Бр. 1 страна 1 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 јануари 2011
2011 год

Врз основа на член 22 став1,точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002 ) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 8/10), Советот на Општина
Крива Паланка, на седницата одржана на 28.01.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на проект
„Зелени градови како можност за одржлив развој“
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина
Крива Паланка како партнер заедно со Општина Литија Република Словенија
водечки

партнер да учествува

како

во подотовка , аплицирање и имплементација на

проектот „ Зелени
Зелени градови како можност за одржлив развој “, по Програма „Европа
за граѓаните“, Мерка 1. Збратимување на градови, Мерка 1.1. Состаноци на збратимени
градови.
Член 2
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за
имплементација на активностите предвидени со проектот
„ Зелени градови како можност за одржлив развој “ .
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“
Бр.07Бр.07- 220/3
220/3

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Паланка

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 –
пречистен текст - („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за давање согласност за подготовка,

аплицирање и имплементација на проект „Зелени градови како можност
за одржлив
одржлив развој“
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Зелени гадови како можност за одржлив развој“, што
Советот ја донесе на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 година.
2. Одлуката 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 – 220/4

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 22 став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02 ) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 8/10), Советот на Општина
Крива Паланка, на седницата одржана на 28.01.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на проект
„Културни разлики –Подобра интеграцијаинтеграција- Богата Европа“
Член1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина
Крива Паланка како водечки партнер заедно со Општина Млава Република Полска
како партнер да учествува во подготовка , аплицирање и имплементација на проектот
„ Културни разлики –Подобра интеграцијаинтеграција- Богата Европ “, по Програма „Европа за
граѓаните“, Мерка 1. Збратимување на градови, Мерка1.1. Состаноци на збратимени
градови.
Член 2
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за
имплементација на активностите предвидени со проектот
„ Културни разлики –Подобра интеграцијаинтеграција- Богата Европа “ .
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 220/5
220/5

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Паланка

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Крива паланка“ бр.8/10),
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З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за давање согласност за подготовка,

аплицирање и имплементација на проект „Културни разликиразликиПодобра интеграција – Богата Европа “
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Културни разлики – подобра интеграција – Богата Европа “,
што Советот ја донесе на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 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 – 220/6
220/6

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
Врз основа на член 22 став1,точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14,точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 28.01.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за подготовка,аплицирање и имплементација
на проект „Следејќи ги ѕвездите од север до југ“
Член1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина
Крива Паланка како партнер заедно со Општина Млава Република Полска како
водечки

партнер да учествува

во подготовка , аплицирање и имплементација на

проектот „ Следејќи ги ѕвездите од север до југ “, по Програма „Млади во акција“.
Член 2
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за
имплементација на активностите предвидени со проектот
„ Следејќи ги ѕвездите од север до југ “ .
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07Бр.07- 220/7
220/ 7

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Паланка

Миле Милковски
Милковски,с.р.
вски ,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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за давање согласност за подготовка,

аплицирање и имплементација на проект „Следејки ги ѕвездоте
ѕвездоте од север до југ “
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Следејки ги ѕвездите од север до југ “, што Советот ја донесе
на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 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 – 220/8
220/8

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка бр.8/10-пречистен
текст, а во врска со Законот за задолжување на РМ со заем кај Европската
инвестициона банка по Договор за заем лпо Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадни води“ („Службен весник на РМ“ бр. 83/10), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата, одржана на 28.01.2011 година, донесе
И З Ј А В А
Дека Општина Крива Паланка ги исполнува следните услови:
Општината Крива Паланка има формирано ЈП „Комуналец“.
ЈП „Комуналец“ ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и
одведување на отпадни води, и не е оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање
неговото функционирање.
ЈП „Комуналец“ со утврдената тарифа овозможува покривање на трошоците за
тековното и идно функционирање и одржување на Проектот.
Проектите со кои ќе аплицира Општината ќе бидат одобрени со Одлука од
Советот на Општината, за секој проект посебно.
Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни
води во Општина Крива Паланка од донации од државата или меѓународни
институции се реализирани и се во функција.
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Доколку Општината не ги исполни условите од дадената изјава се обрзува да ги
врати средствата во целост.
Бр. 0707 -220/9

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Паланка

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Изјава
Изјава
1. Се прогласува Изјавата, што Советот ја донесе на 25-та седница, одржана на
28.01.2011 година.
2. Изјавата 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 – 220/10

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.
Крива Паланка

Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и другивидови на јавно приватно
партнерство (“Службен весник на РМ” бр. 7/2008,139/2008,64/2009), Советот

на

Општина Крива Паланка, на 25-та седницата на Советот, одржана на 28.01.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
за престан на постапка
1.Се прекинува постапката за доделување на
договор за јавно приватно
партнерство за : Изградба на административно–деловен објект “Мала зграда“ Су+Пр+2
, јавен повик бр.01/2010 објавен на официјалната веб страна на Општина Крива
Паланка, во „Сл.Гласник на Општина Крива Паланка бр. 07/2010 „ во ,Службен весник
на РМ бр.87/2010 „и во дневен весник „Нова Македонија„ од 2.јули 2010 година.
2. Да се донесе нова одлука за започнување постапка за доделување на договор за
јавно приватно партнерство под истите услови како и постапката за која е донесена
одлуката за прекинување .
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2. Одлуката за престан на постапката да се објави во Сл. Весник на РМ.
Образложение
Врз основа на член 26,28 и 89 од Законот за концесии и другивидови на јавно
приватно партнерство (“Службен весник на РМ” бр. 7/2008),Советот на Општина Крива
Паланка,

донесе Одлука

бр. 07-1944/3

од 17.05.2010 година, за

започнување на

постапка за јавно приватно партнерство за изградба на администртивно –деловен
објект „Мала – зграда„Су+Пр+2„ со површина од 1.012м2 . со Јавен Повик 01/2010.
Согласно член 32 од Законот за концесии и другивидови на јавно приватно партнерство
(“Службен весник на РМ” бр. 7/2008,139/2008,64/2009),јавниот повик се спроведе со
отворена постапка која беше објавен на официјалната веб страна на Општина Крива
Паланка, во „Сл.Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2010 , „ во ,Службен весник
на РМ бр.87/2010 „и во дневен весник „Нова Македонија„ од 2.јули 2010 година. По
завршување на постапката Советот на Општина Крива Паланка донесе Одлука за избор
на најпволен понудувач бр.07-3147/3 од 16.08.2010 година објавена во Службен весник
на РМ бр 114/2010
видови

на

јавно

. Согласно член 74 став1 точка 3 од Законот за концесии и други
приватно

партнерство

(“Службен

весник

на

РМ”

бр.

7/2008,139/2008,64/2009) , отпадна потребата од спроведување на постапката како
резултат на околности кои не биле познати ,ниту можело да бидат познати во
моментот

на донесување

на одлуката

за започнување

на постапката

,

Од

горенаведените причини Советот на Општина Крива Паланка донесе Одлука како во
диспозитивот.
Правна поука: Незадоволниот учесник во постапката за избор на најповолен
понудувач може д заведат управен спор во рок од 15 дена од денот на доставување на
оваа Одлука.
Бр. 0707-220/11

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год

Претседател,

Крива
Кри ва Паланка

Миле Милковскис,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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за прекин на постапка

1. Се прогласува Одлуката за прекин на постапката, што Советот ја донесе на 25та седница, одржана на 28.01.2011 година.
2. Одлуката 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 – 220/12
220/12

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

______________________
Врз основа на член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), а во согласност со Законот за
заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 28.01.2011 година, донесe
О Д Л У К А
За усвојување на Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината
на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка
1. Се усвојува Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината
на штетата од природни непогоди на подрачјето на Општина Крива Паланка.
2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/13

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Палнака

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката од Комисијата за проценка и

утврдување на висината на штетата од природни непогоди
во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката од Комисијата за проценка и утврдување на висината
на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на
25-та седница, одржана на 28.01.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 1 страна 8 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 јануари 2011
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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 – 220/14
220/14

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
____________________________

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.01.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За формирање на заедничка комисија за подготовка на актите за
воспоставување на МОС
Член 1
Се формира заедничка комисија за подготовка на актите за воспоставување на
меѓуопштинска соработка.
Член 2
Заедничка комисија за МОС:
- ќе изгови предлог акт за воспоставување на МОС
- ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преклу кои ќе се
остварува МОС
Заедничка комисија ги доставува предлог актите до Советот на Општината кои
воспоставуваат меѓуопштинска соработка, во рок од 12 дена.
Член 3
Заедничката комисија е составена од 6 членови од кои по 3 членови од секоја од
општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.
Комисијата од своите редови избира претседател, кој ја координира работата на
комисијата.
Во работата на комисијата може да учествуваат и стручни лица од областа во
која се воспоставува меѓуопштинска соработка.
Член 4
Комисијата од член 1 на оваа одлука, предлозите на актите ги подготвува врз
основа на претходно направена анализа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила

од денот на донесувањето, а ќе се објави во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/15

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Палнака

Миле Милковски
Милковски,с.р.
овски ,с.р.
_________________________

Бр. 1 страна 9 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 јануари 2011
2011 год.

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

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за формирање на заедничка комисија

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Следејки ги ѕвездите од север до југ “, што Советот ја донесе
на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 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 – 220/16
220/16

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.01.2011 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување на членови во заедничка комисија
за подготовка на актите
актит е за воспоставување на
меѓуопштинска соработка
1.

За

членови на заедничката

комисија

за

подготовка

на

актите

за

воспоставување на меѓуопштинска соработка од Општина Крива Паланка се
именуваат:
- Јаготка Николовска – раководител на Одделение за правни и општи работи;
- Биљана Тасевска – виш соработник за подготовка на седници на Совет и јавни
набавки;
- Оливер Стојановски – помлад соработник за заштита на животната средина
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/17
28.01.2011 год.
Крива Палнака

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

Бр. 1 страна 10 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 јануари 2011
2011 год.

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

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Решението за именување на членови во

заедничка комисија
комисија за подготовка на актите за воспоставување
на меѓуопштинска соработка
1. Се прогласува Решението за именување на членови во заедничка комисија за
подготовка на актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка, што Советот го
донесе на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 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 – 220/1
220/18

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоурпава
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10)-пречистен текст,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 28.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
За прифаќање на предлог за воспоставување на
меѓуопштинска соработка
Член 1
Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, утврден
од Советот на Општина Ранковце бр.08-43/2, од 24.01.2011 година, за заштита на
животната средина и природата – мерки за заштитита и спречување од загадување на
водата,

воздухот,

земјиштето,

заштита

на

природата,

заштита

од

бучава

нејонизирачко зрачење помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце.

и
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила

од денот на донесувањето, а ќе се објави во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/19

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Палнака

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлука за
за прифаќање на предлог за
воспоставување на МОС

1. Се прогласува Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на МОС,
што Советот ја донесе на 25-та седница, одржана на 28.01.2011 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 – 220/20
220/20

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.01.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За формирање на заедничка комисија за изготвување на предлогот на актот за
воспоставување на МОС и предлог акти за основање или формирање облици преку
кои ќе се остварува МОС
Член 1
Се формира заедничка комисија за изготвување на предлогот на актот за
воспоставување на МОС и предлог акти за основање или формирање облици преку кои
ќе се остварува МОС помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце (вршење на
определени работи од страна на една Општина за една или повеќе други Општини ).
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Член 2
Заедничка комисија за МОС:
- ќе изготви предлог акт за воспоставување на МОС
- ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преку кои ќе се
остварува МОС
Заедничка комисија ги доставува предлог актите до Советот на Општината кои
воспоставуваат меѓуопштинска соработка во рок од 12 дена.
Член 3
Заедничката комисија е составена од 6 членови од кои по 3 членови од секоја од
општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.
Комисијата од своите редови избира претседател кој ја координира работата на
комисијата.
Во работата на комисијата може да учествуваат и стручни лица од областа во
која се воспоставува меѓуопштинска соработка.
Член 4
Комисијата од член 1 на оваа одлука, предлозите на актите ги подготвува врз
основа на претходно направена анализа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила

од денот на донесувањето, а ќе се објави во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/21

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011 год.

Претседател,

Крива Палнака

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Крива паланка“ бр.8/10),

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување

на Одлуката за формирање на заедника комисија
комисија за

изготвување на предлогот на актот за воспоставување на МОС и
предлогпредлог- акти за основање или формирање облици преку кои
ќе се остварува МОС
1. Се прогласува Одлуката за формирање на заедничка комисија за изготвување
на предлогот на актот за воспоставување на МОС и предлог-акти за основање или
формирање облици преку кои ќе се остварува МОС, што Советот ја донесе на 25-та
седница, одржана на 28.01.2011 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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2011 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 220/22
220/22

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.

Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
Алексовски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
28.01.2011 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување на членови
членови во заедничка комисија за изготвување на
предлогот на актот за воспоставување на МОС и предлог акти за
основање или формирање облици преку кои ќе се остварува МОС помеѓу
Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
1. За членови на заедничката комисија за изготвување на предлогот на актот за
воспоставување на МОС и предлог акти за основање или формирање облици преклу
кои ќе се остварува МОС помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце
(вршење на определени работи од страна на една Општина за една или повеќе други
Општини), се именуваат:
- Јаготка Николовска – раководител на Одделение за правни и општи работи;
- Биљана Тасевска – виш соработник за подготовка на седници на Совет и јавни
набавки;
- Оливер Стојановски – помлад соработник за заштита на животната средина.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 220/23

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

28.01.2011
28.01.20 11 год.
Крива Палнака

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 –
пречистен

текст - („Службен

гласник на

Општина

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Крива паланка“ бр.8/10),

Бр. 1 страна 1 4 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31 јануари 2011
2011 год.

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за именување на членови во заедничка комисија
за изготвување на предлогот на актот за воспоставување на МОС и предлог акти за
основање или формирање облици преку кои ќе се остварува МОС помеѓу Општина
Крива Паланка и Општина Ранковце
1. Се прогласува Решение за именување на членови на заедничка комисија за
изготвување на предлогот на актот за воспоставување на МОС и предлог акти за
основање или формирање облици преку кои ќе се остварува МОС помеѓу Општина
Крива Паланка и Општина Ранковце, што Советот го донесе на 25-та седница, одржана
на 28.01.2011 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 – 220/24
220/24

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

31.
31. 01.2010
01.2010 год.
Крива
Кр ива Паланка

Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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