Бр. 1 страна 1

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05 и
08) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка – пречистен текст („Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
22.01.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2016 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата
на Буџетот на Општината Крива Паланка за 2016 година, на следниот начин:
Ј60
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ
424320 Одржување на автопати, улилци и патишта -4.500.000
0

0

0

0

Ј10
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ
482320 Изградба на пречисти. станици и колектори -4.500.000
0
0

0

0

Бр.09-159/3
22.01.2016 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 измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општината Крива Палнака за 2016 година
1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2016 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 22.01.2016
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 – 159/4
25.01.2016 год.
Крива
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
Бр. 1 страна 2

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Паланка

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, а во врска со член 140 од
Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Палнака на
седницата, одржана на 22.01.2016 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За формирање Комисија за изработка на Програма за работа
на Советот на Општина Крива Паланка за 2016 година
1. Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина
Крива Паланка за 2016 година.
2. Комисијата е составена од претседател и четири члена и тоа:
- Милка Митовска– член на Советот на Општина Крива Паланка;

- Миле Трајковски – член на Советот на Општина Крива Паланка; и
- Сретимир Николовски – член на Советот на Општина Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 159/5
22.01.2016 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 формирање Комисија за изработка на Програма
за работа на Советот на Општина Крива Палнака за 2016 година
1. Се прогласува Решението за формирање Комисија за изработка на Програма за работа
на Советот на Општина Крива Паланка за 2016 година, што Советот го донесе на 29-та седница,
одржана на 22.01.2016 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 – 159/6
25.01.2016 год.
Крива
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
______________________
Бр. 1 страна 3

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Паланка

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за локална сапоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15 и 193/15) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 22.01.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и
локална урбанистичка планска документација во општината
Крива Паланка за 2016 година
Член 1
Во глава IV „Урбанистички планови за кои треба да започне изработка и донесување“
после точка 2 доаѓа нова точка која гласи:
 „Изработка и донесување на Детален урбанистички план за урбан блок 11-А чија граница
започнува од вливот на Скрљавски дол во Крива Река, оди кон југозапад по течението на Крива
Река, доаѓа до вливот на Мини дол (нас. Белево) во Крива Река, свртува кон југоисток и оди
узводно по долот и доаѓа до ул.„Кочо Рацин“, свртува кон исток и доаѓа до улицата „Св. Јоаким
Осоговски“ каде што продолжува кон североисток и доаѓа до „Скрљавски дол“ и свртува кон
северозапад и оди низводно по долот и доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 20.17 ха.
Член 2
Финансиската вредност на работите предвидени со Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива
Паланка за 2016 година ќе се зголеми за 560.000,оо денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-159/7
22.01.2016 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 изменување и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистика планска документација во Општина Крива
Паланка за 2016 година

Бр. 1 страна 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка
за 2016 година, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 22.01.2016 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 – 159/8
25.01.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на
РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 22.01.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.2780 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
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 село Конопница на к.п.бр.2780 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Цветан Митовски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за 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.09-159/9
22.01.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Бр. 1 страна 5 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.2780 КО Конопница Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2780 КО Конопница
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 23.01.2014 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 – 159/10
25.01.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 22.01.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.481 во
К.О. Трново, Општина Крива Паланка
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 село Трново на к.п.бр.481 во К.О. Трново, Општина Крива Паланка
сопственост на Вучевска Ратка, Пешовски Драги, Пешовски Миле, Пешовски Трајче и Стоевска
Милка.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Трново.
Бр. 1 страна 6 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Трново за 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.09-159/11
22.01.2016 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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.481 КО Трново Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 481 КО Трново Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та седница, одржана на 23.01.2014 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 – 159/12
25.01.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 37 став 1 и 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер („Сл.весник на РМ“ бр. 13/06, 86/08 и 6/10) согласно член 71, став 2 од Статутот на
Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 22.01.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до информации
од јавен карактер за 2015 година – Крива Паланка
Бр. 1 страна 7 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.01.2016 год.
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за слободен пристап до информации од
јавен карактер за 2015 година – Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 159/13
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.01.2016 год.
Претседател,
Крива Паланка
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
______________________
Согласно член 37 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.
Весник на Р. Македонија бр. 13/06; бр. 86/08 и бр.6/10), Општина Крива Паланка, ул. ,,Св. Јоаким
Осоговски,, бр 175, 1330 Крива Паланка , тел/факс 031 375 035 e-mail: opkp@krivapalanka.gov.mk,
одговорното лице за спроведување на Законските одредби за слободен пристап до информации
од јавен карактер – Градоначалникот Арсенчо Алексовски го подготви следниот
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(за период од 01.01.2015 до 31.12.2015година)
бр. 18-35/1, 05.01.2016г.
1. Податоци за службеното лице задолжено за посредување на информации кај имателите
на информации:
Службено лице за посредување со информации согласно Член 8 став 1 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Р. Македонија бр.13/06 бр. 86/08 и
бр.6/10), во Општина Крива Паланка е:
Лидија Митовска, самостоен референт
lmitovska@krivapalanka.gov.mk;
тел/факс 031 372 130
Општина Крива Паланка
Ул .,,Св. Јоаким Осоговски ,, бр. 175 ,1330 Крива Паланка
2.Број на поднесени барања:
Во текот на 2015 г. согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во
Општина Крива Паланка има поднесено вкупнo 61 (шеесет и едно) барање.
Барањата претежно се однесуваат за информации, акти, документи продуцирани со работата на
општинската администрација, советот на општината, градоначалникот, но и одредени акти со кои
се има стекнато општината во текот на вршењето на работите од својата надлежност и тоа:






8 (осум) барања на информација се за стратешки, развојни, организациони, промотивни и
други документи/акти на општината, или 13,11 % ;
5 (пет) барања на информација се од областа на урбанизмот, сообраќајот и заштита на
животната средина или 8, 21 %;
4 (четири) барања на информација се од областа на комуналната свера и уредување на
градежното земјиште или 6,56 % ;
1 (едно) барање на информација се од областа на енергетската ефикасност или 1,65 %
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4 ( четири) барања на информација се од сверата на социјалните работи, родовата
еднаквост,еднаквите можности или 6,56 % ;
 3 (три) барања на информација се од областа на организација и систематизација на
општината и општинската администрација или 4,92 %;
 11 (единаесет) барања на информација се од областа на општи (статистички) информации за
општината, прашања поврзани со човечките ресурси, работните односи, транспарентноста,
надлежностите, тековната работа, методите на работа или 18 % ;
 8 (осум) барања на информација се од областа на финансиите или 13,12 %
 6 (шест) барања на информација се од областа на јавните набавки или 9,83%;
 6 ( шест) барања на информација се за прашања и акти од областа на Советот на општината
или 9, 83 % ;
 2 (две) барања на информација се од областа на градежната и комуналната инспекција или
3,28 % ;
 2 (две) барања на информација се од областа на меѓуопштинската соработка, во рамки на
североисточниот плански регион и централната власт или 3,28 %;
 1 (едно) барање на информација е од областа на култура или 1,65 % ;
3. Број на позитивно одговорени барања:
Сите 61 (шеесет и едно) барање се за информација од јавен карактер согласно Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер и сите барања се позитивно
одговорени.
Одговорите на Барањата се конкретни согласно барањата на барателите, информациите
се доставени во формата каква ја бара барателот и на начинот за доставување согласно желбата
на барателот во барањето. По сите барања е постапено согласно член 20 став 1 и е доставен
одговор по бараната информација согласно член 24 став 1 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер (Сл. Весник на Р. Македонија бр. 13/06, бр. 86/08 и бр.6/10).
4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено
барање;
нема
5. Број на вложени жалби против првостепени одлуки ( решенија и заклучоци) на
имателите на информации со опис на одлуката како и со наведување на причините за
донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација.
нема
6. Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата.
нема
7. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата;
нема
8.
Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање.
нема
9.
Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање.
нема
10.
Број на случаи на молчење на Комисијата
нема
11.
Број на барања за поведување прекршочна постапка и поведени
прекршочни
постапки.
Нема
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12.
13.

14.

Број и видови на изречени прекршочни санкции
нема
Број на поведени управни спорови против конечната одлука на
Комисијата или во случај на молк на имателот на информации.
нема
Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во
управниот спор е позитивно решена, како и наведување на причините на
кои се темели одлуката на надлежниот суд.
нема

Бр.09-159/13
22.01.2016 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 усвојување на Годишен извештај за „Слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2015 година – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до
информации од јавен карактер за 2015 година – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 29-та
седница, одржана на 22.01.2016 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 – 159/14
25.01.2016 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
_____________________
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