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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 Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за IV квартал
во 2013 година
1. Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К
1, К 2 и К 3 за IV квартал за 2013 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 – 573/3
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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 Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општината Крива Палнака К1, К2 и К3 за IV квартал за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот
на Општина Крива Паланка К1, К2 и К3 за IV квартал за 2013 година, што Советот ја донесе на 11та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/4
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на 27.02.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување Програма за работа на Советот
на Општина Крива Паланка за 2014 година
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Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа на Советот на Општина Крива Паланка за
2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-573/5
27 .02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14 став 1, точка 3 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.02.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А
За работа на Советот на Општина Крива Паланка
за 2014 година
ПРВ ДЕЛ:
1. Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок: декември.
2. Ивештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок: февруари.
3. Усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“, ОУ „Јоаким Крчовски“, СОУ „Ѓорче
Петров“, Детска градинка „Детелинка“, Дом за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2013
година.
Изготвувач: училиштата, Домот за ученици и Детска градинка.
Рок: март.
4. Извештај за работа на Градски музеј за 2013 година и Програма за работа на Градски
музеј за 2014 година
Изготвувач: Градски музеј
Рок: Извештај - јануари – март
Програма- септември - декември
5. Извештај за стопанисување со спортски објекти
Изготвувач: ЈП „Комуналец“
Рок: јануари
6. Информација за извршената наплата на данок од имот во Општина Крива Паланка за 2013
година.
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Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот.
Рок: јули.
7. Донесување на буџетски календар за квартал.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: јануар – февруар.
8. Усвојување на Завршна сметка на ЕЛС.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: март.
9. Донесување на фискална стратегија.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: март – април.
10. Програма за уредување на авто-такси стојалиштата и останатата сообраќајна
сигнализација.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина.
Рок: јули.
11. Програма за уредување на сообраќајна сигнализација на територијата на Општина Крива
Паланка.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина.
Рок: август.
12. Предлог План на Програми за развој на Општина Крива Паланка
- културно наследство;
- природно наследство; и
- алтернативен туризам.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: октомври.

13. Програма за развој.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок. Ноември.
14. Разгледулвање на квартални извештаи.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: април, јули, октомври и јануари.
Бр. 2 страна 19 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
15. Извештај од работата на редарските служби за одржување на јавна чистота во
природата.
Изготвувач: Одделение за инспекциски надзор.
Рок: декмври.
16. Извештај за работа на ТППЕ.
Изготвувач: ТППЕ.
Рок: декемвир.
17. Програма за работа со месни заедници.
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи.
Рок: јануари или февруари.
18. Извештај за работа на просветен инспектор.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јули.
19. Извештај за реализација на проекти од странски донатори.
Изготвувач: Оделение за финанси, општински имот и администрирање со даноци и имот.
Рок: декември.
20. Извештај за јавна безбедност.
Изготвувач: МВР – Крива Паланка.
Рок: февруари-август.
21. Извештај за меѓуопштинска погранична и меѓународна соработка.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: ноември.
22. Информација за искористеност на градежно земјоделско земјиште на територијата на
Општина Крива Паланка.
Изготвувач: Одееление за комунална инфраструктура.
Рок: декември.
23. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности меѓу мажите и жените.
Изготвувач: Комисија за еднакви можности.
Рок: септември.
24. Разгледување на ревизорски извњештај и тековна состојба.
Изготвувач: Одделение за ревизија.
Рок: март.
25. Информација за пристап до информација од јавен карактер.
Изготвувач: ЛЕР.
Рок: јуни.
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26. Програма за работа на образование, спорт и физичката култура во Општина Крива
Паланка.
Изготвувач: Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија.
Рок: мај.
27.Информација за хемиско биолошката анализа на водата на водоводите со кои управува
ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка и состојба со локалните водоводи на територијата на Општина
Крива Паланка.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.

Рок: јануари и уули.
28. Информација за појавите и проблемите во бесправната градба во Општина Крива
Паланка, со предлог-мерки за разрешување на проблемите.
Изготвувач: Градежна инспекција.
Рок: септември.
29 Извештај за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ – Крива Паланкла
за учебната 2013/2014 година.
Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“.
Рок: септември – октомври.
30 Годишна програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за учебната
2014/2015 година.
Изготвувач: СОУ „Ѓорче Петров“
Рок: септември – октомври.
31. Извештај за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната 2013/2014
година.
Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“
Рок: септември – октомври.
32. Годишна програма за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за учебната
2014/2015 година.
Изготвувач: ОУ „Јоаким Крчовски“.
Рок: септември – октомври.
33 Извештај за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за учебната 2013/2014 година
Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок: септември – октомври.
34. Годишна програма за работа на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2014/2015 година.
Изготвувач: ОУ „Илинден“.
Рок: септември – октомври.
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35. Извештај за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка за учебната
2013/2014 година.
Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: Септември - октомври.
36.Годишна програма за работа на Домот за ученици „Боро Менков“ Крива паланка за
учебната 2014/2015 година.
Изготвувач: Дом за ученици.
Рок: септември – октомври.
37. Извештај за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка
„Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2013/2014 година.
Изготвувач: Детска градинка.
Рок: септември – октомври.
38. Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка
„Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2014/2015 година.
Изготвувач: Детска градинка.
Рок: септември – октомври.
39. Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната
инфраструктура во Крива Паланка за 2015 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура.
Рок: ноември.
40. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа во
Општина Крива Паланка за 2015 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: ноември.

41. Извештај за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во Општина
Крива Паланка за 2014/2015 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: мај.
42. Програма за зимско одржување на улиците, тротоари и локални патишта во Општина
Крива Паланка за 2014/2015 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: ноември.
43. Извештај за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина
Крива Паланка за 2014 година.
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Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: јануари - февруари.
44. Пограма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина
Крива Паланка за 2015година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: ноември.
45. Пограма за одржување на парковите и градското зеленило како и спортскиот центар во
Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: ноември.
46. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во
Општина Крива Паланка за 2015 година.
Изготвувач: Одделение за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
Рок: ноември.
47. Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Крива Паланка за 2015
година.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина.
Рок: ноември.
48. Извештај за реализација на Програмата за изтработка на урбанистички планови и
локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Одееление за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина:
Рок. јануари.
49. Разгледлување на Предлог – Буџет на Општиа Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Одееление за финансирање општински имот и администрирање со даноци
и имот.
Рок: ноември.
50. Донесување Буџет на Општината за 2015 г одина.
Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање со даноци
и имот.
Рок: декември.
51. Донесување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014
година.
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Изготвувач: Одделение за финансии, буџет, општински имот и администрирање со
даноци и имот.
Рок: декември.
52. Информација за состојбата на градската депонија во село Конопница.
Изготвувач: ЈП „Комуналец“.
Рок. Март - август.

53. Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2014 година.
Изготвувач: Комисија.
Рок: декември.
54. Советнички прашања, предлози и иницијативи.
ВТОР ДЕЛ:
Освен прашањата наведени во првиот дел на оваа Програма во текот на 2014 година
Советот ќе расправа и одлучува и по следните прашања.
1. Разгледување на прашања по иницијативи и предлози на месните заедници на граѓаните.
2. Тековни прашања и проблеми од комуналната свера, урбанизам и заштита на животната
средина.
3. Разгледување на прашања и донесување на одлуки од областа на цивилната и
противпожарна заштита и Локален совет за превенција.
4. Разгледување на прашања и проблеми сврзани со соработката на Општината со
подрачните единици на Републичките министерства и инспекциските органи.
5. Разгледување Извештаи на Градоначалникот за извршување на одлуките донесени од
страна на Советот и информирање за извршување на надлежности на градоначалникот на
Општината.
6. Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општината во текот на 2014 година ќе
расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална самоуправа.

Бр.07-573/5
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски
______________________

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
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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа
на Советот на Општина Крива Паланка за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Советот на Општина
Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014
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 – 573/6
28.02.20134год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за рабаота во образование,
спорт и култура – Крива Паланка за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за работа во образование, спорт и култура– Крива Паланка за 2013
година, што Советот го донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/7
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување Извештај за работа во образование, спорт и
култура Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за работа во образование, спорт и
култура Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на
27.02.2014 година.
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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 – 573/8
28.02.20134год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за информатички развој и компјутерска технологија–
Крива Паланка за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен извештајот за информатички развој и компјутерска технологија – Крива
Паланка за 2013 година, што Советот го донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/9
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување Годишен извештај за информатички развој и
комуникациска технологија - Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за информатички развој и
комуникациска технологија - Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 11-та
седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/10
28.02.20134год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 14, точка 30 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и член 6 Одлуката за користење и располагање со ствари на
Општина Крива Паланка бр.07-928/3 од 06.06.2006 („Службен весник бр. 4/06“), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 27.02.2014 година, донесе

За

О Д Л У К А
давање на закуп на недвижен имот – училиште во с.Трново

Член 1
Со оваа Одлука се дава под закуп недвижен имот – училиште во село Трново за период од
20 години – без надоместок на Сојузот на воени инвалиди на Македонија.
Член 2
Правата и обврските ќе бидат уредени со посебен Договор склучен помеѓу Градоначалникот
на Општина Крива Паланка и Претседателот на воени инвалиди на Македонија.
Член 3
Советот на Општина Крива Паланка го овластува Градоначалникот на Општина Крива
Паланка да го потпише Договорот.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се Меморандумот за соработка помеѓу Општина Крива
Паланка и Сојузот на воени инвалиди на Македонија.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/11
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Мр- Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за давање под закуп на недвижен
имот – училиште во село Трново
1. Се прогласува Одлуката за давање под закуп на недвижен имот – училиште во село
Трново., што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/12
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.20134год.
Градоначалник,
Крива
Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за ЛУ „Градски Музеј“ –
Крива Паланка за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2013 година,
што Советот го донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/13

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

27.02.2014 год.
Крива Палнака

Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
___________________

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за музеите (Службен весник на РМ бр. 66/04, 89/08,116/10 и
51/11) и член 19 од Статутот на музејот, Управниот Одбор на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка на
седницата одржана на 27.02.2014 година, го разгледа и предложи на усвојување на Советот на
општина Крива Паланка
ИЗВЕШТАЈ
За работа на Локалната Установа „ГРАДСКИ МУЗЕЈ “ –
Кр.Паланка за 2013 година
Темелни принципи
Тргнувајќи од децентрализираниот модел на управување и финансирање на културата и културното
наследство како и од стремежите за воспоставување на европски принципи на работа и развој, Л.У
Градски Музеј изработи извештај за работа на установата која што ги опишува постигнатите
целите, приоритети, реализираните активности и финансиските средства со кои што се одвиваше
дејноста на установата во 2013 год.
Постигнати Цели
Согласно утврдената Програма за работа на установата за 2013 г и Програмата за развој на
музејската дејност ЛУ Градски муеј во 2013 според можностите работеше на постигнување на
утврдените цели цели за развој на дејноста кои што произлегуваат од базичните принципи на
заштита и искористување на културно – историското наследство со примена на современа
методологија на културниот менаџмент:

Заштита, валоризација и презентација на културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.

Потикнување на меѓу-институционална соработка на локално ниво и интердисциплинарен
пристап.

Институционална надградба на установите задолжени за културата и културното наследство.
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Подобрување на менаџментот во културата и културното наследство.

Искористување на културата и културното наследство како ресурс за економски развој.
Достигнати Приоритети
Имајќи ги предвид зацртаните цели и инструментите за нивно достигнување во ЛУ Градски музеј
во текот на 2013 година работеше на утврдените приоритети важни за равој на музејската дејност,
кои подолу ги потенцираме:
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на етнолошкото духовно и материјално
наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на археолошкото наследство на
кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на историското наследство на
кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на архитектонското – градителското
наследство на кривопаланечкиот регион.
 Собирање, истражување, конзервација и презентација на црковно-историското и уметничко
наследство на кривопаланечкиот регион.
Вовед
Градскиот Музеј во Крива Паланка е формиран како Локална Установа од Областа на Културата.
По својата форма тој претставува Општ Музеј кој што ги обединува сите музеолошки дисциплини во
себе: археолошката, етнолошката и историската. Покрај ова Л.У „Градски Музеј“ – Крива
Паланка е институционалниот носител на целокупната музејска дејност во општината и има обврска
во период на програмата да ја врши и доразвива музејската дејност во соработка со општина Крива
Паланка, Н.У Центар за култура – Крива Паланка, манастирот Св. Јоаким Осоговски и останатите
организации кои што имаат допирни точки со заштита на културата и културното наследство.
Во исполнување на Годишната програма за работа Л.У Градски Музеј се водеше од следните
стратешките принципи кои проилзегуваат од Програмата за развој на музејската дејност во општина
Крива Паланка за периодот 2010 - 2014. и тоа:
- Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални
активности.
- Донесување и имплементација на потребните нормативно – правни акти и одлуки во функција
на двата типа на активности.
- Локација на средства за финансирање на активностите.
Расположливи Ресурси во 2013 година
- технолошки ресурси

Л.У Градски музеј својата дејност во 2013 година ја одвиваше во зградата на музејот, т.е
поранешниот Дом на АРМ или уште по поранешниот Официрски Дом. Условите за работа во
установата се модерни, технолошки современи и удобни. На располагање на вработените, лицата
ангажирани по договор за привремени вработувања и волонтерите во установата се три модерно
опремени канцеларии, библиотека, депо-а за предмети, продавница за сувенири и три изложбени
сали за постојаната етнолошка, постојаната историска и постојаната археолошка поставка опремени
со современа опрема за заштита според музеолошките стандарди. Во 2013 беше отворена и
Уметничката галерија при музејот со што музејот се здоби со уште една сала за изложување на
тековни (времени) изложби, поставки и др. активности.
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- човечки ресурси
Во 2013 година установата својата дејност ја извршување со едно лице постојано вработено / вд
директор (дипл. Етнолог), две лица со договор за привремено вработување (дипл. Археолог и дипл.
Класичен филолог) на проекот: „Културното наследство на нашите претци – духовен столб на
нашата аедничка европска иднина“, финансиран од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична
соработа помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија, и две лица по договор за ангажирање (дипл. Етнолог и
дипл. Историчар на уметност) на проектот: „Уметност без граници – формирање на Градска
Уметничка Галерија“, финансиран од Норвешката амбасада од Белград, Р.Србија.
Реализирани Активности
Во 2013 година според програмата установата реализираше повеќе активности од својата основна
дејност, како и проектни активности кои произлегуваат од Програмата за работа на установата а
2013 година и Програмата за развој на музејската дејност во општина Крива Паланка за периодот
2010 - 2014 година. И оваа година активностите и во основната дејност и во проектната дејност на
музејот се базира на максимата која произлегува од споменатата програма, која гласи:


Развој на музејската дејност преку имплементација на инвестициски и институционални
активности.

Реализирани активности од основната дејност:
Институционални
1. Заштита, валоризација и презентација на културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.
Во реализација на оваа активност беа вклучени сите вработени лица и лица ангажирани по
договори / вкупно 5 (пет). Активноста вклучуваше континуирана целогодишна работа на основна
истражување и валоирација
на музејскиот материјал кој што се наоѓа на теренот на
кривоапаленчко и негова селекција .
2. Изработка на Елаборат за валоризација на Етнолошката музејска збирка
3а потребите од исполнување на условите за почеток со работа на ЛУ Градски музеј, во соработка
со општина Крива Паланка беше релизирана активноста на изработка на Елаборат за валоризација
на етнолошката музејска збирка. Согласно законот за заштита на културното наследство беа
ангажирани две стручни лица Етнолози од Музејот на Македонија, кои го изработија Елаборатот за
валоризација на споменатата збирка, и истиот беше поднесен во пакетот документи за почеток со
работа на ЛУ Градски музеј до Министерството за култура.
3. Регистрација и документација на основниот музејски материјал од етнолошката збирка
Во реализација на оваа активност беа вклучени сите вработени лица и лица ангажирани по
договори / вкупно 5 (пет). Активноста вклучуваше конситунурана целогодишна работа на основна
заштита на музејскиот материјал кој што влегува во музејот преку откуп, подароци и истражување,
негова основна документација и регистрација во музејските книги
4. Подготовка на важните организациски акти за работа на установата
Бр. 2 страна 30 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Во текот на 2013 година во соработка со Управниот одбор на установата, Советот на општина
Крива Паланка и Одделението за правни работи при општина Крива Паланка беа подготвени
повеќе важни организациски акти и одлуки кои ја уредуваат работата на установата:
- Програма за работа на установата за 2013 година;
- Елаборат за поставување на постојана Археолошка поставка;
- Правилник а внатрешна органиација на ЛУ Градски музеј
- Правилник за систематиација на работните места во ЛУ Градски Музеј
- Дополнување / Промена на Статут на ЛУ Градски музеј
5. Откуп на етнолошки предмети за збогатување на етнолошката музејска збирка
Како и претходно така и во 2013 ЛУ Градски музеј ја продолжи својата активност за откуп на

етнолошки музејски предмети за збогатување на етнолошката збирка. Оваа година од неколку лица
од Крива Паланка и Кривопаланечко беа откупени вкупно 36 предмети. Истовремено продолжи и
акцијата на подарување на предмети на музејот од совесни граѓани при што музејот на овој начин
прибави 36 етнолошки предмети.
Во реалиација на оваа активност беа вклучени двајцата
етнолози при установата.
6. Организација и спроведување на групни туристички посети во музејот
Во 2013 година Градскиот музеј оствари голема посета на индивидуални лица или организирани
групи како од Крива Паланка, така и од останатите градови на Македонија, соседните земји
Бугарија, Србија, и други европски држави. Музејот според скромната евиденција го посетиле
вкупно 936 посетители, од кои што повеќето биле од организираните 35 групи кои што ги носиме
во музејот во соработка со училиштата, туристичките организации и други организации и
здруженија на граѓани.
7. Теренски археолошки истражувања на локалитет „Градиште“ с. Градец, Кривоапаланечко.
Во месец септември и октомври беа реализирани археолошките истражувања на локалитетот
„Градиште“ во с. Градец. Археоложките истражувања траеја 25 дена, и беше опфатен
североисточниот дел на Градиштето. 3а потребите на ископувањата беше ангажирана стручна
екипа составена од 4 (четворица) археолози, 1 (еден) архитект, 1 (фотограф) како и 8 (осум) лица
работници. Во текот на истражувањата беше откриен бедемот, и некои од просториите од
градиштето, а беа пронајдени 43 важни инвентарни предмети како и 20 кутии богат студиски
материјал.
Инвестициски
1. Реконструкција на продавница за сувенири, проширување на салата за постојаната историска
поставка и обезбедување на внатрешна комуникација помеѓу поставките
Во месец Јануари и Февруари беше ивршена реконструција на продавница за сувенири,
проширување на историската сала и обебедување на внатрешна комуникација. 3а потребите од
извршување на оваа активност општина Крива Паланка преку Јавна набавка изврши избор на
подизведувач, кој ја изврши споменатата реконструкција. Со оваа се реши проблемот од
преселување на продавницата за сувенири од вториот на првиот кат, проширување на малата
историска поставка и се обебеди комуникација помеѓу првиот и вториот кат во музејот со отворање
на внатрешна комуникација.

Бр. 2 страна 31 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Во 2013 година ЛУ Градски музеј беше главен носител на активностите на проектот
„Културното наследство на нашите предци – духовен столб на нашата заедничка европска
иднина“ заедно со Регионалниот Историски Музеј од Ќустендил. Проектот кој што беше одобрен за
финансирање во јули 2012 година и чија што реализација траеше до јули 2013 година предвидуваше
неколку проектни активности кои беа реализирани од стручните лица во нашата установа.
Според програмата за работа за 2013 овие активности беа опишани во делот проектни дејности
на установата, па според тоа Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата проектна дејност ја
извршуваше во рамките на подолу опишаните и определени активности, вклучени ресурси и
персонал како и инволвирани партнери
Реалиирани Активности од проектни дејности:
Опис
Институционални
1. Теренски истражувања на локалното културно - историско наследство на 17 Кривопаланечки
села
Во реализација на оваа активност од гореспоменатиот проект, беа ангажирани 4 стручни лица
(етнолог, археолог, историчар на уметност и архитект). Истите ивршија Теренски истражувања на
локалното културно - историско наследство на 17 Кривопаланечки села, при што собраните
материјали беа стручно обработени и архивирани во архивата на ЛУ Градски Муеј. Партнери во
реализација на оваа активност беа Општина Крива Паланка, МПЦ – Архиерејско намесништво
Крива Паланка, и локалното население во селата.
2. Организација на дводневен фестивал за традиционален фолклор кој вклучува ревија на
народни носии, традиционална кујна и детски хепенинг „Игрите на на нашите баби и дедовци“
8. Теренски археолошки истражувања на локалитет „Градиште“ с. Градец, Кривоапаланечко.
Во месец септември и октомври беа реализирани археолошките истражувања на локалитетот
„Градиште“ во с. Градец. Археоложките истражувања траеја 25 дена, и беше опфатен
североисточниот дел на Градиштето. 3а потребите на ископувањата беше ангажирана стручна
екипа составена од 4 (четворица) археолози, 1 (еден) архитект, 1 (фотограф) како и 8 (осум) лица
работници. Во текот на истражувањата беше откриен бедемот, и некои од просториите од
градиштето, а беа пронајдени 43 важни инвентарни предмети како и 20 кутии богат студиски
материјал.
Инвестициски
1. Реконструкција на продавница за сувенири, проширување на салата за постојаната историска

поставка и обезбедување на внатрешна комуникација помеѓу поставките
Во месец Јануари и Февруари беше ивршена реконструција на продавница за сувенири,
проширување на историската сала и обебедување на внатрешна комуникација. 3а потребите од
извршување на оваа активност општина Крива Паланка преку Јавна набавка изврши избор на
подизведувач, кој ја изврши споменатата реконструкција. Со оваа се реши проблемот од
преселување на продавницата за сувенири од вториот на првиот кат, проширување на малата
историска поставка и се обебеди комуникација помеѓу првиот и вториот кат во музејот со отворање
на внатрешна комуникација.

Бр. 2 страна 32 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28.02.2014 год.
Во 2013 година ЛУ Градски музеј беше главен носител на активностите на проектот
„Културното наследство на нашите предци – духовен столб на нашата заедничка европска
иднина“ заедно со Регионалниот Историски Музеј од Ќустендил. Проектот кој што беше одобрен за
финансирање во јули 2012 година и чија што реализација траеше до јули 2013 година предвидуваше
неколку проектни активности кои беа реализирани од стручните лица во нашата установа.
Според програмата за работа за 2013 овие активности беа опишани во делот проектни дејности
на установата, па според тоа Л.У Градски Музеј – Крива Паланка својата проектна дејност ја
извршуваше во рамките на подолу опишаните и определени активности, вклучени ресурси и
персонал како и инволвирани партнери
Реализирани Активности од проектни дејности:
Опис
Институционални
1. Теренски истражувања на локалното културно - историско наследство на 17 Кривопаланечки
села
Во реализација на оваа активност од гореспоменатиот проект, беа ангажирани 4 стручни лица
(етнолог, археолог, историчар на уметност и архитект). Истите ивршија Теренски истражувања на
локалното културно - историско наследство на 17 Кривопаланечки села, при што собраните
материјали беа стручно обработени и архивирани во архивата на ЛУ Градски Муеј. Партнери во
реализација на оваа активност беа Општина Крива Паланка, МПЦ – Архиерејско намесништво
Крива Паланка, и локалното население во селата.
2. Организација на дводневен фестивал за традиционален фолклор кој вклучува ревија на
народни носии, традиционална кујна и детски хепенинг „Игрите на на нашите баби и дедовци“
Дводневниот фестивал на традиционална култура беше реализиран на 08-09 Јуни, на Градскиот
плоштад во Крива Паланка и Манастирот Св. Јоаким Осоговски. Во рамките на фестивалот се
одржа преентација на Игри на нашите баби и дедовци, Ревија на народни носии од
Кривопаланечко, презентација на традиционална храна и народен фолклор. Во рамките на
фестивалот учество едоа повеќе од 200 учесници од Кр. Паланка, и 50 учецници од Ќустендил, Р.
Бугарија. Партнери во реализаиција на оваа активност беа Општина Крива Паланка, СОУ Ѓорче
Петров, Клуб на пензионери при Црвен Крст на Кр. Паланка, ООУ Илинден, с. Конопница, КУ3
Фолклористи, НУ Центар за култура и др.
3. Подготовка, печатење и промоција на фото изложба „Културно наследство без граници“
Во рамките на проектот беа предвидени подготовка, печатење и промоција на повеќе видови на
проемотивни материјали. Еден од нив беше и фотоиложбата “Културно наследство без граници“,за
чија што реалиација беа ангажирани стручно лице – дизајнер, фотограф кои изработија 2500
фотографии, од кои што најдобрите 50 беа селектирани и испечатени и промовирани во рамките
на иложбата. 3а иложбата беше испечатен и пригоден каталог.
4. Подготовка, дизајн и печатење на 3 типа на рекламени материјали
Како што споменавме, во рамките на проектот беа предвидени подготовка, печатење и промоција
на повеќе видови на проемотивни материјали. Покрај изложбата беше
Бр. 2 страна 33 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
испечатен и каталог за иложбата „Културно наследство без граници“, брошура „Фестивал на
традиционална култура“, флаер за проектот „ Културното наследство на нашите претци –
духовен столб на нашата аедничка европска иднина“, книга „ Водич на легендите“, книга –
„Славишки зборник“, брошура „Културно – историските споменици во Кривопаланечко“.

5. Организација на дводневен семинар „Културно наследство без граници“
Една од главните активности со чија реализација особено се гордееме беше организацијата на
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семинарот „Културно наследство без граници“ кој беше одржан на 13-14 Септември во манастирот
Св. Јоаким Осоговски. На семинарот учество зедоа повеќе од 30 учесници од Македонија, и
Бугарија преставници на важни инситутции, како Институт за фолклор – Скопје, УГД –Штип, БАНСофија, РИМ – Ќустендил, СУ – Св. Николе, У3КН – Скопје, Музеј на Македонија и сл. Како
резултат на семинарот беше испечатен и 3борник на стручни трудови кои беа прочитани на
семинарот.
Инвестициски
1. Набавка на современа аудио и визуелна техничка опрема за теренски изтражување и
изложбени панели
Во рамките на проектот покрај иснтитуционалната надградба на установата направивме и една
инвестициска надградба со обебедување на современа аудио и визуелна техничка опрема за
теренски изтражувања. Преку јавна набавка направена преку општина Крива Паланка, беше
избран подизведувач кој набави техничка опрема од типот: дигитален фотоапарат со објектив,
дигитална камера, статив, 2 диктафони, Лап Топ компјутер, ЏПС уред, и аксесоари.
Во 2013 година со одлука на Министерството за култура, а по претходно поднесена апликација
од Општина Крива Паланка, Крива Паланка беше избрана за град на културата за 2013 година.
Институционални носители на целата манифестација согласно Решението на градоначалникот
на општина Крива Паланка, беа НУ Центар за култура , ЛУ Градски музеј и општина Крива
Паланка. Во рамките на целогодишната програма која опфаќаше 178 културни настани, 14
настани беа од музејската дејност. Но и покрај тоа, ЛУ Градски музеј во рамките на програмата
се јави како организатор или одговорен коорганизатор на 34 настани кои ги опишуваме подолу:
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Датум

МАРТ
Организација и партиципација на Прес Конференција /
Презентација на Годишната програма на Културно – уметничката
манифестација „КРИВА ПАЛАНКА ГРАД НА КУЛТУРАТА 2013’
Свечено отворање на Културно – уметничката манифестација
„КРИВА ПАЛАНКА ГРАД НА КУЛТУРАТА 2013’
- Отворање на постојана археолошка поставка во ЛУ Градски
Музеј
Промоција на брошура „ Занаетите во Крива Паланка и
Дупница и изложба на продукти од креативна работнилница
АПРИЛ
Изложба на народни носии, накити и везови од Кривопаланечко
Бр. 2 страна 34 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Промоција на најновиот роман „Врамување во пустелија“ на
писателот Гоце Ристовски
МАЈ
Коорганизација на настан: Ден на Европа 2013 – свечена
програма Свечено отворање на Инфо точка на ЕУ - општина
Крива Паланка Градски плоштад - хепенинг
Изложба на Градски костими од XIX век од збирката на Музејот
во Битола
Гостуваше: НУ 3авод и Музеј Битола
Организација на настан: МНК ИКОМ – Советување на тема:
„Музеј (Меморија+Креативност) = Општествена промена“
Промоција на стихозбирката „РАЗГОВОР СО ЖИВОТОТ“ на
поетесата Оливера Станковска од Кр. Паланка
ЈУНИ
Организација на: ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА
- Игрите на баба и дедо
- Ревија на народни носии
- Презентација на традиционална храна
Коорганизација на настан: БАСКЕРФЕСТ 2013
Коорганизација на настан: Концерт на Мандолински Оркестар –
Скопје
Коорганизација на настан: Креативна работилница
„Запознавање со занаети – изработка и финализација“
Промоција на роман „МОНОТОНИЈА“ од Бобан Богатиновски.
ЈУЛИ
Фото работилница „КРИВА ПАЛАНКА 2013“
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Поетско читање – хаику поезија –
автор: Васко Марковски
Промоција на книга „ТРАНСФОРМИРАЈ СЕ“
Автор: м-р. Константин Кајшаров
Коорганизација на настан: Концерт на Староградска Музика
Учесници: Состав „Малка серенада“ – Шумен
Распеани Паланчани, Оркестар Кратовчани, Специјален
гостин: НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ
Концерт на камерен ансамбл „АРС БАРОКА“ – Р. Бугарија
Концерт на Симон Киселички џез трио
АВГУСТ
Коорганизација на настан: Монодрама – Животот и делото на
Методија Андонов Ченто Текст, сценарио и режија: Доне Донев
Промоција на книги од Тивериополска Филмска Алијанса Пит Кралски; Одбрани драми; Режис. белешки
Авторска Филмска Вечер со Горан Тренчовски1/ Игра и спас/
2 / Духот на татко ми/
Концерт на група ЏЕЗАБЕЛ - Куманово

11.06 2013
13.07 2013
13.07 2013

16.07 2013
17.07 2013
16.08 2013
21.08 2013

22.08 2013

24

Коорганизација на настан: JOY FEST – Рок фестивал
23.08 2013
2013 г.
СЕПТЕМВРИ
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Семинар: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ со учество
на 30 истакнати истражувачи и научници

26
27

ТЕАТАРОТ КАКО ЕЛИТНА И МАСОВНА КУЛТУРА од проф. м-р
Тихомир Стојановски Промотор: Гоце Ристовски
Концерт – Македонски традициони песни за флејта и
класична гитара, Силвана Чулаева – Атанасова – флејта; Тања
Јанкова – клас. Гитара

13-14 09 2013
18.09 2013
25.09 2013

ОКТОМВРИ
Завршна прес конференција од прекуграничниот проект:
01.10 2013
„Културното наследство на нашите претци – духовен столб
на нашата заеднична европска иднина“
29 Промоција на книга: ПОЕТСКИ ЧЕКОРЕЊА АЛМАНАХ 3
03.10 2013
Современа поезија, Друштво на писатели Куманово
НОЕМВРИ
30 СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДСКА УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
08.11 2013
изложба: ОСНОВАЧИ НА МЛК СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ
31 Коорганизација на настан: ПАЛАНЕЧКА КОМПИРИЈАДА 2013
10. 11 2013
32 Изложба на уметнички фотографии од украинската фотографка
11.11 2013
МАРИЈА АНДРУЧУК
ДЕКЕМВРИ
33 Изложба: ДОЛГИОТ ПАТ НА ЕДНА ИДЕЈА
Железничка Линија Софија – Ќустендил - Скопје
06.12 2013
Госува: Регионален Историски Музеј - Ќустендил
34 Изложба: МАЈКА ТЕРЕЗА АНГЕЛ НА МИЛОСРДИЕТО
Гостува: НУ Мајка Тереза – Скопје
16.12 2013
ВКУПНО: 34 настани
Л.У Градски Музеј во првиот, вториот и третиот квартал на 2013 година година изработи 16
(шеснаесет) проектни апликации за проекти кои доколку добијат финансирање би можеле да
бидат реализирани во 2014 година. Истите ги опишуваме во овој извештај, и доколку добијат
финансирање нивните активности ќе бидат имплементирани согласно предвидената динамика во
проектните фишеа.

Ред
.
бро
ј

28

Проект / Име / Опис

1

МАРТ
Градски Музеј на Интернет

Аплициран до:
Минист. за култура на РМ/ Конскурс
за финан. на проекти од обл. на
креативните индустрии

Датум

10.03.2013

2
3

4

5

6

7

МАЈ
Подобрување на комуникацијата со
посетителите и туристите
Прошурување
на
музејската
продавница за сувенири
ЈУНИ – ЈУЛИ
Етнолошка збирка – откуп на предмети

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014

03.07.2013

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014

03.07.2013

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014

03.07.2013

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014

02.09.2013

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014

15.11.2013

Истражување, документирање и откуп
на
делата
од
семејството
на
кривопаланечкиот фотограф Грозде
Поп Ѓорѓин
Истражување, документирање и откуп
на
делата
од
семејството
на
кривопаланечкиот фотограф Благој
Шандуп
Археолошка збирка – откуп на предмети

13

14

02.05 2013

Градителското
наследство
–
традиционална
градска
и
селска
архитектура
Истражување и изложба – градската
мода 1950 – 1990

9

12

CHwB Small Project Grants

03.07.2013

Историска збирка – откуп на предмети

11

02.05 2013

Министерство за кутура на РМ
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Обичаи, обреди и народни песни
Министерство за кутура на РМ
поврани со обичајот на раѓање
Годишна програма за проекти од
национален интерес за 2014
Бр. 2 страна 36 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
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10

CHwB Small Project Grants

Истражување
на
пекарскиот
(симитчискиот занает) и Бозаџискиот
занает во Крива Паланка
СЕПТЕМВРИ
Печатење на публикација: Могила
Отошница (Криво Крувче) Ранковце –
Кривопаланечко, Тумуларна некропола
од Римскиот период
НОЕМВРИ
Превемање на изложби во 2014 година

03.07.2013

03.07.2013

03.07.2013

03.07.2013

03.07.2013

ДЕКЕМВРИ
3аштита на музејските збирки на ЛУ Американска амбасада во Скопје, Р.
06.12 2013
Градски музеј
Македонија
16 3аштита на музејските збирки и
Кралска Норвешка Амбасада во
16.12 2013
подршка на процесот на целосно
Белград, Р. Србија
формирање на ЛУ Градски музеј
Во Ноември 2013 година, општина Крива Палнка објави Конкурс односно повик до граѓаните
и институциите „Денови на Идеи“ за проекти. На повикот учествуваше и нашата установа која ги
разработи и достави до општина Крива Паланка 7 (седум) идеи / проекти:

Ред
.
бро
ј
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1
2
3

Проект / Име / Опис

Аплициран до:

Ноември
Туристички информатор – поставување
на вертикална туристичка сигналиација
Излетничко место Старо школо – с.
Градец
Поклоничка патека – Св. Јоаким
Осоговски

Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“
Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“
Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“

Датум

22.11 2013
22.11 2013
22.11 2013

Бр. 2 страна 37 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
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Пешачки мостови на Крива река

Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“

5

Изработка на техн. проект за иградба на
пат до арх. лок. „Градиште“ с. Градец
Плакатирање
–
подобрување
на
информираноста на граѓаните за
културните настани
Оформување СРЦ – Крива Река

Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“
Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“

6

7

22.11 2013

22.11 2013
22.11 2013

Општина Крива Паланка / Повик
„Денови на идеи“

22.11 2013
Динамика на реалиација на активностите
ЛУ Градски музеј ја реализира програмата за работа за 2013 согласно планираните активности
во извршување на својата основна дејност и проектната дејност согласно следната динамика:
Динамика на реализација на Активности од основната дејност:
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Опис
Институционални
1. Заштита, валоризација и презентација на
културно – историското наследство на
Кривопаланечкиот регион.
2. Изработка на Елаборат за валоризација
на Етнолошката музејска збирка
3. Регистрација
и
документација
на
основниот
музејски
материјал
од
етнолошката збирка
4. Изработка на основни документациски
картони за основниот музејски материјал
од етнолошката збирка
5. Подготовка на важните организациски
акти за работа на установата
6. Откуп на етнолошки предмети за
збогатување на етнолошката музејска
збирка
7. Органиација и спроведување на групни
туристични посети во музејот
8. Теренски археолошки истражувања на
локалитет Градиште – с. Градец
Инвестициски
1. Реконструкција
на
продавница
за
сувенири, проширување на салата за
постојаната
историска
поставка
и
обезбедување
на
внатрешна
комуникација помеѓу поставките
Динамика на реализација на Активности од проектни дејности:
I
II
1
2
3
4
5
Опис
Институционални
1. Теренски истражувања на локалното
културно - историско наследство на 17
Кривопаланечки села
2
Организација на дводневен фестивал за
традиционален фолклор кој вклучува
ревија на народни носии, традиционална
кујна и детски хепенинг „Игрите на на
нашите баби и дедовци“
3
Организација
на
фестифал
на
традиционална кујна во прекуграничниот
регион Крива Паланка – Ќустендил
4
Подготовка, печатење и промоција на
фото изложба „Културно наследство без
граници“
5
Подготовка, дизајн и печатење на 3 типа

6

7

III
8

9

10

IV
11

12

на рекламени материјали
Организација на дводневен семинар
„Културно наследство без граници“
Инвестициски
1. Набавка на современа техничка опрема
за теренски истражувања
Финансирање
Согласно законските решенија и актите на Советот на општина Крива Паланка активностите за
одвивање на основната дејност на Л.У Градски Музеј беа бидат финансирани од буџетот на општина
Крива Паланка од програмата К3 – Музејска и кинотечна дејност. Дополнитетлно, некои од
активностите од основната дејност како што се регистрација и документација на основниот музејски
материјал, теренски истражувања, стручни и научни истражување беа финансирани од буџетот на Р.
Македонија во рамките на Годишната програма на Министерството за култура за финансирање на
проекти од национален интерес за 2013 година. За остварување на активностите од проектни
дејности финансиските средства Л.У Градски Музеј – Крива Паланка преку општина Кр. Паланка ги
обезбеди од ИПА – иснтрументот за претпристапна помош Програма а прекугранична соработка
помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија.Деталниот финансиски извештај на установата за 2013 г. ќе биде
образложен во рамките на извештаите на Одделението за финансирање и буџет при општина Кр.
Паланка
Завршни одредби
Предложениот Ивештај за работа на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка во 2013 година се однесува
за периодот од 01 Јануари 2013 до 31 Декември 2013. Во извештајот детално се опишани
институционалната и инвестиционата компонента во исполнување на активностите за остварување
на основната и проектната дејност на установата.
Очекуваните резулатати и придобивки од Програмата за 2013 и од општата Програма 2010 – 2014
како што се видлив ефект и придонес кон напорите за институционализација на установата;
сопствено промовирање и профилирање; заштитено културно – истрориско наследство;
успешна имплементација на проектните активности; подготовка и промоција на што повеќе
финални продукти и резултати од дејноста; во огромен дел се остварени и покрај констелацијата
во која работеше и егзистира установата.
Претседател на УО:
Александар Маџовски
______________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за работа на ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за работа на ЛУ
Градски музеј - Крива Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана
на 27.02.2014 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 – 573/14
28.02.2014 год.
Крива
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Паланка
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за локален економски
развој – Крива Паланка за 2013 година
Член 1

1. Се усвојува Извештајот за реализирани активности по Програмата за локален економски
развој – Крива Паланка за 2013 година, што Советот го донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/15
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2014 год.
Претседател,
Крива Палнака
М-р. Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за
реализирани активности по Програмата за локален економски развој
Крива Паланка за 2013 година
Бр. 2 страна 40 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности по
Програмата за локален економски развој Крива Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на
11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/16
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за уредувае на
градежно земјиште за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/17
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за уредување на
градежно земјиште за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на
27.02.2014 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 – 573/18
28.02.20134год.
КриваПаланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

______________________
Бр. 2 страна 41 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локална патна мрежа за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за изгерадба, реконструкција и одржување на локална
патна мрежа за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/19
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална
патна мрежа за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалната патна мрежа за 2013 година, што Советот ја донесе на
11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/20
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локална водоводна мрежа за 2013 година
Бр. 2 страна 42 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална
водоводна мрежа за 2013 година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –573/21
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална
водоводна мрежа за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа за 2013 година, што Советот ја донесе
на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/22
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за одржување
на јавна чистота за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за одржување на јавна чистота за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 2 страна 43 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Бр. 07 –573/23
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по
Програмата за одржување на јавна чистота за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за одржување на јавна
чистота за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/24
28.02.2014 год.
Крива
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Паланка
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување за 2013 година

Член 1
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување за
2013 година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –573/25
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2014 год.
Претседател,
Крива Палнака
М-р.Борче Стојчевски,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
Бр. 2 страна 44 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај по Програмата
за изградба и одржување на јавното осветлување за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај по Програмата за изградба и
одржување на јавнотоосветлување за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница,
одржана на 27.02.2014 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 – 573/26
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изготвување на урбанистички
планови и локална урбанистичка планска документација за 2013 г.
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изготвување на урбанистички
плланови и локална урбанистичка планска документација за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 573/27
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2014 год.
Претседател,
Крива Палнака
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за
изготвување на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за 2013
година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за
изготвување на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за 2013
година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
Бр. 2 страна 45 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
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 – 573/28
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за реализација на Елаборатот за
режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2013
година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за реализација на Елаборатот за
режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 –573/29
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за
реализација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на
град Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за
реалиација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Криа
Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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. 2 страна 46 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Бр. 08 – 573/30
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.02.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите
за 2013 година – Крива Паланка
Член 1
Се усвојува Извештајот за еднакви можности на жените и мажите за 2013 година – Крива
Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 –573/31
27.02.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за еднакви
можности на жените и мажите - Крива Паланка за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и
мажите - Криа Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на
27.02.2014 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 – 573/32
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и член
14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина Крива Паланка”
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.02.2014 година,
донесе
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О Д Л У К А
За измена на одлуката за утврдување на ценовник за користење на спортски објект сала
“ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка бр.07-1544/19 од 03.06.2013 г
Член 1
Се врши измена во чл.1, ст.1 табела 1 од одлуката за утврдување на ценовник за користење
на спортски објект сала “ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка бр.07-1544/19 од
03.06.2013 година и гласи :
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тренинг за клуб

термини во
часови
1 ч. 30 мин

Тренинг – рекреативно

1 ч. 30 мин

Натпревар за екипи, првенства и
турнири

3 часа

Вид на спортска активност

цена по термин
400 денари
800 денари
2.400 денари

Турнири – 1 ден

8.000 денари

Турнири – 2 дена

14.400 денари

Турнири – 3 дена

20.000 денари

Промоции

9.600 денари

Концерти

14.400 денари

Хуманитарни концерти

Останатата
непроменета.

содржина

на

Без надомест
Одлуката

бр.07-1544/19

од

03.06.2013

година

останува

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Крива
Паланка ”.
Бр. 07-573/33
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2014 год.
Претседател,

Крива Паланка

М-р Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за измена на одлката за ценовник за користење на спортски
објект сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка бр.07-1544/19 од 03.06.2013
година
1. Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за ценовик за користење на спортски
објект сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка бр.07-1544/19 од 03.06.2013 година,
што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
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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 – 573/34
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на чл. 64 ст.3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Р.
Македонија бр.05/2002), чл. 14 ст.1 т.30 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010), чл.2 ст.2 од Одлуката за користење и располагање со
стварите на Општина Крива Паланка, во Општина Крива Паланка бр. 08-1900/1, Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
ЕДИНЕЧНО ТЕНИСКО ИГРАЛИШТЕ
Член 1
Недвижната ствар – објект единечно тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка,
лоцирана на К.П. бр 294/3 КО Крива Паланка, предадена од страна на Агенцијата за млади и спорт
на Општина Крива Паланка со Записник за извршено примопредавање заведен во Општина Крива
Паланка под бр.08-2525/2 од 04.09.2013 година се дава на користење и одржување на ЈП
“Комуналец “ Крива Паланка.
Член 2
ЈП “Комуналец “ Крива Паланка е должно, Единечно тениско игралиште да го користи
исклучиво за намена на спортот и рекреација, а согласно на законот за спорт.
Одржувањето на единечното тениско игралиште (1 тениски терен) ЈП Комуналец“ Крива
Паланка ќе го врши согласно на Правилникот за одржување и користење на Тениски игралишта
изградени согласно на проектот за изградба на 100 тениски игралишта и техничкото упатство за
одржување и користење изготвени од Агенцијата за млади и спорт.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општината Крива Паланка.
Бр. 07-573/35
27.02.2014 г.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
М-р Борче Стојчевски,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
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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за давање на управување и одржување
на недвижна ствар единечно тениско игралиште

1. Се прогласува Одлуката за давање на управување и одржување на недвижна ствар
единечно тениско игралиште, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014
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 – 573/36
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и член
14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина Крива Паланка”
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.02.2014 година,
донесе
О Д Л У К А
за утврдување на ценовник за користење на спортски објект единечно тениско игралиште (1
тениски терен) во Крива Паланка
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка за надоместок за користење на спортски објект
единечно тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка, ги утврдува следните цени :
Реден
Вид на спортска активност
термини во часови
цена по термин
број
1
Тренинг за клуб
1 ч. 30 мин
200 денари
2
Тренинг – рекреативно
1 ч. 30 мин
200 денари
3
4
5
6

Натпревар за екипи, првенства и турнири

3 часа

1.200 денари

Турнири – 1 ден

3.000 денари

Турнири – 2 дена

6.000 денари

Турнири – 3 дена

9.000 денари

Тренинзи за натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.
Кога тениското игралиште се користи со осветлување при вклучување на рефлектори цените
се зголемуваат за 50%.
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Член 2
За рекламен простор за еден месец се плаќа надоместок од 1.500,oo денари за еден месец.
За една година се плаќа надоместок од 15.000,oo денари.
На тениското игралиште не е дозволено рекламирање на политички партии и истакнување на
несериозни содржини.
Член 3
Тениското игралиште се дава на користење на термини по претходно поднесено барање и со
склучување на договор за користење на определен термин.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Крива
Паланка ”.
Бр. 07-573/37
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За утврдување на ценовник за користење на спортски објект единечно
тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
единечо тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка, што Советот ја донесе на 11-та
седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/38
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и 162/12) 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 27.02.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1
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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.„Св. Јоаким Осоговски“ во Крива Паланка на к.п.бр.767/1 во К.О. Крива
Паланка, сопственост на Република Македонија и к.п.бр.763 сопственост на Митровски Митко.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на јавна површина.
Член 4
Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој локалитет
ќе се предвиди намена мали комерцијални и деловни намени Б1, а локацијата за изградба на јавна
површина ќе добие друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/39
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
,Претседател,
М-р Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„Св.Јоаким Осоговски“на
к.п.бр.767/1 сопственост на РМ и к.п.763 сопственост на Митровски Митко – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на ул.„Св.Јоаким Осоговски“ за
к.п.бр.767/1, сопственост на РМ и кп.бр. 763 сопственост на Митровски Митко , што Советот ја
донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/40
28.02.2014 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
______________________
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Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2) 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 27.02.2014 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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Конопница во општината Крива Паланка на к.п.бр.2654 во К.О.
Конопница сопственост на Алексовска Зорица, Поцевски Трајко и Станоевски Димитар.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.2654 во КО Конопница, нема урбанистички план.
Член 4
Со изработката на урбанистички план за село Конопница на овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/41
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во КО с.Конопница на
кп.бр.2654, сопственост на Алексовска Зорица, Поцевски Трајко и Станоевски Димитар
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во с.Конопница за к.п.бр.2654,
сопственост на Алексовска Зорица, Поцевски Трајко и Станоевски Димитар, што Советот ја донесе
на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 година.
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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 – 573/42
28.02.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2) 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 27.02.2014 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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Огут во општината Крива Паланка на к.п.бр.3721 во К.О. Огут
сопственост на Стaменовски Светислав, Димитриевски Милан и Стаменовски Борче.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.3721 во КО Огут, нема урбанистички план.
Член 4
Со изработката на урбанистички план за село Огут на овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/43
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.02.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
М-р Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во КО с. Огут на кп.бр.3721,
сопственост на Стаменковски Светислав Димитриевски Милалн и Стаменковски Борче
Бр. 2 страна 54 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во с.Огут за к.п.бр.3721, сопственост
на Стаменковски Светислав, Стаменковски Борче и Димитриевски Милан, што Советот ја донесе на
11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/
28.02.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2) 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 27.02.2014 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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Жидилово во општината Крива Паланка на к.п.бр.5095/48 во К.О.

Жидилово сопственост на Ристовски Стојко и к.п.бр.5100/1 сопственост на Ристовски Стојко и
Ристовска Марица.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓаат катастарските парцели бр.5095/48 и бр.5100/1 во КО
Жидилово, нема урбанистички план.
Член 4
Со изработката на урбанистички план за село Жидилово на овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/45
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
М-р Борче Стојчевски,с.р.
______________________

Бр. 2 страна 55 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во КО с.Жидилово на
кп.бр.5095/48, сопственост на Ристовски Стојко и кп.бр.5100/1 сопственост на Ристовски
Стојко и Ристовска Марица
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во с.Жидилово за к.п.5095/48,
сопственост на Ристовски Стојко и кп.5100/1, сопственост на Ристовски Стојко и Ристовска Марица,
што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/46
28.02.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2) 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 27.02.2014 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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа во с. Кркља во општината Крива Паланка на к.п.бр.5361/1 и к.п.бр.5336 во
К.О. Кркља сопственост на Република Македонија.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓаат катастарските парцели бр.5361/1 и бр.5336 во КО Кркља,
нема урбанистички план.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Жидилово на овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Бр. 2 страна 56 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/47
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
М-р Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во КО с.Кркља на кп.бр.5361/1 и
5336, сопственост на РМ
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените во с.Кркља за к.п.5361/1 и кп.5336,
сопственост на РМ, што Советот ја донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/48
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и 162/12) 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 27.02.2014 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 урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Ристена Гоговска“ во Крива Паланка на к.п.бр.602 во К.О. Крива
Паланка, сопственост на Република Македонија и к.п.бр.608 сопственост на Груевски Драги.
Бр. 2 страна 57 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој локалитет
ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на улица ќе добие
друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-573/49
27.02.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
М-р Борче Стојчевски,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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкo-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на Ул.Ристена Гоговска - КО
Крива Паланка на кп.бр. 602, сопственост на РМ и кп.бр.608 сопственост на Груевски Драги
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на Ул.Ристена Гоговска КО Крива
Паланка за к.п.бр.602, сопственост на РМ и кп.бр.608 сопственост на Груевски Драги, што Советот ја
донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/50
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
28.02.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
Врз основа на член 22-а од Законот за спорт (“Службен весник на Р. Македонија“ бр.29/02,
66/04,81/08,18/11, 51/11, 64/12, 148/13, и 187/13), а во врска со член 32, став 2, 3 и 4 од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член 14, став 1, точка 40 од Статутот на
Општина Крива Планка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.02.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За формирање Комисија за спорт - Крива Паланка
Член 1
1. Со ова Решение се формира Комисја за спорт на Советот на Општина Крива Паланка.
Бр. 2 страна 58 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 28..02.2014 год.
Комисијата се состои од Претседател и 4 (четири) членови:
2. – Зоран Цветковски - претседател на Комисијата.
– Влатко Ристовски
– член:
– Сретимир Николовски – член;
– Изабела Павловска
- член; и
– Ратко Павловски
– член.
3, Оваа Решение влегува на сила 8-от ден од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ .
Бр.07-573/51
27.02.2014 год
Крива Планка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решение за формирање Комисија
за спорт – Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за формирање Комисија за спорт – Крива Паланка, што Советот
го донесе на 11-та седница, одржана на 27.02.2014 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 – 573/52
28.02.20134год.
Крива Паланка

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