Бр. 9 страна 188 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен Извештај за работа на
Oпштинско училиште „Илинден“ - Крива Паланка
за учебната 2011/2012 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на Oпштинско училиште „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2011/2012 година, што советот го донесе на 46-та седница,
одржана на 24.09.2012 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2841/3
24.09.2012 год.
Крива Палнака

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 усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2011/12 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУ
„Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2011/12 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 – 2841/4
26.09.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишна Програма за работа на Основното
училиште „Илинден“ - Крива Паланка
за учебната 2012/2013 година
Бр. 9 страна 189 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

1. Се усвојува Годишната Програма за работа на Основното училиште „Илинден“ Крива Паланка за учебната 2012/2013 година, што советот ја донесе на 46-та седница,
одржана на 24.09.2012 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2841/5
24.09.2012 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,

Крива Палнака

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 усвојување на Годишна Програма за работа на
ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2012/13 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ
„Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2012/13 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 – 2841/6
26.09.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен Извештај за работа на
Oпштинско училиште „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
за учебната 2011/2012 година
1.Се усвојува Годишен Извештај за работа на Oпштинско училиште „Јоаким
Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2011/2012 година, што советот го донесе на 46-та
седница, одржана на 24.09.2012 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 9 страна 190 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.
Бр. 07 – 2841/7
24.09.2012 год.
Крива Палнака

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 усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2011/12 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУ
„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2011/12 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 – 2841/8
26.09.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишна програма за работа на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
за учебната 2012/2013 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на Основното училиште „Јоаким
Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2012/2013 година, што советот ја донесе на 46-та
седница, одржана на 24.09.2012 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2841/9
24.09.2012 год.
Крива Палнака

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. 9 страна 191 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 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 усвојување на Годишна Програма за работа на
ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2012/13 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ
„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2012/13 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 – 2841/10
26.09.2012 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ
бр.103/08) , член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од
1.11.2010 година донесен од страна на министерот за образование и наука, член 22,
став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14,
точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива
Паланка бр.7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
24.09.2012 година донесе
ОДЛУКА

За давање мислење за начинот на изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности за учениците од основното училиште „Јоаким Крчовски“
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2011/2012
година, член 34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и
Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните училишта OОУ “Јоаким Крчовски” доставува
програма за изведување на ученички екскурзии.
OОУ “Јоаким Крчовски” има изготвено програма за изведување на екскурзии со
ученици од трето oдделение еднодневнаи шесто и осмо одделение дводневна
екскурзија .
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на
училиштето, а во согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на
ученички екскурзии и други слободни активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ги
разгледа доставените програми и даде свое позитивно мислење за изведување на
ученички екскурзии со учениците од основните училишта на места, локалитети и објекти
кои се дадени во член 14, од Правилникот за начинот на изведување на ученички
екскурзии и други слободни активности на учениците .
Бр. 9 страна 192 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.
Бр. 07- 2841/11
24.09.2012 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 мислење за изведување на ученички
екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање мислење за изведување на ученички
екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовски“ – 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 – 2841/12
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“ –
Крива Паланка за учебната 2011/2012 година
1.Се усвојува Годишната Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“ - Крива Паланка
за учебната 2011/2012 година, што советот ја донесе на 46-та седница, одржана на
24.09.2012 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2841/13
24.09.2012 год.
Крива Палнака

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. 9 страна 193 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 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 усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за учебната 2011/12 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ОУД „Боро Менков“ - Крива Паланка за учебната 2011/12 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 – 2841/14
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 24.09.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ –
Крива Паланка за учебната 2012/2013 година
1.Се усвојува Програмата за работа на ОУД „Боро Менков“ - Крива Паланка за
учебната 2012/2013 година, што советот ја донесе на 46-та седница, одржана на
24.09.2012 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2841/15
24.09.2012 год.
Крива Палнака

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 усвојување на Годишена Програма за работа на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за учебната 2012/13 година

Бр. 9 страна 194 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишена Програма за работа на
ОУД „Боро Менков“ - Крива Паланка за учебната 2012/13 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 – 2841/16
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

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 (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Крива Паланка
на седница одржана на 24.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
За долгорочно домашно задолжување на општина Крива Паланка
во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина
Крива Паланка, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со
Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за
подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за
обнова и развој-Светска банка, во висина на 51.507.259 денари, а со цел финансирање
на капитален инвестиционен проект Линиска инфраструктура – изградба на улици.
1.Линиска инфраструктура-изградба на следните улици:
- Ул.„Никола Тесла“ (основна траса);
- Ул.„Никола Тесла“ (крак лево);
- Ул. „Осоговска“ (крак 1 и 2);
- Ул„.Климент Охридски“;
- Ул. „Горан Стојановски“;
- Ул. „Наско Тамбурков“;
- Ул.. „Бињинска“;
- Ул. Дивјанска (крак 1 кон.с. Лозаново);
- Ул. „Пиринска“; и
- Мост на Куков дол
В К У П Н О:

40.929.259 ден.
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2. Основни средства и опрема наменети за ЈП „Комуналец“-Кр.Паланка
В К У П Н О:

10.578.000 ден
Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување
преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, под следниве услови:
каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со вријабилен распон
рок на отплата: 13 години
грејс период: 3 години
Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2030
година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка, а ќе се применува по добивањето на писмена
согласност од Владата на Република Македонија.
-

Бр. 07-2841/17
24.09.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претстдател,
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 долгорочно домашно задолжување на Општина
Крива Паланка во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги
1. Се прогласува Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина
Крива Паланка во рамки на лпроектот за подобрување на општинските услуги.
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 – 2841/18
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

Врз основа на чл.14 точка 40 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010) и чл.21 ст.1 т.4 од
Бр. 9 страна 196 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

Статутот на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 24.09.2012 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на
Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласнот на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка бр.02-519/7 од 19.09.2012
година.
Член 2
Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2841/19

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

24.09.2012 год.
Крива Паланка

Претстдател,
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 на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и
дополнллување на Статутот на ЈП „Комуналец“ - 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 – 2841/20
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо

___________________
Врз основа на член 22. ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.05/2002 г.) и член 14 т.12 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Крива Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Јавен повик
бр. 01/2012 од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 24.09.2012 година,
донесе
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ОДЛУКА
за давање приоритет на проект ,,Изградба на општински пристапен пат
Спој М-2 -Стамболиска маала – маала Деловодци во с.Конопница
во должина до 1км”
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет за аплицирање на проект ,,Изградба на
општински пристапен пат „Спој М-2 -Стамболиска маала -маала Деловодци во с.
Конопница во должина до 1км”, за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка за руралниот развој за 2012 година , Мерка 3. 2 Подобрување на
квалитетот на живот во руралните средини .
Член 2
Финансиските средства за реализирање на овој проект ќе се обезбедат во
рамките на расположивите буџетски средства на Општина Крива Паланка.
Член 3
Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на
реализирани и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 100% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-2841/21
24.09.2012 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 приоритет на проект „Изградба на
општински пристапен пат Спој М-2-Стамболиска маала-маала Деловодци во с.
Конопница во должина од 1 км.
1. Се прогласува Одлуката за давање приоритет на проект „Изградба на
општински пристапен пат Спој М-2 – Стамболиска маала-маала Деловодци во село
Конопница во должина од 1 км.
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. 9 страна 198 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.
Бр. 08 – 2841/22
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

Врз основа на член 22. ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.05/2002) и член 14 т.12 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Крива Паланка бр.08/2010 ),а во врска со објавениот Јавен повик
бр. 01/2012 од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој ,Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 24.09.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за Реализација на проектот ,,Изградба на општински
пристапен пат Спој М-2 -Стамболиска маала – маала Деловодци во с. Конопница
во должина до 1км” и за обезбедени средства за реализација
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за реализација на проектот ,,Изградба на
општински пристапен пат Спој М-2 -Стамболиска маала – маала Деловодци во
с.Конопница во должина до 1км” и обезбедени средства за реализација.
Член 2
Средствата за реализација на проектот,,Изградба на општински пристапен пат
Спој М-2 -Стамболиска маала – маала Деловодци во с. Конопница во должина до 1км”
ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година во Програмата
JД Изградба на локални патишта и улици.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-2841/23
24.09.2012 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 за реализација на проектот
„Изградба на општински пристапен пат Спој М-2-Стамболиска маала-маала
Деловодци во с. Конопница во должина од 1 км.и за обезбедени средства за
реализација
Бр. 9 страна 199 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за реализација на проект
„Изградба на општински пристапен пат Спој М-2 – Стамболиска маала-маала
Деловодци во село Конопница во должина од 1 км.“ и за обезбедени средства за
реализација.
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 – 2841/24
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо
____________________

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11 и 53/11) и член 14
од Статутот на општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.7/06), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
24.09.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт-план на изменување и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од урбан блок 11 во Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-планот на изменување и дополнување на
Детален урбанистички план за дел од урбан блок 11 во Крива Паланка со следниот
урбан опфат:
• Започнува од раскрсницата на улицата„Св. Јоаким Осоговски“ со улицата “Кочо
Рацин“ и доаѓа до долот „Мини дол“, свртува кон северозапад и продолжува
низводно по долот, доаѓа до улицата „Св. Јоаким Осоговски“ свртува кон исток и
продолжува по улицата и доаѓа до раскрсницата со улицата „Кочо Рацин“ до
појдовната точка.
Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината
Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање на Јавна презентација и
Јавна анкета.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-2841/25
24.09.2012 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. 9 страна 200 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 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 утврдување на Нацрт-план на изменување и
дополнување на ДУП за дел од урбан блок 11 во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-план на изменување и
дополнување на ДУП за дел од урбан блок 11 во 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 – 2841/26
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо

_____________________
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 ден 24.09.2012 г. 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.„Koце Металец“ бр.7-а“ во Крива Паланка на
к.п.бр.6695/1 во К.О. Крива Паланка сопственост на Борче Петковски.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива
Паланка за овој локалитет е предвидено индивидуално домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе Детален урбанистички план во
кој ќе се потврди бесправно изградената семејна куќа и ќе се предвиди пристап до
соседната катастарска парцела бр.6695/2 во К.О.Крива Паланка.
Бр. 9 страна 201 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.09.2012 год.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2841/27

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

24.09.2012 год.
Крива Паланка

Претстдател,
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

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените.
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 – 2841/28
26.09.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо

________________________
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