Бр. 4 страна 85 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06 и 136/08, а согласно член
46, став 1, алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локална самоурпава („Сл.весник на РМ.бр. 5/02), член
14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка – бр.08/10) а во врска со член 28 и 29 од
Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.5/08),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 12.05.2014 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За престанок на мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. На членот на Советот на Општина Крива Паланка Слаѓана Митовска му престанува мандатот
член на Советот на Општина Крива Паланка, сметано од денот на одржување на 13-та седница на Советот,
одржана на 12.05.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1233/3
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.05.2014 год.
Претседател,
Крива Паланк
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 Решение за престанок на мандат на член на
Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на член на Советот на Општина Крива
Паланка - СЛАЃАНА МИТОВСКА од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/4
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.05.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр. 40/06 и 136 /08) а согласно
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 9 од Статутот
на Општина Крива Паланка – пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10) и
член 6 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 12.05.2014 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За верификација на мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се верифицира мандатот на член на Советот на Општина Крива Паланка Дарко Вучковски од
Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
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Бр. 07 – 1233/5
12.05.2014 год.
Крива Паланк

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 Решение за верификација на мандат
на член на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Советот на Општина Крива
Паланка – ДАРКО ВУЧКОВСКИ од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/6
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.05.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За престанок на мандат на член на Комисија за еднакви
можности нажените и мажите
1. На членот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите СЛАЃАНА МИТОВСКА и
престанува мандатот сметано од денот на одржувањето на 13-та седница на советот, одржана на
12.05.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1233/7
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.05.2014 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 Решение за престанок на мандат на член на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на член на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажие - СЛАЃАНА МИТОВСКА од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та седница,
одржана на 12.05.2014 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/8
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.05.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за еднакви
можности на жените и мажите
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
Дарко Вучковски сметано од денот на одржувањето на 13-та седница на советот, одржана на 12.05.2014
година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1233/9
12.05.2014 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 Решение за верификација на мандат на член на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите

1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите – ДАРКО ВУЧКОВСКИ од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та
седница, одржана на 12.05.2014 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/10
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.05.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За престанок на мандат на член на Комисија за финансирање и буџет
1. На членот на Комисијата за финансирање и буџет СЛАЃАНА МИТОВСКА и престанува мандатот
сметано од денот на одржувањето на 13-та седница на советот, одржана на 12.05.2014 година.
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2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1233/11
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.05.2014 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 Решение за престанок на мандат на член на
Комисијата за финансии и буџет
1. Се прогласува Решението за престанок на мандат на член на Комисијата за финансии и буџет СЛАЃАНА МИТОВСКА од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014
година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/12
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.05.2014 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за финансирање и буџет
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата зафинансирање и буџет Дарко Вучковски
сметано од денот на одржувањето на 13-та седница на советот, одржана на 12.05.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.07-1233/13
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.05.2014 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 Решение за верификација на мандат на член на
Комисијата за финансии и буџет
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за финансии и
буџет – ДАРКО ВУЧКОВСКИ од Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та седница,
одржана на 12.05.2014 година.
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2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/14
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на 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 12.05.2014 год.,
донесе
ОДЛУКА
За исплаќање на парични сретства за обештетување при реализација на Проектот за изградба и
реконструкција на различни улици и мост во Општина Крива Паланка МСИП-025-12
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка одобрува исплаќање на 151.990,00
денари на лицата Јакимовски Владе и Јакимовска Марика од Крива Паланка за нивно обештетување при
реалазација на проектот МСИП-025-12, за гаража-бесправно изграден објект ,согласно на проценка
бр.82/2014 од 09.04.2014 година изготвена од Друштво за проценка и консалтинг Џимревски Ексим ДОО
Куманово.
Член 2
Износот од член 1 на оваа Одлука ќе биде исплатена по потпишување на Спогодба помеѓу
Општина Крива Паланка и странките,а врз основа на дадена насока од Министерство за финансии на РМ
Известување бр.28-15044/2 од 09.05.2014 година која спогодба е во согласност со договорот за заем
бр.ЛН-8158-МК склучен помеѓу Република Македонија и Светска банка .
Член 3
Советот на Општина Крива Паланка го овластува Градоначалникот да ја потпише Спогодбата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-1233/15
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.05.2014 год.
Претседател,
Крива Паланка
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Крива Паланка 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, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за исплаќање на парични сретства за обештетување при реализација
на Проектот за изградба и реконструкција на различни улици и мост во Општина Крива Паланка
МСИП-025-12
1. Се прогласува Одлуката за исплаќање на парични средства за обештетување при реализација на
Проект за изградба и реконструкција на различни улици и мост во Општина
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Крива Паланка МСИП-025-12, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 - 1233/16
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на Единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 14 од Статутот на Општината Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
13-та седницата, одржана на 12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот
на Општината Крива Палнака за 2014 година
Член 1

Во преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Крива Паланка за 2014
година, бр.07-3594/5 од 30.12.2013 година, “ставот 5 се заменува со став 8“ и пред зборот седница се
додава 9-та.
Член 2
Членот 9 се дополнува со став 7 кој гласи: „На претседателот на Советот на Општината, за
раководењето и организирањето на работата на советот, надоместокот за присуство на седница се
зголемува за 30%. Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство
на сите седници на Советот во тековниот месец.Месечниот надоместок за присуство на седниците на
советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот.Месечниот надоместок за присуство
на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница
на советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се
исплатува доколку советот во тековниот месец не одржал седница.
Член 3
Во член 11 ставовите 1, 2, 3, 4 и 8 се бришат а ставовите 5,6 и 7 стануват 1, 2 и 3.
Член 4
Во член 15 зборовите Агенција за државни службеници се заменува со Министерство за
информатичко општество и администрација.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Крива
Палан
Бр. 07-1233/17
12.05.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („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 изменување и дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2014 година
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2014 година, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 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 - 1233/18
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

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 на12.05.2014 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 I квартал
во 2014 година
1. Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и
К 3 за I квартал за 2014 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 – 1233/19
12.05.2014 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 Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3
за I квартал во 2014 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Крива Паланка за К1, К2 и К3 за I картал за 2014 година, што Советот ја донесе на 13-та седница,
одржана на 12.05.2014 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 - 1233/20
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/2002) и член 14 став1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка ( “Службен гласник на
Oпштина Крива Паланка” бр.8/2010), a согласно член 12 став 1 точка 4 и став 2, член 14 став 2 и 3, член 39
став 2 и член 42 од Законот за заштита на населението од заразните болести (“Сл.весник на РМ” бр. 66/04,
139/08 и 99/09 ), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција и
дератизацијаст како општа мерка за заштита на населението од заразни болести
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција и
дератизацијаст како општа мерка за заштита на населението од заразни болести.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 07- 1233/21
12.05.2014 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
M-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 по Програма за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција
и деретизација како општа мерка за заштита на населението
од заразни болести
1. Се прогласува Одлуката по Програмата за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција
и деретизација како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, што Советот ја донесе на
13-та седница, одржана на 12.05.2014 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1233/22
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“
бр. 05/02), член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина
Крива Паланка бр. 08/10), член 12 став 1 точка 4 и став 2, член 14 став 2 и 3, член 39 став 2 и член 42 од
Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08 и 99/09),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.05.2014 година, ја донесе следната

I.

ПРОГРАМА
за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Крива Паланка за 2014 г
ВОВЕД

Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за зголемување
на бројот на заразни заболувања и појава на заболувања кои веќе се искоренети или биле присутни во
минатото, како и појава на заболувања кои не се карактеристични за нашето подрачје.Како резултата на
глобалното затоплување и климатските промени постои можност за појава на тропски и субтропски болести
кои ги пренесуваат комарците и други вектори. Поволните природни услови и микроклиматски погодности
обезбедуваат постојано присуство на бројни популации на комарци и други штетни инсекти . Присуството
на комарците, крлежите и другите штетни инсекти, како и присуството на глодарите е перманенто присутен
проблем кој мора да се решава и со тоа да се придонесе за обезбедување на поставената општествена
цел - заштита на населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти.
II.

ЦЕЛИ

Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести предизвикани од
микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на населението во Општина Крива Паланка од
заразни болести, штетници и глодари потребно е превземање на превентивна дезинсекција и дератизација
во Општина Крива Паланка.
Со оваа Програма:
- Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите;
- Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и дератизација
( површина и објекти);
- Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и дератизацијата;
- Се утврдува начинот на финансирање.
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III.
АКТИВНОСТИ
Мерки и активности
Место (локација)

1.

2.

Дезинсекција
аерозапарашување
Дератизација

IV.

со

Крива Паланка (градско
подрачје) – предвидени
330 ха
- диви депонии
- јавни површини (парк,
плоштад, парк)
канализациона
мрежа

Надлежна
институција
Општина
Крива
Паланка
-Општина
Крива
Паланка
-ЈП
Комуналец

Планирани
средства

300.000
денари
30.000 денари

Временски
период
активност

на

Јуни 2014
година
6 месеци
(Јуни –
Декември 2014)

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Спроведувањето на оваа Програма Општина Крива Паланка ќе ја реализира во соработка со ЈП
Комуналец – Крива Паланка, како и во соработка со Центар за јавно здравје – Куманово.
За реазлизирање на активноста за превентивна дезинсекција
предвидена со Програмата, Општина Крива Паланка ќе спроведе јавна набавка за избор на правни лица
кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција.
За реализација на активноста
за превентивна дератизација ЈП Комуалец ќе изврши евидентирање на површините за третирање, точките
во канализациониот систем каде ќе се врши дератизација, отстранување на дивите депонии од јавните
површини пред почеток на процесот на дератизација, како и спроведување на јавна набавка за избор на
правно лице кое ќе ја спроведе превентивната дератизација.
За текот на спроведување на активностите, како и за датумите во кои е предвидено
спроведувањето на превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Крива Паланка ќе
биде известувано преку веб страницата на Општина Крива Паланка (www.krivapalanka.gov.mk), како и преку
локалниот медиум ТВ Златен Канал.
V.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати:
- Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација;
- Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Крива Паланка и заштита од заразни
заболувања;
- Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите.
VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на Општина
Крива Паланка.
VII.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
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Бр.07-1233/21
12.05.2014 г.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За набавка на патиничко моторно возило за потребите
на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за набавка на Патничко
моторно возило (ПМВ) за потребите на Општина Крива Паланка, врз основа на Планот за јавни набавки за
2014 година.
Член 2
Набавката на ПМВ да се изврши соглалсно Законот за јавни набавки (,,Службен весник на РМ“ бр.
24/2012 ) во висина до 2.000.000,00 денари .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1233/23
12.05.2014 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 набавка на патничко моторно
возило за потребите на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за набавка на патничко моторно возило за потребите на Општина Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/24
13.05.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 14, точка 41од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за за
развој на Североисточен плански регион 2009-2014 за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточен плански
регион на редовна 2009-2014 за 2013 година на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/25
12.05.2014 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 Годишен извештај за спроведување на Програмата
за за развој на Североисточен плански регион 2009-2014 за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување Годишен извештај за спроведување на Програмата за
развој на Североисточен плански регион 2009-2014 за 2013 година, што Советот ја донесе на 13-та
седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/26
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 41од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Североисточен
плански регион за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Североисточен плански
регион за 2013 година на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 1233/27
12.05.2014 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 Годишен извештај за работењето
на Центарот за развој на Североисточен плански регион за 2013 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување Годишен извештај за работењето на Центарот за развој
на Североисточен плански регион за 2013 година, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 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 - 1233/28
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 41од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансиски извештај од финансиското работење на Центарот за развој
на Североисточен плански регион на редовна жиро-сметка во 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен финансиски извештај од финансиското работење на Центарот за развој на
Североисточен плански регион на редовна жиро-сметка во 2013 годи на 13-та седница, одржана на 12.05.2014
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 – 1233/29
12.05.2014 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај од финансиското
работењето на Центарот за развој на Североисточен плански регион
за 2013 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување Годишен финансов извештај од финансиското работење
на Центарот за развој на Североисточен плански регион за 2013 година, што Советот ја донесе на 13-та
седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/30
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 41од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
12.05.2014 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Финансов извештај на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2013 година
Член 1
1. Се усвојува Финансов извештај на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2013 година на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 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 – 1233/31
12.05.2014 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен финансов
извештај за работењето на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2013 година
1.Се прогласува Одлуката за усвојување Годишен финансов извештај за работењето на ЗЈП ЕКОЗОНА за 2013 година, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/32
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник на
Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и член 64 од Законот за заштита на деца ( Сл.весник на РМ
бр.23/2013) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнот за зголемен број на деца по групи во
ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка
Член1
Со оваа Одлука се дава согласнот за зголемен број на деца по групи во ОЈУДГ Детелинка Крива
Паланка.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. .07- 1233/33
12.05.2014 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 Одлуката за давање согласност за зголемен број
на деца по групи во ОЈУД „Детелинка“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за зголемен број на деца по групи во ОЈУД
„Детелинка“-Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/34
13.05.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник на
Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
12.05.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласнот на Одлуката за донесување на Статут на
ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка
Член1
Со оваа Одлука се дава согласнот на Одлуката за донесување на Статут на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка бр.02-60/1 од 10.02.2014 година.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. .07- 1233/35
12.05.2014 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 Одлуката за давање согласност за донесување
на Статут на ОЈУД „Детелинка“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за донесување на Статут на ОЈУД „Детелинка“Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/36
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник на
Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнот на Одлуката за донесување на Правилник за организација и систематизација на
работните места, работите и работните задачи на вработените
во ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка
Член1
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Со оваа Одлука се дава согласнот на Одлуката за донесување на Правилник за организација и
систематизација на работните места, работите и работните задачи на вработените во ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка бр.02-61/1 од 10.02.2014 година.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. .07- 1233/37
12.05.2014 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 Одлуката за давање согласност за донесување на Правилник за реализација и
систематизација на работните места, работите и раотните задачи на враоботените во ОЈУД
„Детелинка“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за донесување на Правилник за реализација и
систематизација на работните места, работите и раотните задачи на вработените во ОЈУД „Детелинка“Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/38
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен Гласник на
Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден
12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнот на Измени и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на
работните места во ОУД Боро Менков
Член1
Се дава согласнот на Измените и дополнување на Правилникот за организација и систематизација
на работните места во ОУД Боро Менков.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
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Бр. .07- 1233/39
12.05.2014 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 Одлуката за давање согласнот на Измени и дополнување на Правилникот за
организација и систематизација на работните места во ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка
1.Се прогласува Одлуката за давање соглалсност за донесување на Правилник за реализација и
систематизација на работните места, работите и раотните задачи на вработените во ОУД „Боро Менков“Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/40
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08), член 1 став
1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на ученички
екскурзии и други слободни активности на учениците од основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010
година донесен од страна на министерот за образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на 12.05.2014 година, донесе
М И С Л Е Њ Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од III - то и VI -то одделение од ООУ ,,Илинден,, - Крива Паланка
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2014/2015 година, член 34 од
Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1 став 1 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основното училиште, ООУ ,,Илинден,, кое има доставено Оперативна
програма за изведување на дводневна екскурзија за учениците од III - то и VI - то одделение за учебната
2014/2015 година.
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а во
согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности.

Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа доставената
програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии со учениците од
основното училиште на места, локалитети и објекти кои се дадени во Оперативната програма.

Бр. 4 страна 103 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Бр. 07- 1233/41
12.05.2014 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 Мислењето за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
за учениците од III – то и VI-то – одделение од ОУ „Илинден“ – Kр.Паланка
1. Се прогласува Мислењето за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за
учениците од III-то и VI-то одделение од ОУ „Илинден“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 13-та
седница, одржана на 12.05.2014 година.
2. Мислењето 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 – 1233/42
13.05.2014 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 162/12) 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 12.05.2014 год., 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. Костур во општината Крива Паланка на к.п.бр.1345 сопственост на Република
Македонија.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.1345 во К.О. Костур нема урбанистички план за с. Костур.
Член 4
Со донесување на урбанистички план за село Костур намената на овој локалитет ќе биде со
намена времено сместување А4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

Бр. 4 страна 104 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Бр. 07 - 1233/43
12.05.2014 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Костур на кп.1345 сопственост на РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Костур на кп.,1345 сопствеост на РМ, што Советот ја
донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/44
13.05.2014 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 162/12) 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 12.05.2014 год., 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.2791 сопственост на Ѓорѓиева
Сарразин Славица, Ѓорѓиевска Милевка, Ѓорѓиевски Ацо, Ѓорѓиевски Ѓорѓа и Ѓорѓиевски Стојчо.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.2791 во К.О. Кркља нема урбанистички план за село
Кркља.
Член 4
Со донесување на урбанистички план за село Кркља, намената на овој локалитет ќе биде со
намена индивидуално домување А1.

Бр. 4 страна 105 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-1233/45
12.05.2014 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 урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Кркља на кп.2791 сопственост на
1.Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Кркља на кп.,2791, сопственост на Ѓорѓиева Саразин
Славица, Ѓорѓиевска Милевка, Ѓорѓиевски Ацо, Ѓорѓиевски Ѓорѓа и Ѓорѓиевски Стојча, што Советот ја
донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/46
13.05.2014 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 162/12) 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 12.05.2014 год., 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. Мождивњак во општината Крива Паланка на к.п.бр.178 и к.п.бр.179
сопственост на Николовски Добривој и Стојановски Драган.
Член 3
За локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.178 и к.п.бр.179 во К.О. Мождивњак нема урбанистички
план за с. Мождивњак.
Бр. 4 страна 106 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Член 4
Со донесување на урбанистички план за село Мождивњак намената на овој локалитет ќе биде
со намена индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07-1233/47
12.05.2014 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 урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Моздивњак на кп.178 и 179 сопственост на
Николовски Добривој и Стојановски Драган
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Кркља на кп.178 и 179, сопственост на Николовски
Добривој и Стојановски Драган, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/48
13.05.2014 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 162/12) 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 12.05.2013 год., 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 Дурачка Река во општината Крива Паланка на к.п.бр.550/2; 564 и 565 во К.О.
Дурачка Река сопственост на Марковски Насе и к.п.бр.550/1 и 550/3 сопственост на Република Македонија.
Бр. 4 страна 107 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Член 3

На локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.550/2; 564; 565; 550/1 и 550/3 во К.О. Дурачка Река нема
урбанистички план.
Член 4
Со изработката на урбанистички план за село Дурачка Река на овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1 и мали комерцијални и деловни намени Б1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 07- 1233/49
12.05.2014 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 урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.550/2; 564 и 565 во К.О. Дурачка Река
сопственост на Марковски Насе и к.п.бр.550/1 и 550/3 сопственост на Република Македонија.
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко - планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.550/2; 564 и 565 во К.О. Дурачка Река сопственост
на Марковски Насе и к.п.бр.550/1 и 550/3 сопственост на Република Македонија, што Советот ја донесе на
13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 - 1233/50
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 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 12.05.2014 год., донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Бр. 4 страна 108 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Лозановска“ во Крива Паланка на к.п.бр.1246/2 сопственост на Стоилков
Миле.
Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка на овој локалитет е
предвидено изградба на улица..
Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на ДУП 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. 07-1233/51
12.05.2014 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 урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Крива Паланка Ул.„Лозановска“ на кп.1246/2
сопственост на Стоилков Миле
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Крива Паланка Ул.„Лозановска“ на кп.1246/2
сопственост на Стоилков Миле, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 – 1233/52
13.05.2014 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
Врз основа на член 50-а став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка (2Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.6528 во
К.О. Конопница за „изградба на објект спорт и рекреација Д3“, Општина Крива Паланка
Бр. 4 страна 109 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од к.п.бр.6528 на м.в. Боголожин дол во К.О. Конопница во општината Крива
Паланка.
Член 2
Границите на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде во
рамките на дел од к.п.бр.6528 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
“изградба на објекти за спорт и рекреација Д3“.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела
составена од дел од к.п.бр.6528 е опфат на границите на урбанистичката парцела.

Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од
к.п.бр.6528 содржи:
-Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од
к.п.бр.6528 се заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-1233/53
12.05.2014 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 урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во
КО КО Конопница м.в.Боголожин дол на кп.6528

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Конопница на м.в.Боголожин дол на кп.6528, што
Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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. 4 страна 110 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Бр. 08 – 1233/54
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50-а став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка (2Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.6528 во
К.О. Конопница, за изградба на објект лесна индустрија Г2 - Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од к.п.бр.6528 на м.в. Боголожин дол во К.О. Конопница во општината Крива
Паланка.
Член 2
Границите на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде во
рамките на дел од к.п.бр.6528 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
“изградба на објекти зa лесна индустрија Г2“.
Член 4
Просторот на опфат на локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела
составена од дел од к.п.бр.6528 е опфат на границите на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од
к.п.бр.6528 содржи:
-Планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-Документациона основа со текстуален дел и графички прилози.
Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од
к.п.бр.6528 се заверува со потпис и печат на градоначалникот на општината Крива Паланка.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-1233/55
12.05.2014 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

Бр. 4 страна 111 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО КО Конопница м.в.Боголожин дол за „изградба
на објекти за лесна индустрија Г2“на кп.6528
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко –планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Конопница на м.в.Боголожин дол на кп.6528 за

„изградба на објект лесна индустрија Г2“, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014
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 – 1233/56
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 78 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05;
137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 12.05.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување на потреба за изработување и донесување на општи акти за изградба во селата кои
немаат урбанистичка документација во општината Крива Паланка за 2014 година
I.
Со оваа Одлука се утврдува потреба за изработување и донесување на општи акти за
изградба во селата кои немаат урбанистичка документација во општината Крива Паланка за 2014 година.
II.
Општиот акт содржи задолжително текстуален дел-Предлог-Одлука, најмалку еден графички
прилог и нумерички дел.
III.
Во периодот во 2014 година ќе се изработат и донесат акти за изградба на следните села кои
немаат урбанистичка документација и тоа: с. Узем; с. Жидилово; с.Градец; с. Конопница; с. Мождивњак и с.
Длабочица.
IV.
За реализација на оваа Одлука потребни се средства во износ од 420.000,оо денари, а ќе се
обезбедат од Буџетот на општината Крива Паланка.
Бр. 07-1233/57
12.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Бр. 4 страна 112 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 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 на потреба за изработување и донесување на општи акти
за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација во општината Крива Паланка за 2014
година
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за изработување и донесување на општи акти
за изграба во селата кои немаат урбанистичка документација во Општина Крива Паланка за 2014 година,
што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014 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 - 1233/58
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/2009; 124/10;
18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 29-13; 79/13; 163/13 и 42/14) и член 14 од Статутот на општината
Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.7/2006), Советот на општината Крива Паланка
на седницата одржана на ден 12.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За дополнување на Одлуката за поставување на урбана опрема на

територијата на општината Крива Паланка
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се дополнува Одлуката за поставување на урбана опрема (во понатамошниот
текст: урбана опрема) на градежно изградено земјиште на подрачјето на општината Крива Паланка бр.083594/17 од 31.12.2013 година објавена во Службен гласник на Општина Крива Паланка и тоа:
-На страна 7 во точка 17 кај „покриени и отворени шанкови“ во првата реченица по зборот
„површини“ се додаваат зборовите „и во регулираното корито на Крива Река на локалитетот вокан Лилаков
мост“.
-На страна 8 во член 17 во точка (1) по зборовите „Имотен лист за катастарска парцела“ се
додаваат зборовите „согласност од надлежна институција во колку урбаната опрема се наоѓа во
специфична локација“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
општината Крива Паланка“.

Бр. 4 страна 113 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 13.05.2014 год.
Бр. 07-1233/59
12.05.2014 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 Одлуката за дополнување на Одлуката за поставување
на урбана опрема на територијата на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за поставување на урбана опрема на
територијата на Општина Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на 12.05.2014
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 – 1233/60
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл.10 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл.Весник на Република Македонија
79/2009), чл.14 ст.1 , член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа соработка (Сл.Весник на
Република Македонија 79/2009), чл.14 ст.1 точка 35 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен
Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 12.05.2014 година ја донесе следната
О Д Л У К А
ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука се формира заедничка комисија за вршење на работи и спроведување на Законот
за архивски материјал за Јавно Радиодифузно претпријатие РАДИО КРИВА ПАЛАНКА – Крива Паланка чии
основачи се Општина Крива Паланка и Општина Ранковце.
Член 2
За членови на заедничката комисија од став 1 на оваа одлука се именуваат
Јорданчо Костов - поранешен управител на Јавно Радиодифузно претпријатие РАДИО КРИВА
ПАЛАНКА – Крива Паланка
Славјан Митовски – Самостоен референт – архивар при Општина Крива Паланка
Зоран Пешевски - Виш референт за архивски и стручно административни работи при Општина
Ранковце
Член 3

Одлуката Влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во службен гласник на
Општина Крива Паланка.
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Бр. 07-1233/61
12.05.2014 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 Одлуката за формирање на заедничка комисија и именување
на членови на заедничката комисија на Радио Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за формирање на заедничка комисија и именување на членови на
заедничката комисија на Радио Криа Паланка, што Советот ја донесе на 13-та седница, одржана на
12.05.2014 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 – 1233/62
13.05.2014 год.
Крива Паланка

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