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Врз основа на член 132, став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр.16/11) и член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за енергетска ефикасност (пречистен текст)
на Општина Крива Паланка за 2012-2014 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за енергетска ефикасност (пречистен текст) на
Општина Крива Паланка за 2012-2014 година, по добиеното позитивно Мислење од Агенцијата
за енергетика.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2092/3
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.

_____________________
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 усвојување на Програмата за енергетска ефикасност
на Општина Крива Паланка за 2012-2014 година (пречистен текст)
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност
на Општина Крива Паланка за 2012-2014 година (пречистен текст), што Советот ја донесе
на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/4
23.07.2012 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка – пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива
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Паланка“ бр. 8/10), Советот
20.07.2012 година, донесе

на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на

О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К 1 , К 2 и К3 за II квартал
во 2012 година
1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К 1 , К 2 и К 3 за II квартал за 2012 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –2092/5
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
_______________________

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 усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за К1, К2 и К3
за II квартал во 2012
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка за К1, К2 и К3 за 2012- година, што Советот ја донесе
на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/6
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) а во врска со член 15, точка 5 од
Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11 и 53 од 2011“) и Одлуката за
вршење на работи за располагање на градежно земјиште сопственост на РМ за Општина
Крива Паланка бр. 41-2826/1 од 02.05.2012 година, („Сл,весник на РМ“ бр. 56/12 г.), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012 година, донесе
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О Д Л У К А
За давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1508/19 на КО Костур
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава под долготраен закуп од 20 години
градежно неизградено земјиште што се наоѓа на к.п.1508/19 И.Л. 87 за К.О. Костур
сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба за изградба на мали хидроцентрали на
водотеците на Крива река и Тораничка река К.О. Костур со референтен број 179 „Крива
река“ со површина 783 потврдено со:
Решение за одобрување на ДУПД деловоден број 16-1998/13 од 16.11.2011 година
и правосилност на Решението на 14.12.2011 година издадено од Министерството за
транспорт и врски Скопје;
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за реализација на
урбанистичкиот план на К.О. Костур, изработен од „ГЕО-МЕТР“ ДОО Скопје, со деловоден
број 09-2142/5 од 23.01.2012 година; и
Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија на ДПТУ „МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ“ – Скопје бр. 127987/14 од 10.11.2010 година.
Член 2

Постапката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на
РМ ќе ја спроведе Општина Крива Паланка, а цената ќе биде утврдена согласно со
Уредбата за висина на цена на градежо земјиште сопственост на РМ и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп
(„Сл.весник“ бр. 102/11).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со нејзино донесување, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2092/7
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
_____________________

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 под долготраен закуп на
градежно земјиште со непосредна спогодба на к.п.1508/19 на КО Костур
1. Се прогласува Одлуката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1508/19 на КО Костур, што Советот ја донесе на 44-та
седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/8
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) а во врска со член 15, точка 5 од
Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11 и 53 од 2011“) и Одлуката за
вршење на работи за располагање на градежно земјиште сопственост на РМ за Општина
Крива Паланка бр. 41-2826/1 од 02.05.2012 година, („Сл,весник на РМ“ бр. 56/12 г.), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1508/20, 1508/21 и 1301/2
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава под долготраен закуп од 20 години
градежно неизградено земјиште што се наоѓа на к.п.1508/20, 1508/21 и 1301/2 И.Л. 87, 182 и
84 за К.О. Костур сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба за изградба на мали
хидроцентрали на водотеците на Крива река и Тораничка река К.О. Костур со референтен
број 179 „Крива река“ со површина 909 потврдено со:
Решение за одобрување на ДУПД деловоден број 16-1998/13 од 16.11.2011 година
и правосилност на Решението на 14.12.2011 година издадено од Министерството за
транспорт и врски Скопје;

Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за реализација на
урбанистичкиот план на К.О. Костур, изработен од „ГЕО-МЕТР“ ДОО Скопје, со деловоден
број 09-2142/6 од 23.12.2011 година; и
Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија на ДПТУ „МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ“ – Скопје бр. 127987/14 од 10.11.2010 година.
Член 2
Постапката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на
РМ ќе ја спроведе Општина Крива Паланка, а цената ќе биде утврдена согласно со
Уредбата за висина на цена на градежо земјиште сопственост на РМ и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп
(„Сл.весник“ бр. 102/11).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со нејзино донесување, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр. 07 – 2092/9
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 под долготраен закуп на
градежно земјиште со непосредна спогодба на к.п.1508/20,1508/21 и 1301/2
во КО Костур
1. Се прогласува Одлуката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1508/20,1508/21 и 1301/2 во КО Костур, што Советот ја
донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/10
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) а во врска со член 15, точка 5 од
Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11 и 53 од 2011“) и Одлуката за
вршење на работи за располагање на градежно земјиште сопственост на РМ за Општина
Крива Паланка бр. 41-2826/1 од 02.05.2012 година, („Сл,весник на РМ“ бр. 56/12 г.), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1301/3, 1510/2
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава под долготраен закуп од 20 години
градежно неизградено земјиште што се наоѓа на к.п.1301/3, 1510/2 И.Л. 87 и 84 за К.О.

Костур сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба за изградба на мали
хидроцентрали на водотеците на Крива река и Тораничка река К.О. Костур со референтен
број 179 „Крива река“ со површина 798 м2 потврдено со:
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Решение за одобрување на ДУПД деловоден број 16-1998/13 од 16.11.2011 година
и правосилност на Решението на 14.12.2011 година издадено од Министерството за
транспорт и врски Скопје;
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за реализација на
урбанистичкиот план на К.О. Костур, изработен од „ГЕО-МЕТР“ ДОО Скопје, со деловоден
број 09-2142/7 од 23.12.2011 година; и
Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија на ДПТУ „МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ“ – Скопје бр. 127987/14 од 10.11.2010 година.
Член 2
Постапката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на
РМ ќе ја спроведе Општина Крива Паланка, а цената ќе биде утврдена согласно со
Уредбата за висина на цена на градежо земјиште сопственост на РМ и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп
(„Сл.весник“ бр. 102/11).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со нејзино донесување, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2092/11
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 под долготраен закуп на
градежно земјиште со непосредна спогодба на к.п.1301/3 и 1510/2 КО Костур
1. Се прогласува Одлуката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1301/3 и 1510/2 КО Костур, што Советот ја донесе на 44-та
седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/12
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) а во врска со
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член 15, точка 5 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11 и 53 од
2011“) и Одлуката за вршење на работи за располагање на градежно земјиште сопственост
на РМ за Општина Крива Паланка бр. 41-2826/1 од 02.05.2012 година, („Сл,весник на РМ“

бр. 56/12 г.), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012
година, донесе
О Д Л У К А
За давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1303/4
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка дава под долготраен закуп од 20 години
градежно неизградено земјиште што се наоѓа на к.п.1303/4 И.Л. 84 за К.О. Костур
сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба за изградба на мали хидроцентрали на
водотеците на Крива река и Тораничка река К.О. Костур со референтен број 179 „Крива
река“ со површина од 783 м2 потврдено со:
Решение за одобрување на ДУПД деловоден број 16-1998/13 од 16.11.2011 година
и правосилност на Решението на 14.12.2011 година издадено од Министерството за
транспорт и врски Скопје;
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за реализација на
урбанистичкиот план на К.О. Костур, изработен од „ГЕО-МЕТР“ ДОО Скопје, со деловоден
број 09-2142/8 од 23.12.2011 година; и
Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија на ДПТУ „МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ“ – Скопје бр. 127987/14 од 10.11.2010 година.
Член 2
Постапката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на
РМ ќе ја спроведе Општина Крива Паланка, а цената ќе биде утврдена согласно со
Уредбата за висина на цена на градежо земјиште сопственост на РМ и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп
(„Сл.весник“ бр. 102/11).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со нејзино донесување, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2092/13
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 под долготраен закуп на
градежно земјиште со непосредна спогодба на к.п.1303/4
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1. Се прогласува Одлуката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
со непосредна спогодба на к.п.1303/4, што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана
на 20.07.2012 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 – 2092/14
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012 година, донесе:
ОДЛУКА
За измена на име на плански документ
Детален урбанистички план
1. Се менува името на планскиот документ Детален урбанистички план за урбан
модул „Стар Пролетер“ плански опфат помеѓу улиците:ул.„Маршал тито“, ул.„17та македонска бригада“ ул.„д-р Наско Тамбурков“ к.п.3974/1; к.п.3973/1 и ул.„1“,
Општина Крива Паланка кој е започнат да се изработува во 2010 година и гласи
„Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за урбан модул
„Стар Пролетер“ плански опфат помеѓу улиците: ул.„Св.Јоаким Осоговски“,
ул.„17-та македонска бригада“, ул.„д-р наско Тамбурков“, к.п.3974/1, к.п.3973/1 и
ул.„1“, Општина Крива Паланка.
2. Името на планскиот документ се менува во сите акти кои произлегуваат од
постапката за донесување на планот.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2092/15
20 .07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 на име на плански документ
Детален урбанистички план
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1. Се прогласува Одлуката за измена на име на плански документ Детален
урбанистички план, што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012
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 – 2092/16
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

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 20.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.7432
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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Конопница во општината Крива Паланка на к.п.бр.7432 во К.О.
Конопница сопственост на Мите Стојанов и Стојна Стојанова.
Член 3
Намената според постојниот урбанистички план за с. Конопница за овој локалитет
е живеалишта со градини,, односно домување во станбени куќи А1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена-живеалишта со градини ќе биде предвидено и
изградба на стовариште Г4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07-2092/17
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 7432
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 7432, што Советот ја
донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/18
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

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 Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 20.07.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за к.п. бр.2382 и к.п. бр.2339
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 урбанистичко – планска
документација се наоѓа на ул.„8ми Октомври“ во Крива Паланка на к.п. бр.2382 сопственост
на Стоименовски Јордан и дел од к.п. бр.2339 сопственост на Република Македонија.

Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за
овој локалитет е индивидуално домување, односно домување во станбени куќи А1.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко – планска
документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета
местоположба на предвидената улица,
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
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Бр.07-2092/19
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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, донесe
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
к.п.2382 и 2339
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.2382 и 2339, што
Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/20
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

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 20.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на к.п.7442
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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Конопница во општината Крива Паланка на к.п.бр.7442
сопственост на Јовица Стојанов.
Член 3

Намената според постојниот урбанистички план за с. Конопница за овој локалитет
е живеалиште со градина, односно домување во станбени куќи А1.
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Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена-живеалишта со градини ќе биде предвидено и
изградба на стовариште Г4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07-2092/21
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените на к.п.7442
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.7442, што Советот ја
донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/22
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

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
Паланка“бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата, одржана на
20.07.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Локална
урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2012 година
Член 1
Се дополнува Програмата за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација за општината Крива Паланка за 2012 година
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бр.07-3049/29 од 09.12.2011 година, објавена во „Службен гласник на општината Крива
Паланка“ и тоа:
• Во точка А по алинеја 14 од Програмата за изработка на урбанистички планови и
Локална урбанистичка планска документација за 2012 година се додава нова алинеа
која гласи:

15. Изработка на изменување и дополнување на Детален урбанистички план на град
Крива Паланка за дел од урбан блок 11 на локалитет кај ЈП „Македонски шуми“
подружница ш.с. „Осогово“.
• Во точка Б по алинеа 7 се додаваат нови алинеи кои гласат:
8. Изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти за спорт и рекреација на локалитетот Калин Камен, место викано „кај
ловечка куќа“ на к.п.бр.5359 во К.О. Кркља;
9. Изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
Мотел и бензинска пумпа на локалитет „Крива Река“ м.в. Топилиште на
к.п.бр.566 К.О. Дрење.
Алинеа 8 станува алинеа 10.
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.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општината Крива Паланка.
Бр. 07-2092/23
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,ср.
________________________

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, што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012
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“.
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Бр. 08 – 2092/24
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 62 Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
5/02) 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 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За превземање на водоводот „ВИДЊА“од с. Кошари населба Маневци и отстапување
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Член 1

Со оваа Одлука Општина Крива Паланка го превзема водоводот „ВИДЊА“ со која се
снабдуваат со вода жителите од село Кошари населба Маневци и го отстапува на ЈП
„Комуналец“ - Општина Крива Паланка.
Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе врши користење, стопанисување, управување со водоводната
мрежа и се обврзува да обезбеди трајно и квалитетно водоснабдување на село Кошари од
Населба Маневци – Крива Паланка со вода за пиење.
Член 3
Градоначалникот ќе формира Комисија за примопредавање на водоводот.
Комисијата ќе ја сочинуваат три члена и тоа: еден члена од локалната самоуправа,
еден члена од село Кошари - Населба Маневци и еден члена од ЈП „Комуналец“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –2092/25
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
_____________________

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 превземање на водовод „ВИДЊА“
од с.Конопница на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за превземаање на водовод „Видња“ од с.Конопница на
ЈП„Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на
20.07.2012 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 – 2092/26
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 8/2012), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
20.07.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови во Училишниот одбор на
ОУ „Илинден“- Крива Паланка
1. Поради истекот на времето за кое се именувани се разрешуваат членовите на
Училишниот одбор на Основното училиште „Илинден“- Крива Паланка и тоа:
- Зоран Цветковски од Крива Паланка; и
- Оливер Бошковски од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2092/27

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

20.07.2012 год.
Крива Паланка

Претседател,
Милка Митовска,ср.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за разрешување членови во
УО „Илинден“Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за разрешување членови во УО „Илинден“ - Крива
Паланка, што Советот го донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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“.
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Бр. 08 – 2092/28
23.07.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 20.07.2012 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови во Училишниот одбор на
ОУ „Илинден“- Крива Паланка
1. За членови во Училишниот одбор на Основното училиште „Илинден“- Крива Паланка
се именуват:
- Стојчева Марина
- Јовановски Дејан
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2092/29
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за именување членови во
УО „Илинден“Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за именување членови во УО „Илинден“ - Крива
Паланка, што Советот го донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/30
23.07.2012 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав. Арсенчо Алексовски
________________________

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.
5/02), член 14 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и член 5 и 6 од Одлуката за користење и
располагање со стварите на Општина Крива Паланка бр. 07-928/3 од 06.06.2006 година
(„Службнен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 4/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на 20.07.2012 година, донесе
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О Д Л У К А
За давање на недвижни ствари во закуп и одржување
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат недвижните ствари сопственост на Општина Крива
Паланка кои согласно член 6 од Одлуката за користење и располагање со стварите на
Општина Крива Паланка можат да се дадат во закуп и одржување.
Член 2
Во закуп и одржување можат да се дадат следните недвижни ствари сопственост на
Општина Крива Паланка:
Ред.
бр.
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

КО и к.п.број

3
Задружен дом

Земјиште
м2
4
2673

Мала
Црцорија
2644
Голема Црцорија 2496

Заграње

Двор 4850

Училиште

Двор 7118

Трново
2956
Трново
2901

Селиште

Двор 5663

Селиште

Двор 500

Киселица
982
Градец
3101 и
3102
Градец
6750
Габар 2901, 2901/1 и

Собориште

Двор 1410

2
Луке
6985

2898
Габар
2901
Габар
2916
Метежево
1315
Мартиница 672 и 672/1
Дренак
458
Кркља
3531
Борово
675
Длабочица
1137
Конопница
1741
Жидилово

Место викано

Рид
Пресвета
Рамно нивче

Двор
и
овоштарник6454
Двор 2769
Двор 806

Објект –
простории број
5
5
Училиште
без
просторија
на
МЗ
Училиште
Училиште
без
просторија
на
МЗ
Задружен дом
Училиште
просторија
МЗ
Училиште

без
на

Училиште
Училиште

Рамно нивче

Зграда на МЗ

Седло

Старо училиште

Раздолци

Двор 2166

Училиште

Аџиалексини
Раскрсје

Двор 2827
Двор 4018

Училиште
Училиште

Крива јабука

Помошен објект

Училиште

Училиште

Училиште

Двор

Училиште

Задружен дом

3 простории

Задружен дом

2

простории

20.
21.
22.

5113
Жидилово
5113
Жидилово
5113
Осиче
2918

продавница
2 подрума

Задружен дом
Задружен дом
Училиште

Двор

4 простории на
кат
Училиште
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Член 3
Се задолжува Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари,
сопственост на Општина Крива Паланка во рок од 8 дена да распише оглас за наведените
недвижни ствари од член 2 на оваа Одлука во кој оглас конкретно ќе се наведат условите,
периодот и закупнината на стварите кои ќе бидат дадени под закуп.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
Бр. 07-2092/31
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,ср.
_____________________

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 на недвижни
ствари во закуп и одржување
1. Се прогласува Одлуката за давање на недвижни ствари во закуп и одржување,
што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/32
23.07.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на 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 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За измена на одлуката за давање согласност за аплицирање на проект
„Крива Паланка енергетски ефикасна Општина-успешна општина“
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена во членот 3 и тоа: наместо 360.000,00 денари се
заменува со 78.000,00 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
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Бр. 07 – 2092/33
20.07.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.

________________________

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 на одлуката за давање соглалсност
за аплицирање на проект „Крива Паланка енергетски
ефикасна Општина-успешна општина“
1. Се прогласува Одлуката за измена на одлуката за давање согласност за
аплицирање на проект „Крива Паланка енергетски ефикасна Општина-успешна општина,
што Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/34
23.07.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50-а став 6 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 Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на Локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.566 во К.О. Дрење во
општината Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на Локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.566 на локалитетот „Крива
Река“, место викано „Топилиште“ во К.О. Дрење.
Член 2
Границата на планскиот опфат на Локалната урбанистичка планска документација
ќе биде во рамките на дел од границата на катастарската парцела бр.566 во К.О. Дрење.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на Локалната урбанистичка планска
документација ќе биде изградба на објекти Мотел и бензинска станица А4 и Е2.
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Член 4
Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од дел од к.п.бр.566 е опфат на границите на урбанистичката
парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од
дел од к.п.бр.566 содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози;
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од
дел од к.п.бр.566 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. 07-2092/35
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
_______________________

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 потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од
к.п.бр.566 во КО Дрење во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од кп.бр.566
во КО Дрење во Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 44-та седница,
одржана на 20.07.2012 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 – 2092/36
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________
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Врз основа на чл.14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010), Советот на општина Крива Паланка на седница,
одржана на ден 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на насоки за безбедни училишта
1. Сo оваа Одлука се усвојуват насоки за безбедни училишта по проектот „Безбедни
училишта.
2. Со донесување на Одлуката насоките да бидат вградени во годишните програми
на основните и средни училишта, почнувајки од 2012 – 2013 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка ”.
Бр.07-2092/37
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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 усвојување на насоки
за безбедни училишта
1. Се прогласува Одлуката за уусвојување на насоки за безбедни училишта, што
Советот ја донесе на 44-та седница, одржана на 20.07.2012 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 – 2092/38
23.07.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл.14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010), Советот на општина Крива Паланка на седница
одржана на ден 20.07.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на одлуката за утврдување на
висината на цената на водата за пиење
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1. Се дава согласност на одлуката за утврдување на цената на висината на водата
бр.02-433/1 донесена од страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден
18.07.2012 година, со измените и дополнувањата која Одлука ќе гласи:
Член 1
Потрошувачката на вода за пиење како просечна потрошувачка по семејно
домаќинство се утврдува до 15м3 вода месечно за секое семејно домаќинство.
Член 2
Цената м3 потрошена вода како просечна потрошувачка се определува на 17
денари /м3.
Цената на м3 потрошена вода за пиење над просечната потрошувачка (прекумерна
потрошувачка на вода за пиење) се зголемува за два пати и ќе изнесува 34 ден./м3.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се применува
по добивање на согласност од страна на Советот на Општина Крива Паланка и ќе важи од
01.08.2012 година па се до 01.11.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка ”.
Бр.07-2092/39
20.07.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,ср.
________________________

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,
донесe
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на цената на водата за пиење

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на
висината на цената на водата за пиење, што Советот ја донесе на 44-та седница,
одржана на 20.07.2012 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 – 2092/40
23.07.2012 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,ср.
________________________
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