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Врз основа на член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка, а по предлог на
Oдбор за доделување на награди и признанија, Советот на Општина Крива Паланка на
свечената седница, одржана на 8.10.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За доделување на наградата „8-ми Октомври“
како и доделување на признанија за 2012 година
Член 1
Наградата „8-ми Октомври“ за 2011 година во Општина Крива Паланка се
доделува на следните добитници:
1. Семејството Величкови од Крива Паланка, за особени постигнувања и
придонес во збратимувањето на Општина Крива Паланка Р. Македонија и Самбревил
Белгија ;
2. Драган Величковски од Крива Паланка за особени постигнувања во областа на
културата, културно – историското наследство и придонес во формирањето на Градскиот
Музеј Крива Паланка.
3. Христина Христовска од Крива Паланка, за континуирани успешни резултати и
постигнувања од областа на спортот .
4. Кристијан Станојковски од Крива Паланка, за континуирани успешни резултати
и постигнувања од областа на спортот.
5. Лариса Жулина - Митовски од Крива Паланака за постигнати особено значајни
активности и резултати во областа на образованието.
Член 2
Признание во чест на празникот на Општината „8-ми Октомври“ за 2012 година се
доделува на следните правни лица:
1.
Швајцарската агенција за развој и соработка зa успешна реализација на
програмата ,,Форум во заедницата,,
2.
Единица за координација на проекти ЕКФ зa успешна реализација на
програмата ,,Форум во заедницата,,
3.
Македонски центар за меѓународна соработка за успешна реализација на
проектот ,,Форум во заедницата,, во својство на имплементирачка организација
4.
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за
успешна реализација на проект и соработка со Општина Крива Паланка.
Член 3
Наградата од член 1 ст.1 од Одлуката се доделува како плакета и паричен износ
од 15.000,оо денари.
Наградата од член 1 ст.2, ст.3 , ст.4 и ст.5 од Одлуката се доделува како
диплома.
Член 4
Средствата за доделување на наградата „8-ми Октомври“ ќе се обезбедат од
Буџетот на Општината Крива Паланка.
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Член 5
Наградите и признанијата ќе се предадат на добитниците на свечената седница на
Советот на Општина Крива Паланка што се одржува на 8.Октомври.2012 година.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 30001/1
ПАЛАНКА
8.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

КРИВА

Претседател,
Милка Митовска,с.р.

______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за доделување на наградата „8-ми Октомври“
како и доделување на признанија за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката за доделување на наградата „8-ми Октомври“ како и
доделување на признанија за 2012 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 –30001/2
10.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 22. од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002) и член 14 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Крива Паланка бр.08/2010 ) ,Советот на Општина Крива Паланка на седница, одржана на
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на Предлог – техничко решение за изградба на мали хидроелектани
на водоснабдителен систем на Калин Камен
и Станечка река
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Член 1
Со оваа одлука се прифаќа Предлог – техничко решение за изградба на мали
хидроелектрани на водоснабдителен систем на Калин Камен и Станечка река, бр.01 – 09
од 18.10.2012 година од Хидро Осогово Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-3244/3
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за прифаќање на Предлог-техничко решение
за изградба на мали хидроелектрани на водоснабдителен систем на
Калин Камен и Станечка река
1. Се прогласува Одлуката за прифаќаање на Предлог-техничко решение за
изградба на малил хидроелектрани на водоснабдителен систем на Калин Камен и
Станечка река.
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 – 3244/4
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11), и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“
бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка на седницата, одржана на 26.10.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-Генерален урбанистички план за
Крива Паланка
Бр. 11 страна 217 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Генералниот урбанистички план за Крива
Паланка во следниот урбан опфат:
-на север граничи со К.О. Градец, К.О. Лозаново и К.О. Дрење;
-на исток граничи со К.О. Дрење, К.О. Варовиште и К.О. Кошари;
-на југ граничи со К.О. Кошари, К.О. Дурачка Река, К.О. Мартиница и К.О.
Конопница;
-на запад граничи со К.О. Конопница.
Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината
Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на стручна расправа.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општината Крива Паланка“.
Бр. 07-3244/5
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацрт-Генерален
урбанистички план за Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт – Генерален урбанистички
план за Крива Паланка.
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 – 3244/6
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 22, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на општината Крива

Бр. 11 страна 218 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

Паланка“ бр.08/2012), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Локална
урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2012 год.
Член 1
Се дополнува Програмата за изработка на урбанистички планови и Локална
урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2012 година бр.073049/29 од 09.12.2011 година, објавена во „Службен гласник на општината Крива
Паланка“ и тоа:
• Во точка А по алинеја 15 од Програмата за изработка на урбанистички планови и
Локална урбанистичка планска документација за 2012 година се додава нова
алинеја 16 која гласи:
-„Изработка на изменување и дополнување на Детален урбанистички план на град
Крива Паланка за нас.Бегови Бавчи за к.п.бр.3380/1 и 3380/2 во К.О.Крива
Паланка„.
Член 2
Финансиската вредност на работите предвидени со Програмата за
изработка на урбанистички планови за 2012 година ќе се зголеми за 26.000,оо
денари а ќе бидат исплатени од иницијаторот на постапката.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општината Крива Паланка.
Бр. 07-3244/7
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

За прогласување на Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација за Општина
Крива Паланка за 2012 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива
Паланка за 2012 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 – 3244/8
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011)
и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Македонска“ во Крива Паланка на к.п.бр.952
сопственост на Спасевски Раде.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидено индивидуално домување А1 една градежна парцела со
еден објект, а изградени се два објекта на една градежна парцела (двокуќа).
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се подели градежната парцела на две градежни
парцели.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-3244/9
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
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(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п.952
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 952, сопственост на
Спасевски Раде.
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 – 3244/10
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011)
и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа на место викано „Бавчалак“ во Крива Паланка на
к.п.бр.269/2 сопственост на Стојановски Ангел.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидено парковско зеленило Д1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 11 страна 221 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

Бр. 07-3244/11
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п.269/2
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.269/2, сопственост
на Стојановски Ангел.
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 – 3244/12
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011)
и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.

Бр. 11 страна 222 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа во К.О. Дрење во Крива Паланка на к.п.бр.383/2
сопственост на Петровски Ацо.
Член 3
За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичка
планска документација.
Член 4
Со изработка на урбанистичка планска документација на овој локалитет ќе се
предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-3244/13
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п.383/2
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.383/2, сопственост
на Петровски Ацо.
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 – 3244/14
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011)
и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
26.10.2012 година, донесе
Бр. 11 страна 223 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ во Крива Паланка на
к.п.бр.2869 сопственост на Симоновска Симона и Симоновска Емилија.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во станбени
згради А1-индивидуално домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе остане индивидуално домување, а предвидената
улица ќе има друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-3244/15
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п.2869
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.2869, сопственост на
Симоновска Симона и Симоновска Емилија.
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 – 3244/16
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Бр. 11 страна 224 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1
точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Кр.Паланка“
бр.08/10), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг
(„Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Kрива Паланка на
седница одржана на 26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување
на средства од буџетската сметка на Општина Крива Паланка
Член 1
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава
согласност и овластување на Градоначалникот на општина Крива Паланка за измирување
на средства од буџетската сметка на Општина Крива Паланка, во износ на искористените
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање
Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Крива
Паланка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а во случај на
непочитување на договорните услови.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Крива Паланка да изврши измирување
на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства
од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство
за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка
на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се
распределат на Општина Крива Паланка до износот потребен за наплата на
побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“
бр.62/05, 88/08 и 35/11).
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка”.

Бр. 07-3244/17
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
Бр. 11 страна 225 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

(„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 и овластување за измирување
односно пренасочување на средствата од буџетската сметка на Општина Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средствата од буџетската сметка на Општина Крива Паланка.
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 – 3244/18
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1
точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 14
од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Кр.Паланка“
бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 26.10.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,
согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона банка за
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10)
и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Kрива Паланка и Министерство за
транспорт и врски на Република Македонија
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грдоначалникот на општина
Крива Паланка за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно
Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и
Одлуката за распределба на средства согласно
Бр. 11 страна 226 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Крива Паланка
и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.
Член 2
Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Крива Паланка, да го
потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка
за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Крива Паланка и
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка”.
Бр. 07-3244/19
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор и за грант согласно Договор за финансирање СЕПАРИС
бр.2008-0446 помеѓу РМ и Европска инвестициона банка за Законот за задолжување
на РМ со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проект
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Сл,.весник на РМ“ бр.83/10) и
Одлуката за распределба на средствата согласно Договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Сл.весник на РМ“
бр.154/2010),меѓу Општина Крива Паланка и Министерството за транспорт и врски
на РМ
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување за потпишување
на Договор и за грант согласно Договор за финансирање СЕПАРИС бр.2008-0446 помеѓу
РМ и Европска инвестициона банка за Законот за задолжување на РМ со заем кај
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проект „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ („Сл,.весник на РМ“ бр.83/10) и Одлуката за распределба на
средствата согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и
Бр. 11 страна 227 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

одведување на отпадни води“ („Сл.весник на РМ“ бр.154/2010),меѓу Општина Крива
Паланка и Министерството за транспорт и врски на РМ.
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 – 3244/20
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ„ бр.5/2002), член 17 став 1 и член 18 од Законот за концесии и
други видови на јавно-приватно партнерство („Сл. Весник на РМ„ бр. 6/2012), и член 14
точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка„ бр. 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седница, одржана на
26.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За започнување на постапка за јавно-приватно партнерство
гасификација на Општина Крива Паланка
Член 1
Се започнува постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство
(во натамошниот текст: ЈПП), за гасификација на Општина Крива Паланка.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со ЈПП се:
(1) Зголемена конкурентност на локалната економија
(2 )Подобрен квалитет на живот
(3)Привлекување нови бизниси и инвестициски проекти во општината
(4) Отворање на нови работни места
(5) Намалена емисија на стакленички гасови (С02, СН4, N0x) и придонес на
општината во намалување на ефектот на глобалното затоплување
Член 3
ЈПП ќе се реализира преку моделот Изградба–Финансирање-СтопанисувањеПренесување (Build- Finance - Operate-Transfer BFOT)
кое ќе биде завршено со
прeнесување на сопственоста на сите ново изградени објекти од приватниот на јавниот
партнер по истекот на рокот за ЈПП утврден во Договорот за ЈПП.
Член 4
Проценетата вредност на Договорот за јавно приватно партнерство е дефинирана
во студијата на ЈПП согласно основниот проект.
Член 5
Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик кој ќе се организира и спроведе
како Отворен повик, согласно одредбите на Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.
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Член 6
Се овластува Градоначалникот на Општина Крива Паланка да ја спроведе
постапката за доделување на договор за ЈПП, преку формирање на Комисија за
спроведување на постапката за доделување на договор за ЈПП.
Член 7
Се задолжува Комисијата за спроведување на постапката за доделување на
договорот за ЈПП да изготви тендерска документација, а по одобрувањето на тендерската
документација од страна на Градоначалникот, да го објави јавниот повик за доставување
на понуди за доделување на договор за ЈПП.
Јавниот повик да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“,
„Службен весник на Република Македонија“ и во едно домашно јавно гласило (дневен
весник).
Член 8
Одлука за избор на приватен партнер ќе донесе Советот на Општина Крива Паланка
Член 9
Висината на надоместокот за добивање на тендерската документација ќе
изнесува 10.000,00 денари.
Член 10
Оваа одлука да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“,
„Службен весник на Република Македонија“ и во едно домашно јавно гласило (дневен
весник).
Член 11
Оваа одлука влегува во со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-3244/21
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за започнување на постапка за јавно-приватно
пратнерство гасификација на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за започнување на постапка за јавно-приватно
партнерство, гасификација на Општина Крива Паланка.
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 – 3244/22
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
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Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11)), член 20 од законот
за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 26.10.2012 година донесе
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Одлуката за долгорочно домашно задолжување
на општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување на општинските
услуги (MSIP) бр. 07-2841/17 од 24.09.2012 год.
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за долгорочно домашно
задолжување на општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP) бр. 07-2841/17 од 24.09.2012 год. и тоа во член 1 од одлуката:
износот 51.507.259 денари се заменува со износот 51.562.157 денари
износот 40.929.259 денари се заменува со износот 40.984.157 денари
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-3244/23
26.10.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

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

За прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Крива Паланка во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги (МSIP) бр.07-2841/17 од 24.09.2012 година
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување
на Општинските услуги (МSIP) бр.07-2841/17 од 24.09.2012 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3244/24
29.10.2012 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Бр. 11 страна 230 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

С О Д Р Ж И Н А
1. Одкука за доделување на наградата „8-ми Октомври“ како и
доделување на признанија за 2012 година ....................................................
214
2. Заклучок за прогласување на Одлуката за доделување на
наградата „8-ми Октомври“ како и доделување на признанија за
2012
година
.......................................................................................................................
215
3. Одллука за прифаќање на Предлог-техничко решение за изработка на мали хидроелектрани на водоснадителен систем на
Калин Камен и Станечка река ...................................................................
215
4. Заклучок за прогласување на Одлуката за прифаќање на Предлог – техничко решение за изградба на мали хидроелектрани
на водоснабдителен систем на Калин Камен и Станечка река 216
5. Одлука за утврдување на Нацрт-Генерален урбанистички план
за
Крива
Паланка..........................................................................................................
216
6. Заклучок за прогласување на Одллуката за утврдување на
Нацрт-Генерален урбанистички план за Крива Паланка...................
217
7. Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и детална урбанистичка планска документација за Општината Крива Паланка за 2012 година .......................... 218
8. Заклучок за прогласување на Одлуката за дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови и детална
урбанистичка планлска документација за Општина Крива
Паланка
за
2012
година
.........................................................................................
218
9. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на на-

мените
на
кп.952
....................................................................................................... 219
10. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените на кп.952 .................................. 220
11. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на
кп.269/2....................................................................................................... 220
12. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените на кп.269/2 .................................. 221

Бр. 11 страна 231 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.10.2012 год.

13. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на
кп.383/2
....................................................................................................... 221
14. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените на кп. 383/2 ..................................
222
15. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на
кп.
2869
....................................................................................................... 223
16. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените на кп. 2869 .................................. 223
17. Одлука за давање согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Крива Паланка ....................................................................................
224
18. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање согласност
и овластување за измирување односно пренасочување на
средства од буџетската сметкна на Општина Кр.Паланка........... 225
19. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување
Договор и за грант, согласно Договорот за финансирање
СЕПАРИС и Европска инвестициона банка.........................................
225
20. Заклучок за прогласување на Одлука за давање соглалсост и
овластување за потпишување Договор и за грант, согласно
Договорот за финансирање СЕПАРИС и Европска инвестициона
банка.............................................................................................................
226

21. Одлука за започнување на постапка за јавно-приватно партнерство гасификација на Општина Крива Паланка....................
227
22. Заклучок за прогласување на Одлука за започнување на постапка за јавно-приватно партнество гасификација на Општина
Крива Паланка ......................................................................................................
228
23. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Крива Паланка во рамки
на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП)
бр.07-2841/17 од 24.09.2012 година .............................................................
229
24. Заклучок за прогласување на Одлука за измена и дополнувана Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги (МСИП) бр.07-2841/17 од 24.09.2012 година
229

