihodi
od
samofinansira~ki
aktivnosti
Donacii
Preneseno saldo od
2009 godina

234.645.093

Realizirani
denari

200.907.506

denari

31.965.000
3.620.000
6.120.000
37.084.996
132.985.293

denari
denari
denari
denari
denari

23.412.632
2.633.457
826.864
22.719.769
132.673.474

denari
denari
denari
denari
denari

6.296.820
16.572.984

denari
denari

4.974.914
13.666.395

denari
denari

448.996,5

denari

-Vkupno rashodi

234.645.093

denari

196.770.769

denari

Utvrdeni nameni
Rezervi

234.415.093
____230.000___

denari
denari

196.609.001
____ 161.768

denari
denari

4.136.735

denari

-Saldo na 31-12-2009 godina

^len 2
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na
osnovniot buxet vo iznos od 455.533 denari se prenesuva kako vi{ok na
prihodi od prethodnata godina na osnovniot buxet na ELS Kr.Palanka za
2010 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na
buxetot na dotacii vo iznos od 2.322.774 denari se prenesuva kako vi{ok na
prihodi od prethodnata godina na buxetot na namenski dotacii na ELS
Kr.Palanka za 2010 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od 1.189.915 denari
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se prenesuva kako vi{ok na prihodi od prethodnata godina na buxetot na
samofinansira~ki aktivnosti na ELS Kr.Palanka za 2010 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na
buxetot na donacii vo iznos od 168.513 denari se prenesuva kako vi{ok na
prihodi od prethodnata godina na buxetot na donacii na ELS Kr.Palanka
za 2010 godina.
^len 3
Planiranite i ostvarenite prihodi i prilivi po izvori i vidovi,
odnosno planiranite i izvr{enite rashodi i odlivi po osnovni nameni se
iska`ani vo Bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na
Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava Kr.Palanka za 2010 godina
i toa:
^len 4
Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na
lokalnata samouprava Kr.Palanka
za 2010 godina se prika`uvaat
rashodite po programi, po smetki i stavki.
^len 5
Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na
lokalnata samouprava Kr.Palanka
za 2010 godina se objavuva vo
Slu`beniot glasnik na edinicata na lokalnata samouprava Kriva Palanka.
Бр.07Бр.07- 824/3
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување на Завршна сметка на Буџетот на
ЕЛС на Општина Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС на Општина Крива
Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 година.
2. Завршната сметка 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 – 824/4
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_______________________
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Согласно член 48, став 4 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“
бр. 64/05........156/09) Градоначалникот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на 12.03.2010 година, донесе
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За користење на средствата од резервите на Општина
Крива Паланка за 2009 година
година
1. Од резервата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година
се потрошени средства во износ од 121.479,00 денари за следните намени:
1. Александар Стоевски на 20.01.2009 г. 6.000,00 д.помош за студирање;
2. Виолета Ристовска на 20.01.2009 г......... 6.667,00 д.помош за елем.непогода;
3. Ивица Ѓеоргиевски на 05.02.2009 г....... 12.000,00 д.помош за лекување;
4. Мирко Ѓоргиевски на 23.03.2009 г......... 6.000,00 д.помош изгорена куќа;
5. Амелија Уце на 14.04.2009 г....................... 9.000,00 д.помош за пинпонгарка;
6. Мустафовски Демир на 18.05.2009 г. 15.000,00 д.помош за операција;
7. Леон Петровскли на 27.07.2009 г. .......... 6.667,00 д.помош за операција;
8. Центар за лица со посебни потреби
на 31.07.2009 година ..................................... 5.145,00 д.купен принтер;
9. Стевановска Слаѓана на 30.10.2009 г. 10.000,00 д. за лекување;
10.Меѓународна ликовна колонија С.Јоаким Осоговски
на ден 04.12.2009 година ................
30.000,00 д. финансиска помош за
23 Меѓународна ликовна колонија;
11. Ф.К.Осогово на 17.12.2009 година
15.000,00 д.финансиска помош.
2. Сите средства се исплатени врз основа на поднесени барања и
донесени решенија за исплата по разгледување на барањата.
Бр.07Бр.07- 824/5
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,
Милковски ,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 К
За прогласување на Годишен извештајот по Завршната сметка
на ЕЛС Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Годишниот Извештајот по Завршната сметка на ЕЛС
Крива Паланка за 2009 година, што Советот го донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 година.
2. Годишниот Извештајот да се објави во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 824/6
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
Алексовски , с.р.
_________________________

Врз основа на член 22.ст1 т.3 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/2002 г.) и член 14 т.11 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Крива Паланка бр.7/06“), Советот на
Општина Крива Паланка на седница одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за учество во Програмата „ОПЕРАЦИЈА„ОПЕРАЦИЈАФЛОРИЈАН“ФЛОРИЈАН“- Велика Британија
Член 1
Со оваа Oдлука се дава согласност за учество во Програмата
„Операција-Флоријан“ – Велика Британија за помош во изградба на
капацитетите во Општинската територијална пожарна единица.
Член 2
Помошот се состои од донација на противпожарно возило опремено
целосно со противпожарна опрема Марка Volvo – FL-6,G613 BGV,
UB1E6A4A2LB454435, и Тренинг програма која ќе овозможи едукација на
пожарникарите.
Член 3
Средствата за транспорт на противпожарното возилото од Велика
Британија до Општина Крива Паланка Република Македонија во висина од
6.000,00 Еура ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Крива Паланка за
2010 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се
објави во ,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07 – 824/7
12.03.2010 год,
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претседател ,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлука
за давање согласност за учество во
Програмата „ОПЕРАЦИЈА„ОПЕРАЦИЈА-ФЛОРИЈАН“ФЛОРИЈАН“ - Велика Британија
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за учество во
Програмата „ОПЕРАЦИЈА-ФЛОРИЈАН“ – Велика Британија, што Советот ја
донесе на 14-та седница, одржана на 12.03..2010 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 – 824/8
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

______________________
И З В Е Ш Т А Ј
ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Целта на овој Извештај за финансиската состојба е да се запознае Советот
на Општина Кр.Паланка за можностите на општината за инвестициони
задолжувања кај банките за реализација на капитални објекти како што се
мини хидроцентрали и гасификација на градот .
Општина Кр.Паланка своето финансиско работење го врши преку
сметките Буџет на ЕЛС 738014050963016 , Орган 738014050963711
,повеќе
наменски сметки (образование-основно и средно ,градинка и ТППЕ )
7380140509930-18 и сметка на донаци проект ,,Да го допреме срцето на
Осогово 7380140509785-27 и проектот ,, Планините си подават раце
7380140509785-12 кој е затворен во почетокот на 2009 година , кои се водат во
Трезорот .
Согласно со законските прописи овластено лице кое располага со
паричните средства на сметките на Општината е градоначалникот .
Во текот на 2009 година направени се расходи во износ од 196.770.779,00
денари Од кои :
Основен буџет
49.137.190,00 денари
самофинансирачки
3.784.999,00 денари
дотација
130.350.700,00 денари и
донација
13.497.881,00 денари.
Заклучно со завршување на фискалната 2009 година вкупно неизмирени
обврски на Основниот буџет се 39.924.987,00 денари и тоа :
спрема добавувачите за пристигнати фактури,ситуации во износ
33.263.754,00 д.
- пресметани плати на вработените во износ од 1.381.330,00 денари ,
- неисплатени надоместоци на советници во износ од 919.441,00 денар
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- разни договорни услуги во износ од 549.696,00 денари ,
- патни сметки во износ од 342.291,00 денари
- Буџетско учество за проектот во износ од 3.401.905,00 денари
- персонален данок во износ од 66.570.00 денари .
Анализа на обврските според периоди
од 01.01 до 02.04.2009 год .вкупно обврски се 38.705.263.00 денари и тоа
спрема добавувачите за пристигнати фактури,ситуации во износ
31.281.772,00 ден.
- пресметани плати на вработените во износ од 1.405.437,00 денари ,
- неисплатени надоместоци на советници во износ од 1.705.886,00 денар
- разни договорни услуги во износ од 544.495.00 денари ,
- патни сметки во износ од 236.930 денари
- Буџетско учество за проектот во износ од 3.401.905,00 денари
- комисии 108.838 ,00 денари .
Од 02.04.2009 до 31.12.2009 година
примени се фактури ,ситуации од
добавувачи во износ од 21.971,176,00 денари ,во истиот период се измирени
обврски спрема добавувачи во износ од 20.127.727,00 денари . Во овој износ се
вклучени плаќања на обврски и од периодот до 02.04.2009 година .
Општина Кр.Паланка за да дојде до оваа финансиска состојба каква што е
денеска е последица на пренесување на обврски од година во година ,сметаме
да дадеме историски приказ на Обврските почнувајки од 2005 година од
отпочнување на процесот за фискална децентрализација (процес во кој се
пренесени на ЕЛС права но и обврски )
Фискалната 2005 година завршува со обврски 7.415.060,00 денари .

Вид на обврска

2006

2007

Во илјади денари
2008
2009

Добавувачи
12.309
18.604
20.561
33.263
Неисплат.плата
954
1.168
1.294
1.381
Надомес.советници
691
555
981
919
Договорни услуги
713
660
521
550
Патни сметки
476
545
459
342
Храна и превоз
136
12
Персонален данок
226
67
Учество за проекти
151
3.402
_____________________________________________________________________
ВКУПНО
15.279
21.544
24.193
39.924____
Oбврски по К2 (квартален извештај за обврски )
Година

квартал

2007
2007
2007
2007

прв
втор
трет
четврт

износ (ви илјади денари )
15.572
21.346
20.832
18.604
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2008
2008
2008
2008

прв
втор
трет
четврт

2009
2009
2009
2009

прв
втор
трет
четврт

16.597
18.263
21.876
20.561

31.841
32.364
30.560
33.263

Ваквата финансиска состојба директно ќе се одрази на висината на
финансиските средства и мислењето што треба да се добие од Министерство
за финансии за да се добие заемот од Светска банка –Проект на РМ за
подобрување на општинските услуги и друго можно задолжување во замјата и
странство .
Со кредитната анализа направена од USAID , Општина Кр.Паланка може да
се задолжи со околу 27.600.000,00 ден.
Бр.07Бр.07- 824/9
824/9
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Извештајот за финансиската
состојба на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Извештајот за финансиската состојба на Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 година.
2. Извештајот 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 – 824/10
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

______________________
Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, а во
врска со член 140 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка,
Советот на Општина Крива Палнака на седницата, одржана на 12.03.2010
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Комисија за изработка на Програма за работа
на Советот
Советот на Општина Крива Паланка за 2010
2010 година
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1. Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот
на Општина Крива Паланка за 2010 година.
2. Комисијата е составена од претседател и четири члена и тоа:
а) претседател – Миле Милковски – претседател на Совет на Општина
Крива Паланка.
б) членови:
- Борјанчо Мицевски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Сретимир Николовски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Емил Јакимовски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Драган Ангеловски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
- Ратко Павловски – член на Советот на Општина Крива Паланка; и
- Раде Стоилковски – член на Советотна Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 - 824/11
12.03.2010
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претс едател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување на Решение за формирање Комисија за
изработка на Програма за работа на Советот на Општина
Крива Паланка за 2010
2010 година
1. Се прогласува Решението за формирање Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка, што Советот го
донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/12
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
___________________________
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Врз основа на член 4 ,член 5 став 2 и член 8 од Законот за
определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти („Службен весник на РМ“ бр. 64/04 и 55/07) и добиената соглалсност од
Владата на Република Македонија бр. 19-2349/2 од 22.12.2009 година, член 36,
став 1 точпка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 05/02) и член 14, став 1 точка 23 од Статутот на Општина Крива Паланка,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010
година, донесе
О Д Л У К А
За измена на имиња на улици во Општина
Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на имиња на улици во Општина Крива
Паланка и тоа:
- ул. „Маршал Тито“ се преименува во ул. „Св. Јоаким Осоговски“;
- ул. „29-ти Ноември“ се преименува во ул. „Горан Стојановски“;
- ул. „4-ти Јули“ се преименува во ул. „Момир Стојановски“;
- ул. „Борис Кидрич“ се преименува во ул. „Борис Трајковски“; и
- ул. „Иво Лола Рибар“ се преименува во ул. „Јане Јакимовски“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во
„Службен гласник“ на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/13
12.03
.0 3.2010 год.
год .
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за измена на имиња
на улици во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува
Одлуката за измена на имиња на улици во
ОпштинаКрива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/14
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

________________________
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Врз основа на член 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај
("Службен весник на РМ." бр.68/2004), Законот за измени и дополнување на
законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 127/2006),
член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.
5/2002) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ("Службен гласник
на Општина Крива Паланка" бр. 7/2006), а во согласност со Законот за измени
и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на
РМ" бр. 114/2009), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година ја донесе следната
ОД Л У К А
За авто такси превоз на патници во
Општина Крива Паланка

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува авто - такси превозот на патници на
територија на Општина Крива Паланка, и тоа:
- Локација и капацитет на такси станиците, отварање на нови и
укинување на постојните.
- Обележувањето, опремувањето и начинот на користење на такси
станиците.
- Бојата на возилата со кои се врши авто - такси превоз на патници.
- Бројот на возилата со кои се врши авто такси превоз на патници на
подрачјето на Општина Крива Паланка.
- Утврдување на тарифа за авто-такси превоз на патници.
- Издавање на лиценци за вршење на авто-такси превозот.
II.
II. ЛОКАЦИЈА И КАПАЦИТЕТ НА ТАКСИ СТАНИЦИТЕ,ОТВАРАЊЕ НА
НОВИ И УКИНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ
Член 2
Во Општина Крива Паланка се утврдуваат следните локации и
капацитет на такси станиците за такси возила со кои се врши превоз на
патници и тоа:
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Реден
број

Име на такси станицата

Локација на такси
станицата

К апацитет

1.

Мост

Ул.„Херој Карпош“

4

2.

Јоаким Крчовски

Ул.„Маршал Тито“

2

3.

Тирист

Ул.„Маршал Тито“

5

4.

Тигар

Ул.„Маршал Тито“

5

5.

Автобуска станица

Ул. „Илинденска“

8

6.

Зелен Пазар

Ул.„Маршал Тито“

2 + 12

7.

Единство

Ул.„Маршал Тито“

2

8.

Осичка маала

Ул. „Партизанска“

2

9.

Кланица

Ул.„Маршал Тито“

4

Медицински центар

Ул.„Маршал Тито“

5+5

12. Житен склад

Ул.„Маршал Тито“

3

13. Бавчалк

Ул.„Херој Карпош“

2

14. Здружение на
пензионери

Ул.„Никола Тесла“

2

15. Дом на култура

Ул.„Маршал Тито“

5

16. ОУ Илинден

Ул.„Наско Тамбурков“

2

17. Интернат

Ул.„8-ми Октомври“

18. Метереолошка

Ул. „Македонска“

2

19. Осичка маала -нови
згради

Ул. „8-ми Септември“

2

10.
11.

1-3

Член 3
За отварање нова измена на капацитетот и укинување на постојната
авто - такси станица одлучува Советот на Општина Крива Паланка.
Иницијатива за отварање на нова измена на капацитетот на постојната автотакси станица може да дадат најмалку тројца (3) авто-такси превозници и
Општина Крива Паланка.
Постојна авто-такси станица може да се укине или нивниот капацитет
да се намали поради:
- Реализација на урбанистички план.
- Барање на надлежен орган на Општината.
- Несоодветно одржување.
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Член 4
На една авто-такси станица можат да бидат паркирани онолку автотакси возила колку што е капацитетот на авто-такси станицата.
Вишокот на авто-такси возилата ќе се паркираат на паркингот кај
градски зелен Пазар.
Авто-такси станицата кај „Зелен Пазар“ нема да функционира во
саботите за времетраење на пазарот.
III.

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ОПРЕМУВАЊЕ И НАЧИН НА
КОРИСТЕЊЕ НА АВТОАВТО-ТАКСИ СТАНИЦИТЕ

Член 5
Обележувањето, опремувањето и начинот на користење на такси
станиците го врши и определува Општина Крива Паланка за кое издава
решение за употреба на авто-такси станицата.
Обележувањето на авто-такси станицата се врши по потреба врз основа
на сообраќајно-техничка документација во согланост со постојните прописи,
нормативи и стандарди. Такси станицата се обележува со известителна табла
и со ознаки за обележување на површината наменета за паркирање на таксивозилата.
Известителната табла содржи натпис "ТАХИ” а под него текст „такси
станица“ и името на такси станицата испишано на македонски јазик со
кирилско писмо.
Член 6
На авто-такси станицата мора да има поставено определен број корпи
за отпадоци, а може да се постави и друга урбана опрема како на пример:
настрешница, клупи за седење и сл., а за чистотата и уреденоста на станицата
се грижи ЈП. "Комуналец".
Член 7
На површината на такси станицата мора да бидат обележани со
стандардни ленти - штрафти онолку места за паркирање (застанување) на
такси возилата колку што е капацитетот на такси станицата.
На површината на секое обележено место за паркирање (застанување)
на такси возилата е испишана ознаката "ТАХИ”.
Лентите - штрафтите за обележување на местата за паркирање на
такси возилата и буквите на ознаката "ТАХИ” се со жолта боја.
Член 8
Трошоците за обележување и опремување на нова авто-такси станица
како и изготвување на документацијата од член 5 на оваа Одлука, ги сносат
авто-такси превозниците корисници на авто-такси станиците.
Член 9
За користење на паркинг просторот на такси станиците авто-такси
превозниците ќе плаќаат надоместок во износ од 200,00 денари, по возило
месечно, и тоа за година дена однапред со назнака „за користење на паркинг
простор“, кои се уплаќаат на жиро сметка на Буџет на Општина Крива
Паланка. За првата година авто-такси превозниците ќе плаќаат 100,00 денари
месечно по возило и тоа за цела година однапред.
За платениот надоместок по возило авто-такси превозниците ќе
добиваат решение за користење на авто - такси станиците.
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Доколку надоместокот не се плаќа редовно, Градоначалникот на
Општина Крива Паланка ќе го укине решението за употреба на авто-такси
станиците и ќе ја одземе лиценцата за вршење на авто такси превоз.
IV.БОЈА
IV .БОЈА НА ВОЗИЛАТА
Член 10
На возилата со кои се врши авто-такси превоз на патници потребно е
хаубата и гепекот (односно петата врата) да бидат обоени или покриени со
фолија со бела боја на која ќе стои натпис ,,ТАXI", а возилата кои се со бела
боја хаубата и гепекот (односно петата врата) да бидат обоени или покриени со
фолија со жолта боја на која ќе стои натпис ,,ТАXI". освен возилата кои имаат
доказ за заштита на комбинацијата на бои во согласност со законот.
Бојата на возилата може да биде и поинаква до колку за тоа се согласат
најмалку 70% од регистрираните авто такси превозници.
V . БРОЈ
БРОЈ НА ВОЗИЛА
Член 11
Со оваа Одлука на Советот на Општина Крива Паланка се утврдува
бројот на возилата со кои се врши авто такси превоз на патници на подрачјето
на општината Крива Паланка , кој број може да се зголеми односно намали со
нова одлука на Советот на Општина Крива Паланка , во зависност од
пројавените потреби.
Максималниот број на возила со кои се врши авто такси превоз на
патници на подрачјето на Општина Крива Паланка изнесува 120 возила и
може да се издадат лиценци за толку возила.
VI.ТАРИ
VI.ТАРИФА
.ТАРИФА
Член 12
Тарифата на авто-такси превозот ја донесува Советот на Општината.
Цената на превозот се наплатува врз основа на износот утврден со
таксиметарот, според утврдената тарифа.
Се утврдува следната тарифа за пресметување на цената на превозот и
услугата:
ТАРИФА Бр.1 (редовна тарифа)
1. Старт, почеток на превозот(цена во која е вклучен 1,5 км) 40,00 ден.
2. За изминат километар
17,00 ден.
3. Заштитна цена (превоз од 1км)
40,00 ден.
4. Чекање во траење до 1 минута
3,00 ден.
5. Чекање во траење до 1 час
180,00 ден.
ТАРИФА Бр.2 (тарифа од 24,00 часот до 06,00 часот)
1. Старт, почеток на превозот(цена во која е вклучен 1 км)
40,00 ден.
2. За изминат километар
25,00 ден.
3. Заштитна цена (превоз од 1км)
40,00 ден.
4. Чекање во траење до 1 минута
5,00 ден.
5. Чекање во траење до 1 час
250,00 ден.
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ТАРИФА Бр.2 (за превоз во двата правца, повратна релација)
1. Старт, почеток на превозот
40,00 ден.
2. За изминат километар
9,00 ден.
3. Чекање во траење до 1 минута
3,00 ден.
4. Чекање во траење до 1 час
180,00 ден.
5. Цената може да биде и однапред утврдена
Авто-такси превозникот е должен тарифата да ја истакне на видно
место во возилото. Промена на цената на авто-такси превозот може да
побарат најмалку тројца авто-такси превозници и Општина Крива Паланка, а
ја одобрува Советот на Општина Крива Паланка.
VII.
VII. ЛИЦЕНЦА
Член 13
За вршење на авто-такси превоз на патници, лиценците ќе ги издава
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, и истите може да ги одземе под
услови утврдени со Закон.
Лиценцата и изводот од лиценца се издаваат со важност од 4 (четири)
година. За продолжување на лиценцата превозникот поднесува барање 30
дена пред рокот на истекување на лиценцата.
Авто-такси превозникот се здобива со лиценца и извод од лиценца
доколку ги исполнува следните услови:
1. Да е регистриран за вршење на дејност авто-такси превоз.
2.Превозникот да е сопственик на едно или повеќе возила што ги
исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за
возила за вршење на авто такси превоз.
3. Да има вработено авто такси возачи.
4. Во возилото за вршење на авто такси превоз на патници да има
вградено електронски таксиметар со фискална меморија.
5. Управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има
успешно помината проверка за професионална компетентност.
6. Да не е во сила правосилна судска пресуда за кривчно дело против
имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај и Правосилна
судска пресуда за други казниви дела со затворска казна подолга од една
година.
7. Да ги има измирено јавните давачки во врска со вршење на дејноста.
8.. На покривот на возилото да има истакнато табла ,,ТАXI” на која ќе
стои името на фирмата и телефонскиот број.
9. Возилото да е обоено со пропишаната боја од член 10 став 1 од оваа
Одлука.
Член 14
Лиценцата се издава по барање на превозникот.
Лиценцата и изводот од лиценца се издава согласно член 8 од Законот
за превоз во патниот сообраќај.
Барањето за издавање лиценца и извод од лиценца се поднесува до
Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Проверката за исполнување на посебните техничко-експлоатациони
услови, на возилата со кои се врши превоз на патници, ја вршат овластените
станици за вршење на технички преглед и регистрација на возилата согласно
со прописите за безбедност во сообраќајот.
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Член 15
Градоначалникот на Општината ќе ја издаде лиценцата во рок од 15
дена од денот на приемот на комплетното барање за издавање на лиценца.
Член 16
Доколку не се исполнети условите пропишани со оваа Одлука,
надлежниот орган ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.
Против решението на Градоначалникот на Општината со кое се одбива
барањето за издавање на лиценца може да се изјави жалба во рок од 8 дена по
прием на решението до Министерот за транспорт и врски.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Член 17
Трошоците за издавање на лиценца и извод од лиценца паѓаат на товар
на барателот.
За доделување на лиценца и извод од лиценца авто-такси превозниците
плаќаат административна такса,согласно Тарифен број 13 ( за списи и
дејствија во управни работи кај органите на Општината), определена со
Законот за административни такси.
Износите на трошоците за издавање на лиценца и извод од лиценца се
определуваат во висина од 150,00 денари со назнака "за лиценца" кои се
уплаќаат на жиро сметка Буџет на Општина Крива Паланка.
Член 18
Превозникот е должен во возилото на видно место да истакне
добиениот извод од лиценца.
Член 19
За издадените лиценци и изводи од лиценци Општината води уредна
евиденција согласно позитивните прописи.
VIII.

НАДЗОР

Член 20
Надзорот над примената на оваа Одлука го врши Државниот инспектор
за патен сообраќај.
IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 21
За непочитување на оваа Одлука се применуваат казнените одредби
пропишани со Закон за превоз во патниот сообраќај.
X . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22
Обележувањето и опремувањето на авто - такси станиците ќе се изврши
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука.
Член 23
Авто-такси превозниците се должни да ја усогласат бојата на автотакси возилата определена во член 10 став 1 од оваа одлука во рок од 3 месеци
од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука.
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Член 24
Со влегувањето во сила на оваа Одлука престануваат да важат
Одлуката за авто-такси превоз на патници бр. 07-596/27 објавена во ("Службен
гласник на Општина Крива Паланка" бр. 5/2005), Одлуката за измени и
дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници од бр.07-488/6
објавена во ("Службен гласник на Општина Крива Паланка" бр. 1/2007) и
Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на
патници од бр. 07-250/25 објавена во ("Службен гласник на Општина Крива
Паланка" бр.2/2008).
Член 25
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Крива Паланка".

Бр. 07-824/16
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување на Одлуката за автоавто- такси превоз
на патници во Општина Крива Паланка
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за авто - такси превоз на патници во
Општина Крива Паланка за 2010 година, што Советот ја донесе на 14-та
седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Одлуката да се објави во
Паланка“.

„Службен гласник на Општина Крива

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

Бр. 08 – 824/16
12.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Алексовски,с.р
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
,с.р .

______________________
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Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај
("Службен весник на РМ." бр.68/2004), Законот за измени и дополнување на
законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 127/2006),
член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.
5/2002) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ("Службен гласник
на Општина Крива Паланка" бр. 7/2006), а во согласност со Законот за измени
и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник
на РМ" бр. 114/2009), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 12.03..2010 година ја донесе следната
О Д Л У К A
За ур едување на оштински линиски превоз на патници на
подрачјето на Општина Крива Паланка
Паланка
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Co оваа Одлука се уредува превозот на патници во општинскиот
сообраќај како стопанска дејност од јавен интерес на Општина Крива
Паланка.
Советот на Општина Крива Паланка го уредува општинскиот
линиски превоз на патници на подрачјето на општината, при што утврдува:
- единствена мрежа иа линии;
- единствен возен ред, начин на негово истакнување, одржување и
менување;
- начин на организирање на контрола на сообраќајот на автобусите и
линиите, како и евиденција за тоа;
- тарифен систем и систем на наплата;
- локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта и
постапката за нивна измена;
- изградба, обележување, опремување, одржување и користење на
автобуските терминали, свртувалишта и стојалишта;
- одредување на релација и место на превоз со возило со најмалку 9
седишта (8 + 1);
- критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на
дозволата за вршење на општински линиски превоз и распоредување на
линиите на превозииците во општински линиски превоз.
II. ЕДИНСТВЕНА МРЕЖА НА ЛИНИИ
Член 3
Како единствена мрежа на линии на подрачјето на Општина Криви
Паланка се утврдуваат следните линии:

Број, назив и траса на линијата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Крива Паланка – Конопница;
Конопница – Крива Паланка;
Крива Паланка – Граничен премин „Деве баир“;
Граничен премин „Деве баир“ – Крива Паланка;
Крива Паланка – Луке;
Луке - Крива Паланка;
Крива Паланка – Огут – Нерав;
Нерав – Огут - Крива Паланка;
Крива Паланка – Дурачка река – Станечка кривина;
Станечка криввина – Дурачка река - Крива Паланка;
Крива Паланка – Дубровница – Мала Црцорија;
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12.
13.
14.
15.
16.

Мала Црцорија – Дубровница - Крива Паланка;
Крива Паланка – Мождивњак;
Мождивњак - Крива Паланка;
Крива Паланка – Трново (до школо);
Трново (до школо) - Крива Паланка .

Член 4
Прсвозниците, месните заедници, други институции и граѓаните можат
да иницираат отварање на нови линии, што не се содржани во единствената
мрежа на линии, како и продолжување и скратување на постоечките
автобуски линии.
За отварање на нови, продолжување, скратување и укинување на
постоечките лиини одлучува Советот на Општина Крива Паланка, ако се
исполнети неопходните сообраќајно-технички и економски услови.
Член 5
Линијата во општинскиот линиски превоз на патници има свој број и
назив. Називот на линијата се означува со името на почетното – крајното
свртувалиште. Бројот и називот на линијата се поставуваат на возилото , на
автобуските стојалишта и автобуските свртувалишта.
III.

ЕДИНСТВЕН ВОЗЕН РЕД, НАЧИН НА НЕГОВО ИСТАКНУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ
М ЕНУВАЊЕ
Член 6
Возен ред е документ со кој се утврдува линијата, видот на превозот,
релациите на кои се врши превозот, редоследот на станиците и постојките,
нивната одалеченост од почетната станица или постојка, времето на
пристигнување, застанување и заминување на секоја постојка, период во кој
превозникот го врши превозот на линијата и времето на важење.
Истиот претставува флексибилен елемент во превозот на патници и
перманентно се усогласува со потребите за превоз на граѓаните.
Член 7
Возниот ред содржи; број и назив на линијата, траса на лииијата., почетно
- крајно свртувалиште, времето на доаѓање и поаѓање на возилата на почетно крајно свртувалиште и рок на важење.
Член 8
Возниот ред се изготвува за период од 5 години и тоа за периоди
согласно термините за почеток и крајот на учебната година, летниот и зимскиот
распуст, утврдени од Министерството за образование.
-

зимски возен ред
од 31.08.
летен возен ред
од 16.06.
зимски раснуст
од 01.01.
од понеделник до неток
за сабота
за недела и државни празници
за верски празници

до 15.06.
до 30.08.
до 15.01.

Член 9
Возниот ред сезонски се дополнува со траси кон:
- летни туристички места
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- зимски туристички места
- сабота и недела кон викенд туристички места.
Член 10
Возниот ред се истакнува на автобусите, на почетните и крајните
свртувалишта и попатните стојалишта.
Возниот ред на автобусите го истакнува превозникот а на останатите
локации и во јавноста го објавува и истакнува општината.
Член 11
Возниот ред го регистрира Градоначалникот на општината, на предлог
на комисијата формирана од Градоначалникот, а по барање на превозникот.
Комисијата се состои од претседател и членови. Претседателот и
членовите се именуваат за период од четири години.
Член 12
При регистрација на возниот ред превозникот плаќа 500,00 денари по
поаѓање.
Член 13
Превозникот е должен линијата да ја одржува согласно регистрираниот
возен ред.
При реализација на возниот ред на линијата, превозникот е должен да
застанува само на автобуските стојалишта и свртувалишта внесени во истиот.
Член 14
Во
теркот на возењето, според возниот ред, превозникот може
привремено да ја промени трасата и да биде запрен превозот поради
прекинување на сообраќајот, реконструкција на улицата или други вонредни
настани.
Превозникот е должен за привремено запирање или промена на трасата
на линијата веднаш да го извести надлежниот орган.
Превозникот доколку не е во можност да ја одржува линијата е должен ,
за најмалку 30 дена пред откажување од одржување на линијата, да го извести
надлежниот орган.
IV.

НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КОНТРОЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА
АВТОБУСИТЕ И ЛИНИИТЕ, КАКО И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТОА

Член 15

Превозниците кои ќе добијат Дозвола и регистриран возен ред,
заеднички ќе формираат диспечерски центар.
Диспечерскиот центар го контролира и евидентира извршувањето на
возните редови и секојдневно изготвува извештај за реализација на истиот.
V. ТАРИФЕМ СИСТЕМ И СИСТЕМ НА НАПЛАТА

Члеп 16
Во општинскиот линиски превоз на патници ќе се применува зонски
тарифен систем.
Системот на наплата ќе го утврди превозникот.
Член17
Ценовникот го донесува превозникот по претходна согласност на
Советот на Општината.
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Цената на превозот од став 1 на овој член се формира врз основа на
методологија на признати трошоци, со кои се обезбедува економичност во
вршењето на дејноста.
Методологијата ја изготвува превозникот, истата се заснива на сгандарди за
потрошувачка и реалните трошоци. а ја одборува Советот на Општината.
VI.

ЛОКАЦИЈА НА АВТОБУСКИТЕ ТEРМИНАЛИ, СВРТУВАЛИШТА,
СТОЈАЛИШТА И ПОСТАПКА ЗА НИВНА ИЗМЕНА
Член 18

Автобуски стојалишта лоцирани на подрачјето на Општина Крива Паланка се:
1. ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
a) Автобуски почетно-крајни стојалишта
Ред.број

Локација и назив на местото

1. Автобуска станица (нова) – паркинг пред пензионерски дом-индустриски дел
(Паланчанка)
2. Индустриски дел (Астибо-Паланчанка) - автобуска станица (нова)
3.
б) Попатни автобуски стојалишта
Ред.број

Назив на место

1. Пред Ресторант Балкан
2. Плоштад (градски парк)
3. Населба Единство
4. Костурница
5. Болница
6. Карпош
7. Кланица
8. Индустриски дел (Паланчанка)
9.
2.

ПРОГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
а) Почетно крајни автобуски стојалишта

I. 1. Крива Паланка – Конопница
II. 2. Конопница – Крива Паланка
III. 3. Крива Паланка – Рамна Нива
IV. 4. Рамна Нива – Крива Паланка
V. 5. Крива Паланка – Луке
VI. 6. Луке – Крива Паланка
VII. 7. Крива Паланка – Огут – Нерав
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VIII. 8. Нерав – Огут – Крива Паланка
IX. 9. Крива Паланка – Дурачка Река – Станечка Кривина
X. 10. Станечка Кривина – Дурачка Река Крива Паланка
XI. 11. Крива Паланка – Дубровница – Мала Црцорија
XII 12. Мала Црцорија- Дубровница - Крива Паланка
XIII.13. Крива Паланка – Мождивњак
XIV.14.Мождивњак – Крива Паланка
XV. 15. Крива Паланка – Трново (до школо)
XVI.16. Трново (школо) – Крива Паланка
I.1. КРИВА ПАЛАНКА – КОНОПНИЦА
1. Автобуска станица
2. Балкан
3. Плоштад
4. Населба Единство (Стари станбени згради)
5. Костурница
6. Касарна
7. Карпош
8. Кланица
9. Кафана Борче
10. Рашки
11. Црвеници
12. Чивлик (Здружен дом)
13. Деловници
14. Пролетер
15. Трнци (Побиен Камен)

II.2 КРИВА ПАЛАНКА – РАМНА НИВА
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство (Стари станбени згради)
8. Плоштад
9. Балкан
10. Пашина Воденица
11. Самоков
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12. Долна Вода
13. Жидилово
14. Арбанашки Дол
15. Узем
16. Ковачев Дол
17. Рамна Нива

III.3. КРИВА ПАЛАНКА – ЛУКЕ
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство (Стари станбени згради)
8. Плоштад
9. Балкан
10. Пашина воденица
11. Самоков
12. Трновска Река
13. Киселечка Река
14. Великина Воденица
15. Дубровница
16. Крстов Дол
17. Подржи Коњ
18. Луке

IV.4 . КРИВА ПАЛАНКА – ОГУТ – НЕРАВ
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство (Стари станбени згради)
8. Плоштад
9. Балкан
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11. Домачки дол Циглана (Трансформатор)
10. Домачки Дол (Раскрсница на дренски пат)
11. Домачки Дол (Циглана - Трансформатор)
12. Рашки Рид
13. Осиче
14. Градец (Петковци)
15. Габарски Ливади
16. Габар
17. Вучковци
18. Метежевски Преслап
19. Давитковци
20. Николинци
21. Огут
22. Нерав
V.5. KРИВА ПАЛАНКА – ДУБРОВНИЦА – с.МАЛА ЦРЦОРИЈА
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство (Стари станбени згради)
8. Плоштад
9. Балкан
10. Пашина Воденица
11. Самоков
12. Трновска Река
13. Кисиличка Река
14. Великина Воденица
15. Дубровница
16. Мала Црцорија

VI.6. КРИВА ПАЛАНКА – МОЖДИВЊАК
1. Автобуска Станица
2. Балкан
3. Населба Единство
4. Костурница
5. Касарна
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6. Карпош
7. Кланица
8. Индустриски Дел
9. Малиново Лозје
10. Стамболици
11. Рампа
12. Трнци
13. Мождивњак

VII.7. КРИВА ПАЛАНКА – ТРНОВО (до школо)
1. Автобуска станица
2. Индустриска зона
3. Кланица
4. Карпош
5. Болница
6. Костурница
7. Населба Единство (Стари станбени згради)
8. Плоштад
9. Балкан
10. Пашина Воденица
11. Самоков
12. Трновска Река
13. Бресје
14. Трново (школо)
Член 19
За отварање на нови, укинување или преместување на постојано свртувалиште
или стојалиште одлучува Советот на општината, ако е тоа во интерес на граѓаните и
безбедноста на сообраќајот.
VII.

ИЗГРАДБА, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И

КОРИСТЕЊЕ НА

АВТОБУСКИТЕ СВРТУВАЛИШТА И СТОЈАЛИШТА

Член 20
Изградбата, обележувањето, опремувањето, одржувањето и начинот на
користење на свртувалиштата и стојалиштата во општинскиот линиски
превоз на патници го врши Општина Крива Паланка со средства добиени од
превозниците при издавање на лиценци, дозволи и заверка на возни редови.
Член 21
Опремата на автобуските стојалишта и свртувалишта под услови и во
согласност на градоначалникот може да се користи за реклама, пропаганда и
известување.
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Член 22
Оп р е му ва ње то
на
с вр ту валишта та
и
с тој а лишта та ,
Градоначалникот може да го отстапи на заинтересирано правно или физичко
лице со договор со кој ќе се уредуваат односите меѓу нив.
Лицето на кое ќе му биде отстапено опремувањето на свтувалиштето
или стојалиштето е должен истото да го одржува.
VIII. ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕЛАЦИЈА И МЕСТО НА ПРЕВОЗ СО КОМБИ
ВОЗИЛО СО НАЈМАЛКУ 9 СЕДИШТА (8+1)

Член 23
Општински линиски превоз на патници со комби возила со најмалку 9
седишта ќе се врши на линии кои се наведени во член 3 на оваа Одлука, а на кои не
може превозот да се одвива со автобуси или возила со 17 (16+1) седишта.

IX.

КРИТЕРИУМИ ЗАНАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНАСКИ
ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЛИНИИТЕ
ЛИН ИИТЕ ЗА
ПРЕВОЗНИЦИТЕ ВО ОПШТИНСКИОТ
ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ

Член 24
Изборот на превозникот за добивање на дозвола за определена линија во
олштинскиот линиски превоз се врши по пат на јавен оглас објавен од
градоначалникот.
Члеи 25
На јавниот оглас можат да се јават лица кои имаат лиценца за вршење на
општински линиски превоз.
Член 26
Општински линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола за
определена линија што ја издава Градоначалникот на Општина Крива Паланка, на
предлог на комисијата.
Превозник кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на
патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола за
определена линија.
При добивање на дозвола превозникот плаќа 600,00 денари за покривање
на трошоците.
Член 27
При вршење на општински линиски превоз на патници, превозникот е
должен во возилото да има лиценца, дозвола и регистриран возен ред во оригииал
или заверен препис од органот што ги издал.
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Член 28
Лиценцата и изводот од лиценца се издава согласно член 8 од Законот за
превоз во патниот сообраќај.
Член 29
Дозвола за вршење на општински линиски превоз содржи: назив на линијата,
траса пo која ќе се одвива, назив и седиште на превозникот како и рок на важење.
Дозволата може да ја користи само превозникот на кој што му е издадена.
Члеи 30
Превозникот е должен преку средствата за јавно информирање да го објави
возниот ред на линијата, седум дена пред започнување на вршење на општински
линиски превоз на патници.
Член 31
Ако превозникот од неоправдани причини не го врши општинскиот
линиски превоз на определена линија, за која има добиено дозвола, повеќе од три
дена непрекинато или со прекини од 15 дена во текот на годината,
Градоначалникот на општината ќе донесе решение за одземање на дозволата.
Против решението на Градоначалникот на општината може да се изјави
жалба во рок од 8 дена, од денот на приемот на истото, до Министерот за
транспорт и врски.
Член 32
Доколку дозволата за одредена линија што се одржува во текот на
важноста на возниот ред, согласно на Одлуката, биде одземена од превозникот,
истата може да се додели на друг превозник кој се јавил на јавниот оглас.
Член 33
За евентуално створена штета од било кој вид на патниците, поради
неизвршување на линијата од превозникот, трошоците направени од истата
паѓаат на терет на превозникот.
Член 34
Распределба на линиите, доколку има повеќе превозници кои ги
исполнуваат условите на огласот, го врши Градоначалникот на општината по
предлог на комисијата.
При распределба на линиите се води сметка за следното:
1. Кој превозник има поголем број регистрирани возила, што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за
вршење на општински линиски превоз на патници;
2. Има соодветна опрема и стручен кадар за квалитетно одржување на
возилата во просторот за одржување и поправка на возилата, како и за
квалитетно вршење на превозот;
3. Најниска просечна старост на возилата;
4. Поголем број на вработени;
5. Имаат седиште во местото на поаѓање;
6. Подолго време врши јавен превоз на патници;
7. Поседува поголем број на возила со еко стандарди.
X. НАДЗОР

Член 35
Надзорот над примената на оваа Одлука го врши Државниот инспектор за
патен сообраќај.
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XI. КАЗНЕНИ ОДРЕД
ОДРЕДБ
ДРЕДБИ
Член 36
За непочитување на оваа одлука се применуваат казнените одредби
предвидени со Законот за превоз во патниот сообраќај.
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Члеи 37
Превозниците кои вршат општински превоз на патници во Општина
Крива Паланка должни се да го усогласат своето работење со одредбите на оваа
Одлука, во рок од два месеци од денот на влегување на сила на оваа Одлука.
Член 38
Co влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 07596/25 од 28.06.2005 година за јавен градски и приградски превоз на патници во
Општина Крива Паланка ("Службен гласник на Оштина Крива Паланка" бр. 5/2005)
и Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за уредување на општински
линиски превоз на патници на подрачјето на општината Крива Паланка бр.07-669/5 од
19.04.2006 год. ("Службен гласник на Оштина Крива Паланка" бр. 3/2006).
Член 39
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на Општина Крива Паланка".
Бр. 0707 - 824/17
12.03.2010
12.03 .2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на О д л у к а т а за ур едување на оштински линиски
превоз на патници на подрачјето на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за уредување на општински линиски превоз
на патници на подрачјето на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе
на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Одлуката да се објави во
Паланка“.

„Службен гласник на Општина Крива
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 824/18
15 .03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

______________________
Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мала хидроелектрична централа на
КП бр. 1947;3867;3886;3887 и 5388 во КО Кркља
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за
изградба на мала хидроелектрична централа на КП
бр.1947;3867;3886;3887 и 5388 во КО Кркља.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.1947;3867;3886;3887 и 5388 во КО Кркља.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мала хидроелектрична централа.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарските парцели
бр.1947;3867;3886;3887 и 5388.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.1947;3867;3886;3887
и 5388 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната
урбанистичка
планска
документација
за
КП
бр.1947;3867;3886;3887 и 5388 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на
Општина Крива Паланка.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/19
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка
изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП
бр. 1947, 3867, 3886, 3887 и 5388 во Ко Кркља
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
1947, 3837, 3886, 3887 I 5388 во Ко Кркља, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/20
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_______________________

Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мала хидроелектрична централа
централа на
КП бр. 1472;1473;1508 и 1513 во КО Костур
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за
изградба на мала хидроелектрична централа на КП
бр.1472;1473;1508 и 1513 во КО Костур.

Бр. 3 страна 61 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.1472;1473;1508 и 1513 во КО Костур.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мала хидроелектрична централа.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарските парцели
бр.1472;1473;1508 и 1513.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.1472;1473;1508 и
1513 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.1472;1473;1508 и
1513 се заверува со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 -824/21
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување
прогласување на Одлуката за утврдување потреба од
изработка на локална урбанистичка планска документација
за изградба на мала хидроелектрична централа на
КП бр. 1472, 1473, 1508 и 1513 во КО Костур

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа
на КП бр. 1472; 1473; 1508 и 1513 во КО Костур, што Советот ја донесе на 14-та

седница, одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 3 страна 62 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март
март 2010 година
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 – 824/ 22
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски,с.р.

_____________________
Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 310 во КО Kрива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.310 во КО Крива
Паланка.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.310 во КО Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр.310.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.310 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.310 се заверува со
потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Бр. 3 страна 63 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 м арт 2010 година
година
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/23
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛАНКА
Претседател
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала
на КП бр. 310 во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
310 во Ко Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/24
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛА НКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
__________________________
_____ _____________________

Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка
изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 4925 во Ко Кркља
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.4925 во КО Кркља.

Бр. 3 страна 64 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.4925 во КО Кркља.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр.4925.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.4925 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.4925 се заверува
со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 824/25
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба
потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП
бр. 4925 во Ко Кркља
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
4925 во Ко Кркља, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/26
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_________________________

Бр. 3 страна 65 „СЛУЖБЕН
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
урбанистичка
стичка планска
за утврдување потреба од изработка на локална урбани
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 159/1 во КО Кошари
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.159/1 во КО Кошари.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.159/1 во КО Кошари.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр.159/1.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.159/1 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.159/1 се заверува
со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/27
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини
мини хидроцентрала на КП
бр. 159/1 во Кошари

Бр. 3 страна 66 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
159/1 во Ко Кошари, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/28
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
___________________________

Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 722 во КО Варовиште
Варовиште
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.722 во КО Варовиште.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.722 во КО Варовиште.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр.722.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.722 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.722 се заверува со
потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Бр. 3 страна 67 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/29
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП
бр. 722 во KO Варовиште
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
722 во КО Варовиште, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/30
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
_________________________

Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 2594 во КО Kрива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.2594 во КО Крива
Паланка.

Бр. 3 страна 68 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.2594 во КО Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр.2594.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.2594 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.2594 се заверува
со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/31
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
КРИВ А ПАЛАНКА
Претседател
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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, донесe
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП
бр. 2594 во KO Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
2594 во КО Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/32
15.03.2010 год.
Крива Паланка

О ПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
Алексовски,с.р.
ексовски ,с.р.
_________________________

Бр. 3 страна 69 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 244 во КО Кошари
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.244 во КО Кошари.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.244 во КО Кошари.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр. 244.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.244 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 244 се заверува со
потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/33
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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

Бр. 3 страна 70 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала
на КП бр. 244 во KO Кошари
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
244 во КО Кошари, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/34
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
__________________________

Врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ„ бр.24/08), член 26 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.91/09)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр.7/2006), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација
докум ентација за изградба на мини хидроцентрала на
КП бр. 591 во КО Станци
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.591 во КО Станци.
Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде во рамките на КП бр.591 во КО Станци.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на мини хидроцентрала.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за
градежната парцела е опфат на границите на катастарската парцела бр. 591.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.591 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози.

Бр. 3 страна 71 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за КП бр.591 се заверува со
потпис и печат на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.0707- 824/35
824/35
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Прет седател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала
на КП бр. 591 во KO Станци
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр.
591 во КО Станци, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/36
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за аплицирање на проект „Изработка на техничка
техничка
документација за гасификација на Општина Крива Паланка“
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка
како член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за гасификација на Општина Крива Паланка“
по Програмата за рамномерен регионален развој за 2010 година.

Бр. 3 страна 72 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07 – 824/37
12.03.2010 год,
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање согласност за аплицирање
на проект „Изработка на техничка документација
за гасификација на Општина Крива Паланка“
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за гасификација на Општина Крива Паланка“,
што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/38
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА
ОПШТИ НА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
Алексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка( Службен
гласник на Крива Паланка бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за аплицирање на проекти
„Изработка на техничка
техничка документација за патни правци“
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка
како член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на
проекти

Бр. 3 страна 73 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
„Изработка на техничка документација за патни правци“ - “Тораница“ (Компресорска
станица) до Ајдучка чешма со „Македонска Каменица“, “Длабочица – Баштево“,
“Кркља-Варовиште“, “Жидилово – Славев Врв“,“Трново – Караула Коприва“ по
Програмата за рамномерен регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“
Бр.07Бр.07- 824/39
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за патни правци
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за патни правци, што Советот ја донесе на
14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/40
824/ 40
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

______________________

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02 ) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

Бр. 3 страна 74 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

ОДЛУКА
За давање
давање согласност за аплицирање на проект „Изработка на техничка
документација за мали хидроцентрали на цевководот СтанциСтанци-Фабрика за вода за
водоснабдување на Крива Паланка и цевковод Калин КаменКамен- главен резервоар за
водоснабдување на Крива Паланка “

Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка
како член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за мали хидроцентрали на цевководот
Станци-Фабрика за вода за водоснабдување на Крива Паланка и Цевковод Калин
Камен-главен резервоар за водоснабдување на Крива Паланка“ по Програмата за
рамномерен регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“
Бр.07Бр.07- 824/41
824/41
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за мали хидроцентрали на цевководот
СтанциСтанци -Фабрика за вода за водоснабдување на Крива Паланка и Цевковод Калин
Камен
Каменмен- главен резервоар за водоснабдување на Крива Паланка “
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Изработка на техничка документација за мали хидроцентрали на цевководот
Станци-Фабрика за вода за водоснабдување на Крива Паланка и Цевковод Калин
Камен-главен резервоар за водоснабдување на Крива Паланка“, што Советот ја
донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 3 страна 75 „СЛУЖБЕН
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 824/42
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_________________________

Врз основа на член 22ст.3 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка( Службен
гласник на Крива Паланка бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за аплицирање на проект „ Изработка на техничка
документација за водоснабдување на с.Длабочица“
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка
како член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект
„ Изработка на техничка документација за водоснабдување на с.Длабочица“ по
Програмата за рамномерен регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/43
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност за аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за водоснабдување на с.Длабочица“
1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност за аплицирање на
проект „ Изработка на техничка документација за водоснабдувае на с.
Длабочица“, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 година.

Бр. 3 страна 76 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
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 – 824/44
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

______________________
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ бр.5/2002“) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка( Службен
гласник на Крива Паланка бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за аплицирање на проект „ Изработка на техничка
документација за канализациона мрежа за село Мождивњак“
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка како
член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за канализациона мрежа за село Мождивњак
“ по Програмата за рамномерен регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07Бр.07- 824/45
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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

Бр. 3 страна 77 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност за аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за канализациона мрежа за село
Мождивњак“
1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност за аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за канализациона мрежа за село Мождивњак,
што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/46
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
лексовски ,с.р.

______________________
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка( Службен
гласник на Крива Паланка бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за аплицирање на проект „ Изработка на техничка
документација за уредување и изградба на речно корито на Крива Река
(Бензинска пумпа –Мотел Македонија) - лев брег“
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка како
член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за Уредување на речно корито на Крива Река
(Бензинска пумпа-Мотел Македонија) лев брег“ по Програмата за рамномерен
регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/47
824/47
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.
_________________________

Бр. 3 страна 78 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
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 К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност за аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација за уредување на речно корито на Крива
Река (Бензинска пумпа –Мотел Македонија)
Македонија) - лев брег“
1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност за аплицирање на проект „
Изработка на техничка документација зауредување на речно корито на Крива Река
(Бензинска пумпа-Мотел Македонија) – лев брег, што Советот ја донесе на 14-та
седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/48
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_______________________
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка, на
седницата одржана на 12.03.2010 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на техничка документација за замена на азбесни
цементни цевки во градот Крива Паланка
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива Паланка
како член на Североисточниот плански регион да учествува во аплицирање на проект
„ Изработка на техничка документација за изработка на техничка документација за
замена на азбесни цементни цевки во градот Крива Паланка по Програмата за
рамномерен регионален развој за 2010 година.
Член 2
Носител на апликацијата ќе биде Центарот за развој на Североисточниот
плански регион (ЦР на СИПР).
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Средствата за
рамномерен регионален развој, Програма за рамномерен регионален развој 2010
година.

Бр. 3 страна 79 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07
Бр.07 – 824/49
12.03.2010 год,
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за изработка
изработка на техничка
документација за замена на азбесни цементни цевки
во град Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за изработка на техничка документација за замена
на азбесни цементни цевки во град Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та
седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/50
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_______________________
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Крива Паланка“ бр. 7/06), согласно Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа на Крива Паланка
за 2010 година, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за реконструкција и рехабилитација на локален пат, крак 1
лево од локалниот пат село Конопница – село Мождивњак за аплицирање во
Програмата за рамномерен регионален развој на селата за 2010 година
Член1
Со оваа Одлука се дава согласност за апликација за учество во Програмата за
рамномерен регионален развој на селата за 2010 година (јавен повик) на
Министерстсвото за локална самоуправа за реконструкција и рехабилитација на
локален пат, крак 1 кон црква во село Конопница лево од локалниот пат село
Конопница – село Мождивњак.

Бр. 3 страна 80 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Должината за реконструкција и рехабилитација на локалниот пат крак 1 лево
кон Црква во с. Конопница изнесува од стационажа км. 0 + 000,00 до км. 0 + 938,42.
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени 50% кофинансирање од
Буџетот на Општина Крива Паланка и 50% од Програма за рамномерен регионален
развој за 2010 година.
Член 4
За реконструкција и рехабилитација на локалниот пат постои Основен проект
со тех.бр.846-12-08, изработен од Градежен институт на Македонија А.Д, и ревизија на
истиот проект, Извештај за извршена техничка контрола на основниот проект од
страна на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје – Градежен факултет – Скопје,со
бр. 745-3 од 14.05.2009 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/51
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање согласност
согласност за реконструкција и
рехабилитација на локален пат, крак 1 лево од локалниот пат село Конопница –
село Мождивњак за аплицирање во Програмата за рамномерен регионален
развој на селата за 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за
давање согласност за реконструкција и
рехабилитација на локален пат, крак 1 лево од локалниот пат село Конопница – село
Мождивњак за аплицирање во Програмата за рамномерен регионален развој на
селата за 2010 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010
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 – 824/52
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски,с.р.

_______________________

Бр. 3 страна 81 „СЛУЖБЕН
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Крива Паланка“ бр. 7/06), согласно Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа на Крива Паланка
за 2010 година, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за изградба на локален пат, М2 – село Баштево
(Длабочица) за аплицирање во Програмата за рамномерен регионален
развој на селата за 2010 година
Член1
Со оваа Одлука се дава согласност за апликација за учество во Програмата за
рамномерен регионален развој на селата за 2010 година (јавен повик) на
Министерстсвото за локална самоуправа за реконструкција и рехабилитација на
локален пат М2 – село Баштево (Длабочица).
Член
Член 2
Должината за изградба на локалниот пат M2 – село Баштево (Длабочица)
изнесува од стационажа км. 0 + 000,00 до км. 2 + 265м. а ќе се гради 1 км.
Член 3
Потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени 50% кофинансирање од
Буџетот на Општина Крива Паланка и 50% од Програма за рамномерен регионален
развој за 2010 година.
Член 4
За изградба на локалниот пат постои Главен проект со тех.бр.3835/11 од 03.1996
годиана, изработен од ГРО „Пелагонија“ ООЗТ „Пелагонија Проект“ – Скопје.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/53
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за давање согласност за изградба
на локален пат, М2 – село Баштево (Длабочица) за аплицирање
во Програмата за рамномерен регионален развој
на селата за 2010 година
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за изградба на локален пат, М2 –
село Баштево (Длабочица) за аплицирање во Програмата за рамномерен регионален

Бр. 3 страна 82 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
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развој на селата за 2010 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/54
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски

_______________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06) Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За поништување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие
за изградба на инфраструктурни објекти и дистрибуција на
природен гас „ГАС ПРОМ КРИВА ПАЛАНКА“ - Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се поништува Одлуката за основање на Јавно претпријатие за
изградба на инфраструктурни објекти и дистрибуција на природен гас „ГАС – ПРОМ
КРИВА ПАЛАНКА“ – Крива Паланка бр. 07-1033/13 од 26.09.2006 година.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/55
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за поништувае на Одлуката за осноање на ЈП за
(ГАС-изградба наинфраструктурни објекти и дистрибуција на природен гас (ГАС
ПРОМ КРИВА ПАЛАНКА) - Крива Паланка“

Бр. 3 страна 83 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
1. Се прогласува Одлуката за поништување на Одлуката за основање на ЈП за
изградба на инфраструктурни објекти и дистрибуција на природен гас (ГАС-ПРОМ
КРИВА ПАЛАНКА)-Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/56
15.03.2010
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_____________________
Врз основа на член 21, чл.24 ст.1 и 2 и член 36 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) , член 2 ст.1, чл. 3 ст.3 и член 9 ст.2 од
Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ бр. 38/96, 40/03, 49/06, и 22/07,
83/09) и чл.14 ст.1 т.25 од Статутот на Општина Крива Планка (Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр.07/2006) Советот на Општина Крива Планка, на
седницата одржана на ден 12.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
За изменa
изменa и дополнување на Одлуката за основање на Јавно
Јавно Претпријатие
за изградба и одржување на локални патишта и градски паркинзи, уредување
на буици, одржување на улично осветлување и изготвување на техничка
документација во општина Крива Паланка “Калин Камен“
Камен“ – Крива Паланка
Паланка
Член 1
Насловот на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за изградба и
одржување на локални патишта и градски паркинзи, уредување на буици, одржување
на улично осветлување и изготвување на техничка документација во општина Крива
Паланка “Калин Камен“ – Крива Паланка (“Службен Гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.6 од 26.06.2009 година се менува, дополнува и гласи
“Одлука за основање на Јавно претпријатие за изградба и одржување на
локални патишта, инфраструктурни објекти и градски паркинзи, уредување на
буици, одржување на улично осветлување, изготвување на техничка документација и
дистрибуција на природен гас во Општина Kрива Паланка “КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА
ПАЛАНКА“.
Член 2
Во членот 1 после зборот “основа“, текстот се менува дополнува и гласи “Јавно
претпријатие за изградба и одржување на локални патишта, инфраструктурни
објекти и градски паркинзи, уредување на буици, одржување на улично осветлување,
изготвување на техничка документација и дистрибуција на природен гас во Општина
Kрива Паланка “КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА.“ и ги утврдува основните
прашања за основање на јавното претпријатие.
Член 3
Во членот 2 ст.1 после зборот “назив“, текстот се менува и гласи “Јавно
претпријатие за изградба и одржување на локални патишта, инфраструктурни
објекти и градски паркинзи, уредување на буици, одржување на улично осветлување,
изготвување

Бр. 3 страна 84 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
на техничка документација и дистрибуција на природен гас во Општина Kрива
Паланка „КАЛИН КАМЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА.“ – КРИВА ПАЛАНКА“.
Член 4
Членот 4 се менува и гласи:
Дејности на Јавното Претпријатие се:
- 42.91 изградба на хидроградежни работи
- 43.11 уривање
- 43.12 подготвителни работи на градилиште
- 43.21 Електроинсталатерски Работи
- 38.31 Демонтирање на крш
- 71.11 Архитектонски дејности
- 71.12 Инженерство и со него поврзано техничко советување
- 73.12 огласување преку медиуми
- 35.22 Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи
- 35.23 Трговија на гас преку дистрибутивните системи
- 35.11 Производство на електрична енергија
Претежна дејност на претпријатието е под шифра
- 42.11 Изградба на патишта и автопати
Горенаведените дејности опфаќаат
Уредување, изградба, реконструкција и одржување на улици, собирни улици,
плоштади и спортски терени, јавни површини, уривање и демонтирање на објекти
земјени работи;

одржување на јавното осветлување на станбените и сервисните улици на
подрачјето на Општината;

Одржување на улици и сообраќајници во зимски услови

отстранување на хаварисани возила од јавна и зелена површина

стопанисување со градскиот базен и тениските терени

изградба и одржување на јавни санитарни јазли

чистење и одржување на коритата на реките во општината Крива Паланка

изработка на детални урбанистички планови и главни проекти за
инфраструктура, проектирање,
организирање и изработка на инвестиционатехничка документација и водење на комплетните инвестициски работи, стручен
надзор врз реализирање на плановите и програмите за изградба и реконструкција

дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на
природен гас, снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на
системот за дистрибуција на природен гас

производство на електрична енергија од обновливи енергетски извори.


Член 5
Членот 6 се менува и гласи:
Средствата за основање на Јавното претпријатие ги обезбедува основачот
Советот на општина Крива Паланка во износ од 5.000. 00 ЕУРА.
Член 6
Членот 11 се менува и гласи:

Бр. 3 страна 85 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
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“За лице кое ќе ги води работите на претпријатието до неговото
конституирање, се именува Игор Додевски со ЕМБГ 1107978424018 адреса на ул. 3. М.
Бригада бр.14 во Крива Паланка.“
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општината Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/57
13.03.2010 год.
Крива
Кри ва Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
основање на ЈП за изградба и одржување на локални патишта и градски
паркинзи, уредување на буици, одржување на улично осветлување и изготвување
на техничка доклументација во Општина Крива Паланка (КАЛИН КАМЕН) Крива Паланка“
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
основање на ЈП за изградба и одржување на локални патишта и градски паркинзи,
уредување на техничка документација во Општина Крива Паланка (КАЛИЛН
КАМЕН)-Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/58
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_____________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалнла самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06) Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За исплата на надоместок на трошоци за користење
на сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка
Член 1
Во зависност од потребите на Општина Крива Паланка на вработените и
членовите на советот им следува надоместок за трошоци за користење на сопствено
возило за службени цели.

Бр. 3 страна 86 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
Член 2
Надоместокот на трошоците за користење на сопствено восило за службени
цели се исплатува во висина од 11,20% од цената на литар гориво по поминат
километар.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/59
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За исплата на надоместок на трошоци за користење
на сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за исплата на надоместок на трошоци за користење
на сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе
на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/60
15.03.2010
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
________________________
________________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка
сметка на ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка за 2009 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Јавното претпријатие „Комуналец“– Крива
Паланка за 2009 година, донесена со Одлука бр.02-83/3 на Управниот одбор од
24.02.2010 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 824/61
12.03.2010 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.

Бр. 3 страна 87 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
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 К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
сметка на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/62
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
Алексовски,с.р.
ексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советoт на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна
установа за деца – Детска градинка „Детелинка“
Крива Паланка за 2009 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Општинска јавна установа за деца – Детска
градинка „Детелинка“ - Крива Паланка за 2009 година, донесена со Одлука на
Управниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 824/63
12.03.2010 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
КРИВ А ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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

Бр. 3 страна 88 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
сметка на Општинска јавна установа за деца Детска
градинка „Детелинка“ Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ
„Детелинка“- Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/64
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршната сметка на СОУ„Ѓорче Петров“ –
Крива Паланказа
Паланказа 2009 година

1. Се усвојува Завршната сметка на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за
2009 година, донесена со Одлука на Училишниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 824/65
12.03.2010 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.

_______________________

Бр. 3 страна 89 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
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 К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
сметка на Средно општинско училиште „Ѓорче Петров“
Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на СОУ „Ѓорче
Петров“- Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/66
15.03.2010
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
________________________
______________ __________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување
усвојување на Завршната сметка на Основното
училиште „Илинден“ - Крива Паланка за 2009 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Основното училиште „Илинден“ – Крива
Паланка за 2009 година, донесена со Одлука на Училишниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 824/67
12.03.2010 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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

Бр. 3 страна 90 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
Завршна сметка на
Oпштинско училиште „Илинден“ - Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/68
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршната сметка на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
за 2009 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Основното училиште „Јоаким Крчовски“ –
Крива Паланка за 2009 година, донесена со Одлука на Училишниот одбор 05-104/1 од
01.03.2010 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 824/69
12.03.2010 год.
Крива Паланк

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
сметка на Oпштинско училиште „Јоаким Крчовски“
Крива Паланка за 2009 година

Бр. 3 страна 91 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ „Јоаким
Крчовски“- Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/70
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_____________________
Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

O Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Општинскиот ученички
дом „Боро
„Боро Менков “ Крива Паланка за 2009 година

1. Се усвојува Завршната сметка на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“
Крива Паланка за 2009 година, донесена со Одлука на Управниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 824/71
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Претседа тел,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.

__________________________

Бр. 3 страна 92 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година
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 К
За прогласување на Одлука за усвојување на Завршна
сметка на Oпштински
Oпштински ученички дом „Боро Менков“
Крива Паланка за 2009 година
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУД „Боро
Менков“- Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/72
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
__________________________

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за изменување на Законот за заштита на
деца (Сл.весник на РМ бр.65/2004) и член 14 став 1, точка 11 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.07/06) Советот на општина
Крива Паланка, на седницата одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на промена на Статут на општинска
јавна установа за деца –Детска градинка
гради нка “Детелинка”“Детелинка”Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за промена на Статут на
Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Детелинка“.
Член 2
Согласноста за промена се дава поради промена на членови од Статутот.
Член 3
Името “Иво Рибар Лола” се заменува со името “Детелинка” во членот 1 , членот
3, членот 4 од Статутот.
Член 4
Зборот “23 април” се заменува со зборот” 20 мај” во член 57 од Статутот.
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Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 824/73
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Претседател,
ател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлука за давање согласност на промена
на Статутот на Општинска јавна установа за деца
Детска градинка „Детелинка“ Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за давање согласност на промена на Статтот на ОЈУДГ
„Детелинка“- Крива Паланка, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/74
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
____________________________
_____________ _______________

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 5 став 2 и 3 од Законот за даноци на имот („Службен
весник на РМ“ бр. 61/04) и член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл. гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Решението за формирање на Комисија
за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот
Член 1
Во Решението за формирање на Комисија за утврдување на пазарната
вредност на недвижен имот бр. 07-928/11 од 12.09.2006 година, донесено од страна на
Советот на Општина Крива Паланка се врши измена во член 2 под 6 и наместо
„заменик – Стоимен Ѓоргиевски“ треба да стои заменик – Игор Додевски, вработен во
Општина Крива Паланка.
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Останатиот дел од Решението останува непроменето.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 - 824/75
12.03.2010
.2010 год.
12.03
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на
Решението за формирање на Комисија за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Решението за
формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, што
Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 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 – 824/76
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА
КР ИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
__________________________

ИНФОРМАЦИЈА
За враќање на средства за доделен плац
Со решение бр. 07-90/1 од 14.04.1988 година донесено од страна на Собранието
на општината Крива Паланка на лицето Ѓорѓиевски Ѓорѓа од Крива Паланка доделено е
на трајно користење општествено земјиште за изградба на индивидуална стамбена
зграда максимум со два стана во површина од 637м2, плац бр.10, дел од катастарска
парцела 20/1382, заведена во поседовен лист бр.10 во КО Градец на име општествена
сопственост. Општественото земјиште е доделено на именуваниот со паричен
надоместок од 321.685 динари сметано по 505 динари од 1м2.
Именуваниот во тоа време на Собранието на Општина Крива Паланка на
04.06.1988година има уплатено средства во износ од 160.000 динари, а на 01.07.1988
година има уплатено средства во износ од 161.680 динари или вкупно има уплатено
средства во износ од 321.680 динари.
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До Градоначалникот на Општина Крива Паланка сопственикот на горенаведената
катастарска парцела има поднесено барање бр.08-4320/1 од 10.12.2009 година со кое
бара надоместок за купување на земјиштето бидејки градбата на индивидуалната
станбена зграда му била оспорена од страна на лицето Добри Трајчевски од с. Градец
Крива Паланка . За сопственоста на земјиштето лицето Добри Трајчевски завел судски
спор и докажал дека земјиштето е негова сопственост.
Во преговори на лицето Ѓорѓиевски Ѓорѓа понудена му е цена од 4 еура по метар
квадратен. Од негова страна дадена е согласност за понудената цена.
Од горе изнесеното се предлага на Советот на Општина Крива Паланка да донесе
акт со која ќе се даде согласност Општина Крива Паланка да ги врати средствата за
купување на плацот.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ
РАБОТИ
________________________

По разгледување на Информацијата за враќање на средства за доделен плац, а
врз основа на член 23 од Статутот на Општина Крива Паланкал, Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за враќаање на средства за доделен плац на
ЃОРЃИЕВСКИ ЃОРЃА од Крива Паланка.
2. Средствата во износ од 156.702,00 денари од сметката на Буџетот на Општина
Крива Паланка да се вратат на 6 (шест) еднакви рати.

Бр.07
Бр.07- 824/77
824/77
15.03.2010
15 .03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,с.р.
________________________
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Врз основа на член 14 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен
гласник на општина Крива Паланка бр. 7/06, а во врска со член 7 од Законот за

културата (Службена весник на РМ бр.91/98 и 49/03) Советот на општина Крива
Паланка на седницата одржана на 12.03.2010 година, донесе
П Р О Г Р А М А

За развој на Музејската дејност во Општина
Крива Паланка (2010 – 2014)
Темелни принципи
принципи
Културното наследство на една Општина или еден регион е негово богатство,
негов идентитет и негов капацитет за економски развој. Кривопаланечкиот регион
располага со значајно културно наследство кое што полека стихијно исчезнува, што
од цивилизациските текови: урбанизација и глобализација, што од негрижа и
непосветеност.
Задачата на едно организирано општество е да се грижи за зачувување на своето
културно историско наследство. Исто така како економски потенцијал може да се
искористи значаен дел од културно – историското наследство доколку тоа најпрвин
институционално се заштити, документира, а подоцна се валоризира и презентира
преку различни форми.
Општина Крива Паланка за разлика од соседните општини многу доцна (2006 г)
отпочна со развој на музејската дејност при што формира Локална установа
„ГРАДСКИ МУЗЕЈ“ која што институционално е директно одговорна за заштитата
валоризацијата и презентацијата на културо – историското наследство.
Тргнувајќи од децентрализираниот модел на управување и финансирање на
културата и културното наследство како и од стремежите за воспоставување на
европски принципи на работа и развој, општина Крива Паланка изработи програма за
развој на музејската дејност која што ги утврдува целите, приоритетите, стратегијата,
активностите и финансиските средства со кои што ќе се развива дејноста.
Цели
Програмата за развој на музејската дејност ги утврдува следните цели за развој на
дејноста кои што произлегуваат од базичните принципи на заштита и искористување
на културно – историското наследство со примена на современа методологија на
културниот менаџмент:
 Заштита, валоризација и презентација на културно – историското наследство
на Кривопаланечкиот регион.
 Потикнување на меѓу-институционална соработка на локално ниво и
интердисциплинарен пристап.
 Институционална надградба на установите задолжени за културата и
културното наследство.
 Подобрување на менаџментот во културата и културното наследство.
 Искористување на културата и културното наследство како ресурс за
економски развој.
Приоритети
Приоритет и
Имајќи ги предвид зацртаните цели и инструментите за нивно достигнување во
програмата за развој на музејската дејност се истакнуваат приоритетите кои што
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локалната заедница треба да ги имплементира во развојот на музејската дејност. При
тоа во програмата се определуваат следните приоритети за развој на музејската
дејност:

 Собирање, истражување, конзервација и презентација на етнолошкото духовно
и материјално наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на археолошкото
наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на историското
наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на архитектонското –
градителското наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на црковно-историското
и уметничко наследство на кривопаланечкиот регион.
Стратегија
Стратегијата за развој на музејската дејност во општина Крива Паланка
произлегува од потребата општината да отпочне со темелно развивање на дејноста
осгласно потребите на локаланата заедница и согласно националната законска
регулатива која што ја уредува оваа дејност.
За таа цел во програмата за развој на музејската дејност предвидуваме наколку
стратешки активности кои што ќе водат кон развивање на оваа дејност:
 Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и
институционални активности.
 Донесување и имплементација на потребните нормативно – правни акти и
одлуки во функција на двата типа на активности.
 Локација на средства за финансирање на активностите.
I.
Градски Музеј – Крива Паланка
Градскиот Музеј во Крива Паланка е формиран како Локална Установа од Областа
на Културата. По својата форма тој прстаува Општ Музеј кој што ги обединува сите
музеолошки дисциплини во себе: археолошката, етнолошката и историската.
Во Елаборатот за основање е предвидено оформување на три одделенија на
музејот со поставување на три постојани поставки на археолошки, етнолошки и
историски предмети.
Покрај ова Л.У „Градски Музеј“ – Крива Паланка ќе биде институционалниот
носител на целокупната музејска дејност и ќе има обврска во проектираниот период
да ја врши и доразвива музејската дејност во соработка со општина Крива Паланка,
Н.У Центар за култура – Крива Паланка, манастирот Св. Јоаким Осоговски и
останатите организации кои што имаат допирни точки со заштита на културата и
културното наследство.
Активности
Според програмата за развојот на музејската дејност предвидени се неколку
капитални инвестициски и институционални активности кои што ќе овозможат
создавање на услови за поставување и управување на постојаните поставки на
музејски предмети и материјали за сите музејски збирки.
 Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и
институционални активности.
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 Инвестициски активности

1. Капитални инвестициски активности за Реконструкција, изградба и адаптација
на простории и изложбени
изложбени сали за постајаните поставки на музејски предмети и
материјали.
материјали
1.1 Реконструкција и адаптација на западното крило на објект „Дом на АРМ“ и негова
преадаптација во изложбен простор за поставување на историска поставка на
предмети и материјали.

Потребни средства: 1.887 950 МКД
1.2 Реконструкција и адаптација на просторија во приземје и подрум на објект „Дом на
АРМ“ и негова адаптација во Депо за депонирање и архивирање на музејски
предмети и материјали; и во работилница за конзервација на музејксите предмети

Потребни средства: 910. 885 МКД
1.3 Надградба на приземје (кујна на ресторант) во објект „Дом на АРМ“ и адаптација на
добиениот простор во изложбен простор за поставување на археолошка поставка на
предмети и материјали

Потребни средства: 1.600 000 МКД
1.4 Довршување на Реконструкцијата и адаптацијата на објект „Манастирски Ан“ во
изложбен простор за поставување на етнолошката поставка на предмети и
материјали од руралниот и градскиот живот

Потребни средства: 2.
2.50
500
50
0 000 МКД
1.5 Изградба или / и адаптација на простор во манстирот Св. Јоаким Осоговски за
поставување на постојана поставка на црковноцрковно-историското и уметничкото
наследство на манастирот Св. Јоаким Осоговски и Кривопаланечкото архиерејско
намесништво

Потребни средства: 2.680 000 МКД

 Институционални
Институционални активности
2. Институционален развој на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка,
оформување, организација и модернизација на одделенијата и збирките преку
следење на современите изложбени технологии.
2.1 Институционализирање на установата преку донесување и имплементирање
на сите потребни нормативно – правни акти и исполнување на посебните и
општите услови за работа на музејот и развојот на дејноста согласно Законот за
музеите

Потребни средства: 100.000 МКД
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2.2 Формирање и организација на археолошкото, етнолошкото и историското
одделение на музејот и соодвентите музејски збирки според музеолошките
стандарди и прописи

Потребни средства: 640.000 МКД
2.3 Вработување на соодветни профили на стручни лица кои што ќе работата во
Одделенијата на Музејот и ќе бидат директно одговорни за чувањето,
конзервацијата и презентацијата на музејските збирки

Потребни средства: 780.000 МКД
2.4 Документирање на музејските збирки, каталогизација, електронска обработка,
и дигитализација на збирките во музејот, како и употреба на новите медиуми во
презентација на истите

Потребни средства: 380.000 МКД
2.5 Оформување на продавница за музејски производи, сувенири и туристички
материјали (локални сувенири, локални производи, домашни ракотворби,
туристички и пропагандни материјали) во матичната зграда на музејот (Дом на
АРМ).

Потребни средства: 100.000 МКД
2.6 Постојана обука на вработените во музејот, за и околу современите
електронски и дигитални технологии на чување и новите медиуми и форми на
презентирање на културното налседство и организирање на работилници за
вешти жени.

Потребни средства: 80.000 МКД

Локација на средства
Меѓународни фондации
и инситуции
ИПА – Инструмент за
претпристапна помош
Буџет на РМ
Амбасади на странски
држави
Буџет на општина
Крива Паланка

Партнери
Општина Крива
Паланка
Н.У Центар за култура –
Крива Паланка
Л.У Градски Музеј –
Крива Паланка
Манастир Св. Јоаким
Осоговски
Министерство за
Култура на РМ

Бенефициенти

Локална заедница
Локална самоуправа
Посетители
Туристи
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Динамика на активностите

Динамика на активности за периодот: 2010 – 2014
2010
2011
2012
2013
2014
кварта кварта кварта К вартал квартал
ли
ли
ли
и
и
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Активности
1. Инвестициска компонента
1.1 Реконструкција и преадаптација на
западно крило од Дом на АРМ во сала
за историска поставка
1.2 Реконструкција и адаптација на дел
од приземје и подрум во Депо
1.3 Надградба на објект кујна во Дом на
АРМ – адаптација во сал за
археолошка поставка
1.4 Реконструкција и адаптација на
објект Манастирски ан во простор за
етнолошка поставка
1.5 Изградба и адаптација на простор
во ман. За поставување на постојана
црковно – историска и умтничка
поставка
2. Институционална компонента
2.1 Институционализација на
установата
2.1 Оформување на одделенијата и
музејските збирки
2.3 Вработување на соодветен стручен
кадар
2.4 Документирање, каталогизација,
електронска
обработка
и
дигитализација на музејските збирки
2.5 Постојана обука на вработените во
музејот
2.6. Оформување на
Музејска
продавница
Нормативно правни акти
За развојот на музејската дејност покрај инвестициските и институционалните
активности општината заедно со соодветните иституции и организации
координирано ќе ги донесува (узвојува) и имплемантира нормативно – правните акти
за развој на музејската дејност и остварување на предложената програма.
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Динамика на донесување на одлуки
2010
кварта
ли
1 2 3 4

2011
кварт
али

2012
кварта
ли

2013
2014
К вартал квартал
и
и
1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Одлука за усвојување на Програма за
развој на Музејската дејност во
Општина Крива Паланка.
2. Одлука за давање на користење на
недвижна ствар (простории) на Л.У
Градски Музеј – Крива Паланка
3. Догово за заедничко формирањена
постојана етнолошка поставка со Н.У
Центар за култура Крива Паланка
4. Договор за поставување на постојана
црковно – историска поставка / поставка на
ументичкото наследство со Управа на
манастир Св. Јоаким Осоговски
5. Одлука за финансирање на музејската
дејност, вклопена во Буџетите на општината
за 2010,20011,2012,2013 и 2014 година.
6. Одлука за усвојување Годишна програма
за работа.

П
р
е

7. Одлука за увојување на годишен извештај
за работа
8. Акт за основање, организација и работа на
Л.У Градски Музеј – Крива Паланка
9. Одлука за вработување на потребни
музејски кадри
10. Одлука за усвојување на Статут на Л.У
Градски Музеј – Крива Паланка.

Финансирање на развојот на дејноста
Според табелите за локација на средства и финансиските средства кои што се
потребни за развивање на музејската дејност, во програмата е проектиран
процентуалниот сооднос на средства кои што ќе бидат одвоени од буџетот на
општина Крива Паланка и вградени во Годишните програми, како и финансиските
средства кои што ќе се бараат од Буџетот на РМ и од меѓународни фондови, донатори
и спонзор
1. Меѓународни фондации ИПА

8000000
7000000

2. Буџет на РМ

6000000

3. Буџет на општина Крива Паланка

4000000

5000000
Series1

3000000

4. Странски амбасади

2000000
1000000
0
1
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Завршни одредби
Предложената програма за развој на музејската дејност за периодот
2010 – 2014 преставува прв обид за заедничко проектно планирање на
активности и проекти за развој на музејската дејност, на едно локално микро
ниво преку една институционална форма и со употреба на две компоненти
(инвестиционата и институционалната).
Времетраењето на програмата 2010 – 2014 е проектирано согласно
новиот тренд на планирање на европскиот буџет за периодот 2007 – 2013, и
согласно заложбите на владата на РМ за повеќегодишно планирање на
капиталните инвестиции на одредна општина или институција.
Бр.07Бр.07- 824/79
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Програмата за развој на музејска
дејност во Општина Крива Паланлка за 20102010- 2014 година

1. Се прогласува Програмата за развој на музејска дејност во Општина Крива
Паланлка за 2010-2014 година, што Советот ја донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 824/80
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,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 К
За прогласување на Извештајот за безбедносната состојба во
областа на јавната безбедност од второто полугодие од 2009 година
1. Се прогласува Извештајот за безбедносната состојба во областа на јавната
безбедност од второто полугодие од 2009 година, што Советот го донесе на 14-та
седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Извештајот 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 – 824/82
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
____________________________

Врз основа на 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 12.03.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член на Управниот одбор на
Здравствен дом - Крива Паланка

1. Елизабета ДеспотовскаДеспотовска- Јакова се разрешува од функцијата член на
Управниот одбор на Здравствен дом – Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесуањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 0707- 824/83
12.03.2010
12.03.2010 год.
Крива Паланка
Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување на Решение за разрешување членво
Управниот одбор на Здравствен
Здравствен дом - Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за разрешување член во Управниот одбор на
Здравствен дом - Крива Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана
на 12.03.2010 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 – 824/84
15.03.2010
15.03 .2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
__________________________
___________________ _______

Врз основа на 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 12.03.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Управниот
Управниот одбор на
Здравствен дом „Акад.проф.Д„Акад.проф.Д- р.Димитар Арсов“Арсов“ Крива Паланка

1. За член на Управниот одбор на Здравствен дом „Акад.проф.Д-р.Димитар
Арсов“–Крива Паланка, се именува:
- Перса Илиевска од Крива Паланка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 0707 -824/85
12.03
.0 3.2010
.2010год.
10год.
Крива Паланка
Пала нка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување на Решение за именување член во
Управен одбор на Здравствен дом - Крива Паланка
Паланка
1. Се прогласува Решението за именување член во Управниот одбор на
Здравствен дом - Крива Паланка, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана
на 12.03.2010 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 – 824/86
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_________________________

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
конститутивната седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесe
РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Комисијата за прашања на
верификација, избори и именувања
именувања
1. ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ од Крива Паланка се разрешува од функцијата член
на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања при Советот на
Општината.
2. Ова Решение влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 0707- 824/87
13.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,
Милковски ,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 К
За прогласување
прогласување на Решение за разрешување член во
Комисијата за прашања, верификација избори и именувања
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1. Се прогласува Решението за разрешување член во Комисијата за прашања,
верификација избори и именувања, што Советот го донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/88
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_________________________

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
конститутивната седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Комисијата за прашања на
верификација, избори и именувања
1. БОРЈАНЧО МИЦЕВСКИ од Крива Паланка се именува за член на Комисијата
за прашања на верификација, избори и именувања при Советот на Општината.
2. Ова Решение влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 0707- 824/89
13.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување
прогласување на Решение за именување член во
Комисијата за прашања, верификација избори и именувања

1. Се прогласува Решението за именување член во Комисијата за прашања,
верификација избори и именувања, што Советот го донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 3 страна 107
107 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 824/90
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување на член на Комисија за еднакви
можности
можности на жените и мажите
1. БОРЈАНЧО МИЦЕВСКИ од Крива Паланка се разрешува од функцијата
член на Комисија за еднакви можности на жените и мажите на Советот на Општина
Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/91
824/91
12.03.2010 год.
Крива Паланка
Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување
прогласување на Решение за разрешување член на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
1. Се прогласува Решението за разрешување член во Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/92
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.

_________________________
Бр. 3 страна 108
108 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите
1. ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ од Крива Паланка се именува за член на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/93
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски,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 К
За прогласување
прогласување на Решение за именување член на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
1. Се прогласува Решението за именување член на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите, што Советот го донесе на 14-та седница, одржана на
12.03.2010 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 – 824/94
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.
Дипл.прав . Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/2006), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

Бр. 3 страна 109
109 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Комисија за меѓуопштинска
и меѓународна соработка
1. ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ од Крива Паланка се разрешува од функцијата член
на Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка на Советот на Општина
Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 824/95
12.03.2010
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
Комисија
ја
За прогласување на Решение за разрешување член на Комиси
за меѓуопштинска и меѓународна соработка
1. Се прогласува Решението за разрешување член на Комисијата за
меѓуопштинска и меѓународна соработка, што Советот го донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/96
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
___________________________

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/2006), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За именување член на Комисија за меѓуопштинска
меѓуопштинска
и меѓународна соработка
Бр. 3 страна 110 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

1. ЉУПЧО НИКОЛОВСКИ од Крива Паланка се именува за членл на
Комисијата за меѓуопштинска и меѓународна соработка на Советот на Општина
Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07Бр.07- 824/97
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,с.р.
Милковски ,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 К
За прогласување
прогласување на Решение за именување член на
Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка
соработка
1. Се прогласува Решението за именување член на Комисијата за
меѓуопштинска и меѓународна соработка, што Советот го донесе на 14-та седница,
одржана на 12.03.2010 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 – 824/98
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски ,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

З А К Л У Ч О К
По иницијатива за трајно затварање на шахтите по целата
должина на тротоарот
тротоарот на заобиколната сообраќајница на
потегот од Фабрика „Карпош“ до Мотел „Македонија“
Општина Крива Паланка

Бр. 3 страна 111 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

1. Советот на Општина Крива Паланка донесе Заклучок со кои се задолжува
Одделението за изградба и одржување на комунална инфрастура да ја извести
Агенцијата за државни патишта да превземат конкретни мерки за затварање на
шахтите и пропустите на заобиколната сообраќајница на потегот од Фабрика
„Карпош“ до Мотел „Македонија“ во Општина Крива Паланка.
2. Заклучокот влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 -824/99
12.03.2010 год.
год .
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,
Милковски,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 К
За прогласување
прогласување на Заклучокот по иницијатива за трајно затварање на шахтите
по целата должина на тротоарот на заобиколната сообраќајница на потегот од
Фабрика „Карпош“ до Мотел „Македонија“
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Заклучокот по Иницијатива за трајно затварање на шахите по
целата должина на тротоарот на заобиколната сообраќајница на потегот од Фабрика
„Карпош“ до Мотел „Македонија“ Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на
14-та седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Заклучокот 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 – 824/100
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,
Алексовски ,с.р.
________________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 12.03.2010 година, донесе

З А К Л У Ч О К
По иницијатива за подготовка на идејно решение и поставување на
паноа за некролози на Ул. „Маршал Тито“ Крива Паланка
Бр. 3 страна 112 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
ГЛАСНИК“ 16
16 март 2010 година
година

1. Советот на Општина Крива Паланка донесе Заклучок со кои се задолжува
Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина да ги изготви
потребните програми кои Советот треба да ги усвои и врз основа на Програмите да се
одредат локации за поставување паноа за некролози во градот Крива Паланка.
2. Заклучокот влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 0707 -824/101
12.03.2010 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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 К
За прогласување на Заклучокот по иницијатива за подготовка на идејно решение
и поставување на паноа за некролози на Ул. „Маршал Тито“ Крива Паланка

1. Се прогласува Заклучокот по Иницијатива за подготовка на идјејно решение
и поставување на паноа за некролози на Ул.„Маршал Тито“ - Крива Паланка, што
Советот го донесе на 14-та седница, одржана на 12.03.2010 година.
2. Заклучокот 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 – 824/102
15.03.2010 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с,р,
__________________________
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