Бр. 6 Страна 298 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на
улици,плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“
бр.66/04; 55/07) и член 14 став 1 точка 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18), и добиената
согласност од Владата на Република Македонија бр. 44-4276/1 од 22.05.2018 година
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 25.06.2018 година, ја
утврди следната
ЛИСТА НА ИМИЊА
на улици,плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
Општина Крива Паланка
Ред.
Бр.
1.
2.
3.

ИМЕ
Ѓорче Петров
Чупино Брдо
11-ти Октомври

4.
5.

17-та Македонска Бригада
Горан Стојановски

6.
7.

3- та Македонска Ударна
Бригада
Момир Стојановски

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

8-ми Октомври
8-ми Септември
Ацо Шопов
Баглачка
Биљино
Борис Арсов
Борис Трајковски
Браќа Миладинови
Димитар Арсов
Димитар Влахов
Единство
Гоце Делчев
Григор Прличев
Херој Карпош
Илинденска
Индустриска
Јане Јакимовски

25. Јане Сандански
26. Јоаким Крчовски

Значење
Народен херој
Спомен обележје од НОВ
Почеток на борбата на македонскиот народ за
ослободување
Воена единица од НОВ
Бранител од Крива Паланка кој загина за време на
конфликтот во РМ во 2001 година
Воена единица од НОВ
Бранител од с.Дубровница кој загина за време на
конфликтот во РМ во 2001 година
Ослободување на Крива Паланка
Осамостојување на Македонија
Поет
Географски поим
Географски поим
Академик професор
Поранешен Претседател на РМ
Просветители
Академик професор доктор
Народен херој
Термин за единство
Војвода
Поет
Народен херој
По настанот од 1903 Илинденско востание
Термин од економијата
Бранител од Крива Паланка кој загина за време на
конфликтот во РМ во 2001 година
Војвода
Просветител
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Калин Камен
Климент Охридски
Кочо Рацин
Коце Металец
Крушевска
Лисец
Лозановска
Македонска
Св. Јоаким Осоговски
Моша Пијаде
Населба Долно Грамаѓе
Населба Баглачка
Населба Домачки Дол
Населба Трештен Дол
Наско Тамбурков
Никола Карев
Никола Тесла
Орце Николов
Осоговска
Панче Пешев
Партизанска
Пере Тошев
Пиринска
Питу Гули
Прохор Пчински
Пролетерска
Ратко Минев
Ристена Гоговска
Вардарска
Вера Јоциќ
Банско
Дупница
Вршачка
Млави
Плоштад Карпошово
востание
11-ти Март
9-ти Мај
Мост Егри Дере
Мост Македонија

66. Плоштад ВМРО

Географски поим
Просветител
Поет
Народен херој
Историски настан-Крушевска Република
Географски поим планина Лисец
Географски поим с.Лозаново
По име на РМ
Македонски светец од XI век
Идеолог-учесник во НОВ
Географски поим
Географски поим
Географски поим
Географски поим
Доктор
Војвода
Научник-иноватор
Народен херој
Географски поим –Осоговска планина
Народен херој
По име на партизани од НОВ
Народен херој
Географски поим
Војвода
Име на светец
Пролетери на работничката класа
Народен херој
Народен Херој од Кр.Паланка
Географски поим – река Вардар
Народен херој
Географски Поим Збратимен град Банско
Географски Поим Збратимен град Дупница
Географски Поим Збратимен град Вршац
Географски Поим Збратимен град Млави
Обележување на лик и дело на македонскиот ајдутски
војвода Карпош
Превземање на караула на м.в.Рамна нива
Ден на европа
Старото име на Крива Паланка
Име на нашата држава
Обележје на Македонската историја-Македонска
револуционерна организација
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67. Етјен Пат
68. Бранител
69. Бранители 2001
70. Киро Глигоров
71. Руен
72. Руенска
73. 24 Мај
74. 23 Октомври
75. Конопнички баталјон

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Сарандопор
Цар Самуил
Султан Тепе
Порта Македонија
Румена Војвода
Царев врв
Ремисијана
2-Август

Бр.09 – 1829/3
25.06.2018 год.
Крива Паланка

Француски истражувач кој ги открива првите знаци
од карпестата уметност во Македонија
Бранител на татковината
Загинати бранители во конфликтот во 2001
Прв претседател на самостојна независна суверена
Македонија
Највисок врв на Осоговските планини
Назив произлезен од Руен
Ден на словенските просветители и учители –ден на
светите солунски браќа Кирил и Методија
Ден на македонската револуционрна борба
Прва единица од Македонија која одби послушност
да влезе во Братоубиствена војана при распадаот на
СФРЈ
Старо име на Крива Паланка
Македонски цар од X век
Врв на Осоговските планини
Триумфална арка
Ајдутски војвода -жена
Врв На осоговски планини
Античко име на регион за Кривопаланечко
Илинденско востание

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р
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(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Листа на улици,плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка

1. Се објавуваЛистата на улици,плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на
подрачјето на Општина Крива Паланка штоСоветот ја донесе на 12-та седница,одржана
на ден 25.06.2018 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 – 1829/4
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 4, став 1 и член 8 став 1 од Законот за определување имиња на
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ”
бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/2015),член 36 став 1 точка 15, а во врска со
член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/2002) ), член 14 став 1 точка 23 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.8/2010 ,08/14 и 02/18) и
добиената согласност од Владата на Република Македонија бр. 44-4276/1 од 22.05.2018
година Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 25.06.2018 година,
донесе
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ОДЛУКА
за изменување на име на инфраструктурни објекти
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на име на инафраструктурен објект и тоа:
-Спортска сала „ Петар Поп Арсов - се преименува во “Бранители 2001“.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување а ќе се објави Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09 –1829/5
25.06.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за изменување на име на инфраструктурни објекти

1. Се објавуваОдлуката заизменувањенаименаинфраструктурниобјектишто Советот ја
донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/6
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14 и 02/18 ), Соцветрот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 25.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За именување член на Управен одбор на
ЈП „Комуналец“-Крива Паланка

1. За член на Управниот одбор на ЈП „ Комуналец “ – Крива Паланка, се именува :
- Станојко Додевски
2. Ова Решение влегува на сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка “ .

Бр.09-1829/7
25.06.2018год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување наРешението за именување на член на Управниот одбор на ЈП
Комуналец Крива Паланака
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1. Се објавуваРешението за именување на член на Управниот одбор на ЈП
КомуналецКрива Паланака, што Советот ја донесе на 12-та седница одржана на ден
25.06.2018 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 – 1829/8
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член14, став1,т.40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010,08/14 и 02/18),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, ја
донесе следнава
ОДЛУКА

За давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП
Калин Камен - Крива Паланка

Со оваа Oдлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Калин Камен Крива Паланка бр. 08-05/1
од 14.06.2018 донесена од Управниот одбор на ЈП Калин Камен Крива Паланка .
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-1829/9
25.06.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 305 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување наОдлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП Калин Камен - Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП Калин Камен - Крива Паланка, што Советот ја донесе на
12-та седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/10
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр.05/2002) ), член 14 став 1 точка 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/2014 и
02/2018), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за исплата на парични средства за Организирање на отворена забавна фудбалска
школа во Општина Крива Паланка
Член 1
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Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за исплата на парични
средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за
организирање на Отворена Забавна Фудбалска Школа во Општина Крива Паланка за
2018 година.
Член 2
Општина Крива Паланка и Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи
во Македонија ќе склучат Договор за меѓусебна соработка за Организација на
Отворени Забавни Фудбалски Школи во Општина Крива Паланка за 2018 година, во
кој ќе бидат регулирани правата и обврските на договорните страни, како
организатори на школата.
Член 3
Од Буџетот на Општина Крива Паланка на сметката на Организацијата на
Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија ќе се исплатат парични средства
во износ од 90.000,оо (деведесет илјади) денари.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09 –1829/11
25.06.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за исплата на парични средства за Организирање на
отворена забавна фудбалска школа во Општина Крива Паланка

Бр. 6 Страна 307 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
1. Се објавуваОдлуката заисплата на парични средства за Организирање на
отворена забавна фудбалска школа во Општина Крива Паланка штоСоветот ја донесе на
12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/12
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 11 и 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10, 08/14 и 02/18),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 25.06.2018 година донесе

О Д Л У К А
За субвенционира превоз на студенти за студиската 2018/2019 кои студират на
државните универзитети во Скопје и Штип, а се жители на Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат субвенции за (10) десет студенти за студиската
2018/2019 година кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип.
Член 2
Секој студент се субвенционира со два повратни месечни билети до државните
универзитети во Скопје и Штип почнувајќи од месец септември заклучно со месец јуни.
Член 3
Превозот на студентите е со АДПТУ Пролетер АД с. Конопница Крива Паланка со
кого Општина Крива Паланка има потпишано меморандум за соработка бр.08-72/1 од
05.01.2018 година.
Член 4
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Општина Крива Паланка ќе објави повик за доделување на субвенциониран превоз за
студиската 2018/2019 година, а начинот на аплицирање, роковите, условите, критериумите
и постапката за избор и за доделување на субвенциониран превоз се утврдени со посебен
Правилник бр.09-2790/21 од 28.12.2017 год. донесен од страна на Советот на Општина
Крива Паланка.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена
во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09- 1829/13

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател

25.06.2018.година.
Крива Паланка

Изабела Павловска 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот
на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување наОдлуката за субвенционирање на превоз на студенти за студиската
2018/2019 кои студират на државните универзитети во Скопје и Штип, а се жители на
Општина Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката за субвенционирање на превоз на студенти за студиската
2018/2019 кои студират на државните универзитети во Скопје и Штип, а се жители на
Општина Крива Паланка ,што Советот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден
25.06.2018 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 – 1829/14
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 11 и 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10, 08/14 и 02/18),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 25.06. 2018 година донесе
О Д Л У К А
За доделување на стипендии за подршка на млади таленти од
Општина Крива Паланка

Член 1

Со оваа Одлука се доделуваат четири стипендии за талентирани студенти за
студиската 2018/2019 година и четири стипендии за талентирани ученици-средношколци
за учебната 2018/2019 година од Општина Крива Паланка.
Член 2
Висината на стипендијата која се доделува на учениците и студентите наведени во
член 1 од оваа Одлука ќе изнесува 3.000,00 денари месечно, а ќе се исплатува 9 месеци во
студиската/учебната година, почнувајки од месец октомври заклучно со месец јуни.
Член 3
Општина Крива Паланка ќе објави повик за доделување на стипендии за подршка
на млади таленти за учебната 2018/2019 година, а начинот на аплицирање, роковите,
условите, критериумите и постапката за избор и за доделување на стипендии ќе бидат
утврдени со посебен Правилник, донесен од страна на Советот на Општина Крива
Паланка.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09- 1829/15
25.06.2018 год.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донес

З А К Л У Ч О К
За објавување наОдлуката за доделување на стипендии за подршка на млади
таленти од Општина Крива Паланка
1. Се објавуваОдлуката за доделување на стипендии за подршка на млади таленти
од Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 12-та седница одржана на ден
25.06.2018 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 – 1829/16
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014 и 02/18 ), а во врска со Одлуката
на Совет на Општина Крива Паланка бр.09- од 25.06.2018 година За доделување
стипендии за подршка на млади таленти од општина Крива Паланка Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06. 2018 година донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СТИПЕНДИИ ЗА ПОДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ ОД ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
Член 1
Со овој правилник се одредуваат условите, критериумите и правилата за
доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, како
и правата и обврските на примателите на стипендии.
Со правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на
стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка (во понатамошниот
текст Правилник) се уредуваат видот и бројот на стипендии што ги доделува Општина
Крива Паланка, објавувањето на конкурсот за доделување стипендии, начинот на
пријавување на кандидатите за стипендии, условите за добивање на стипендии и други
прашања поврзани со доделување на стипендии .

Член 2
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
За доделување на сите видови стипендии одлучува Комисија за спроведување на
постапката за доделување на стипендии формирана со Решение донесено од страна на
градоначалникот на Општина Крива Паланка (во понатамошниот текст Комисија).
Стипендиите за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка се
доделуваат за поединечна учебна година, а врз основа на објавен конкурс.
Доделувањето на сите видови на стипендии уредени подолу е исклучиво право на
Општината, кое зависи од можностите на Општината.
Стипендиите можат да бидат само целосни.
Член 3
ВИДОВИ И БРОЈ НА СТИПЕНДИИ
Општината доделува два вида стипендии:
•
•

четири стипендии на талентирани студенти и
четири стипендии на талентирани ученици од средно образование.
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УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ
Член 4
Право на стипендија имаат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:
- Општи услови за ученици од средно образование и студенти :
1 да се жители на општина Крива Паланка
2 да се државјани на Република Македонија
3 да не се корисници на стипендија или кредит од други установи, институции или
компании (доказ писмена изјава од кандидатот)
- Посебни услови за ученици од средно образование:
1 да се запишани и да учат во средните училишта во Р.Македонија.
2 да се одлични ученици
3 да се редовни ученици;
- Посебни услови за студенти:
1 да се запишани и да студираат на факултетите во Р.Македонија
2 да се успешни студенти,
3 да се редовни студенти;
4 да не се постари од 25 години (за студенти)
Член 5
Критериуми за доделување на стипендија се:
- УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
-да се редовни ученици од средно образование кои во досегашното школување
имаат континуиран одличен успех од 4,5(четириипол), кои освоиле I, II или III награда на
меѓународни, државни, регионални и општински натпревари од областа на науката,
техниката, културата и уметноста, односно област соодветна на нивното образование. За
учениците од прва година средно училиште аналогно ќе се земат во предвид досегашниот
успех во образованието и добиените награди.
-одличен успех (4,9-5,0)
(4,8-4,9)
(4,7-4,8)
(4,6-4,7)
(4,5-4,6)

60 бода
58 бода
56 бода
54 бода
52 бода

-меѓународен натпревар
• прво место 10 бода
• второ место 9 бода
• трето место 8 бода
-државен натпревар
• прво место 8 бода
• второ место 7 бода
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• трето место 6 бода
-регионален натпревар
• прво место 6 бода
• второ место 5 бода
• трето место 4 бода
-општински натпревар
• прво место 4 бода
• второ место 3 бода
• трето место 2 бода
-месечни примања по член на семејство 40 бода
• се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно
исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за
последните три месеци.
Посебниот талент ќе биде оценет од страна на комисијата.

- СТУДЕНТИ
- да се редовни студенти кои во претходните години на студии постигнале
просечен успех над 8,50 (осумипол) и освоиле I, II или III наградa на меѓународен,
државни, регионални и општински натпревари од областа на науката, техниката,
културата и уметноста, односно област соодветна на нивното образование. За студентите
кои за прв пат се запишуваат во 1 година на студии ќе се земат во предвид резултатите од
досегашниот успех во образованието како и претходно освоените награди.

-одличен успех

(9.9-10,0)
(9,8-9,9)
(9,7-9,8)
(9,6-9,7)
(9,5-9,6)
(9,4-9,5)
(9,3-9,4)
(9,2-9,3)
(9,1-9,2)
(9,0-9,1)
(8,9-9,0)
(8,8-8,9)
(8,7-8,8)
(8,6-8,7)
(8,5-8,6)

-меѓународен натпревар

60 бода
59 бода
58 бода
57 бода
56 бода
55 бода
54 бода
53 бода
52 бода
51 бода
50 бода
49 бода
48 бода
47 бода
46 бода

Бр. 6 Страна 314 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
• прво место 10 бода
• второ место 9 бода
• трето место 8 бода
-државен натпревар
• прво место 8 бода
• второ место 7 бода
• трето место 6 бода
-регионален натпревар
• прво место 6 бода
• второ место 5 бода
• трето место 4 бода
-општински натпревар
• прво место 4 бода
• второ место 3 бода
• трето место 2 бода
-месечни примања по член на семејство 40 бода
• се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно
исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за
последните три месеци.
Посебниот талент ќе биде оценет од страна на комисијата.
Член 6
ПРИЈАВУВАЊЕ
Конкурсот за доделување стипендии се објавува на огласна табла и на интернет
страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk .
Конкурсот за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина
Крива Паланка ќе содржи:
- видот и бројот на стипендии
- условите и критериумите за доделување на стипендиите
- потребните документи кои кандидатот треба да ги приложи кон пријавата
- начинот, рокот на пријавување и место на поднесување на документи
- рокот за објавување на резултатите на кандидатите
Член 7
Пријавата се поднесува на образец изготвен од страна на комисијата за
спроведување на постапката за доделување на стипендии. Пријавата ќе биде достапна во
просториите на општината, како и на интернет страницата на општината
www.krivapalanka.gov.mk
Пријавата со потребните документи се доставува лично до Комисијата.
Рокот за поднесување на документи ќе биде објавен во конкурсот.
Покрај документите кои се поднесуваат со пријавата ученикот односно студентот
се должни да потпишат изјава дека сите податоци наведени во пријавата се вистинити, а
документите се оригинални и нивната содржина е вистинита.
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Член 8
БОДИРАЊЕ
Комисијата по истекот на рокот за поднесување на пријавите, ги разгледува
пријавите за доделување на стипендии и врши нивно бодирање. Непотполните пријави и
пријавите пристигнати по истек на рокот нема да бидат разгледувани. Пријавите на
кандидати кои не ги исполнуваат условите предвидени во конкурсот нема да бидат
бодирани.
По извршеното бодирање на пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите
предвидени во конкурсот, комисијата изготвува ранг листа на кандидатите.
Во случај да има кандидати со ист број на бодови предност ќе имат кандидатите со
послаба материјална состојба.
Во случај да има кандидати со иста материјална состојба, конечната одлука за
доделување на стипендија на ученик или студент донесува комисијата за спроведување на
постапката.
Во случај да има кандидати со ист број на бодови и не може да се избере кандидат
по став 3 и 4 од овој член, Комисијата на состанокот може да одлучи доколку од
претходната година има кандидати кои не добиват стипендија поради не исполнување на
услови да додели најмногу уште една стипендија на кандидат кој има ист број на бодови
со последно рангираниот.
Член 9
Комисијата донесува конечна одлука за кандидати кои оствариле право на
стипендија.
Член 10
Резултатите за кандидатите кои оствариле право на стипендија ќе бидат објавени
на огласна табла во општина Крива Паланка и истите ќе бидат соодветно известени за
добивање на правото на стипендија.
ПРИГОВОР
Член 11
Незадоволните кандидати имат право на приговор до Комисијата за спроведување
на постапката за доделување на стипендија во рок од 3 (три) дена од објавувањето на
резултатите.
Приговорот се поднесува во писмена форма.
Одлуката по приговорот се доставува во рок од 15 дена. Одлуката на Комисијата по
приговорот е конечна.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПРИМАТЕЛИТЕ НА СТИПЕНДИЈА
Член 12

Бр. 6 Страна 316 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
Ако подносителот на пријава за стипендија, кој го остварил правото на стипендија,
се откаже или во рок од 8 (осум) дена од денот на објавените резултати не се јави, право
на стипендија остварува кандидатот кој е следен на ранг листата.
ДОГОВОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА
Член 13
Корисникот на стипендија склучува договор за доделување на стипендија со
давателот на стипендија – Општина Крива Паланка, со кој поблиску се утврдуваат
меѓусебни права и обврски.
НАЧИН НА ИСПЛАТА НА СТИПЕНДИЈА
Член 14
Стипендијата се исплатува за 9 (девет) месеци во годината (од 1- ви октомври до
30-ти јуни идната година) без месеците јули, август и септември.
Стипендијата се исплатува на трансакциска сметка на корисникот на стипендија.
Член 15
Корисникот на ученичка стипендија го губи правото на стипендија ако:
- не ја заврши годината на школување
- не запише година на школување
- го промени училиштето
- не го заврши школувањето во рокот предвиден во Статутот на образовната
установа
- ја заврши годината на школување со успех помал од 4,5 (четириипол)
- добие стипендија или кредит од друга институција, установа или компанија
- двапати во текот на една учебна година му биде изречена педагошка мерка
Член 16
Корисникот на студентска стипендија го губи правото на стипендија ако:
-го прекине студирањето
-го промени статусот од редовен во вонреден студент
- го промени факултетот
- не достави потврда за запишана година на факултет
- не достави уверение за положени испити со просек не помал од 8,5(осумипол).
- добие стипендија или кредит од друга институција, установа или компанија
- престојува во странство
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Со стапување во сила на овој правилник престанува да важи правилникот со бр.213110/1 од 01.09.2009 година

Бр. 6 Страна 317 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Член 18
Овој правилникот стапува на сила со денот на неговото донесување.
Бр. 09-1829/17
25.06.2018 год.
Крива Паланкa

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Правилникот за условите,критериумите и правилата за
доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка

1. Се објавуваПравилникотза условите,критериумите и правилата за доделување
настипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 12-та седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/18
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 318 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Врз основа на член 14 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(“Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018 ), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018 година ја донесе
следната:
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ
Член 1
Во одлуката за востановување на општински признанија и награди бр.07-2173/15
од 26.08.2011 година (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка“ бр.10/2011) и
Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за востановување на општински
признанија и награди бр.07-2457/25 од 30.09.2011 година (“Службен Гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.11/2011) во член 3 се додава нов став 3 кој гласи:
Признанието „Почесен Граѓанин на Крива Паланка“ се доделува на поединец –
физичко лице државјанин на Република Македонија или странец.
Член 2
Во Член 8 се додава нов став 2 кој гласи:
Признанието „Почесен Граѓанин на Крива Паланка“ се доделува за исклучителни
заслуги и афирмација на Крива Паланка во Европа и Светот.
Член 3
Во Член 9 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
Признанието „Почесен Граѓанин на Крива Паланка“ се состои од плакета и
статуетка.
Плакетата за доделување на признанието „Почесен Граѓанин на Крива Паланка“ ги
содржи зборовите „Почесен Граѓанин на Крива Паланка“, име и презиме на добитникот и
има втиснат грб на Општината Крива Паланка.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 09-1829/19
25.06.2018 година
Крива Паланка

Советот на општина Крива Паланка,
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 319 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
востановување општински признанија и награди

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на востановување општински
признанија и наградишто Советот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018
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 – 1829/20
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 320 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1065 во
КO Mождивјак, 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 Мождивјак на к.п.бр.1065 во КО Мождивјак, Општина
Крива Паланка сопственост на Сашо Митовски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивјак .
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивјак за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1829/21
25.06.2018 год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 321 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1065 во КO
Mождивјак, Општина Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1065 во КO
Mождивјак, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 12-та седница одржана на
ден 25.06.2018 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 – 1829/22
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 322 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 16 во К.О. Крива Паланка, 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 на ул.„Партизанска“ на к.п.бр.16 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Виданка Велковска.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1829/23
25.06.2018 год
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 323„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 16 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 16 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, штоСоветот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден
25.06.2018 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 – 1829/24
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 324 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината
Крива Паланка на седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1092/3 и дел од к.п.бр.1134 во К.О. Крива
Паланка, 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 на м.в..„Баглак“ на к.п.бр.1092/3 и дел од к.п.бр.1134 во КО Крива
Паланка сопственост на Трајановски Борче и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1 со помошни објекти за таа намена.
Член 5
Со донесување на оваа Одлука, престанува да важи одлуката бр.09-2528/105 од
30.11.2017 година.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 6 Страна 325 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Бр.09-1829/25
25.06.2018 год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1092/3 и дел од к.п.бр.1134
во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката
заутврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1092/3 и дел од
к.п.бр.1134 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка штоСоветот ја донесе на 12та седница,одржана на ден 25.06.2018 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. 6 Страна 326 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Бр. 08 – 1829/26
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски

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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15,
31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 25.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 7240 во К.О. Крива Паланка, 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 на м.в..„Грамаѓе“ на к.п.бр.7240 во КО Крива Паланка сопственост
на Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена меморијални простори Д4 и заштитно зеленило Д2.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена за објект 1 со меморијални простории Д4 за верски објекти со
гробишта и за објект 2 со лесна и незагадувачка индутрија Г2 за помали производствени
капацитети со помошни простории за таа намена.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 6 Страна 327 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Бр.09-1829/27
25.06.2018 год
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 7240 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1.Се објавуваОдлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 7240 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 12-та седница
одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/28
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 328„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Врз основа на член 36 ст. 1 и 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.5/2002г.) и член 14 став 1,т.40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14и02/18), Совет на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 25.06.2018 година , донесе

ОДЛУКА
За партерно уредување на јавна површина на КП 742 за КО Крива Паланка
Член 1

Советот на Општина Крива Паланка дава согасност за партерно уредување на
јавна површина на КП 742 за КО Крива Паланка ,лоцирана на ул.„8-ми Октомври„ во
Крива Паланка ,кое што ќе се реализира со поставување на потребни елементи од урбана
опрема и постамент за спомен обележје.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а истата ќе се објави во „
Службен гласник на општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 1829/29
25.06.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 329 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за партерно уредување на јавна површина на КП 742 за
КО Крива Паланка

1. Се објавуваОдлуката за партерно уредување на јавна површина на КП 742 за КО Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 12-та седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/30
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 330 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
Врз основа на член 36, став 1,точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/02), и член 14, став 1, т.40 и 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка (Службен гласник на општина Крива Паланка бр. 08/2010,08/14 и 02/18),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата, одржана на 25.06.2018година, донесе

ОДЛУКА
За давање на приоритет за апликација на подпроекти

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет и го одобрува
прашалникот за апликација за следниве подпроекти:
1. „Замена и инсталација на мерни инструменти и нивна интеграција во мобилна
мрежа за далечинско отчитување комплет со надоградба, инсталација и
конфигурација на опрема за отчитување во општина Крива Паланка, за објект
Систем за водоснабдување на општина Крива Паланка“
2. „Поврзување на резервоар Баглак 3 со постоечка водоводна мрежа во Крива
Паланка во населба Домачки Дол“
во рамки на проектот на Владата на РМ „Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ (сл.весник на РМ бр.154/10).
Член 2
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.09-878/21 од
27.04.2017год. донесена од Советот на општина Крива Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1829/31
25.06.2018год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 331 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање на приоритет за апликација на подпроекти

1. Се објавува Одлуката задавањенаприоритетзаапликацијанаподпроекти,што Советот ја
донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/32
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски

Бр. 6 Страна 332 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (службен
весник на РМ бр.5/02), и член 14, став 1, т.40 и 41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на општина Крива Паланка бр.08/2010,08/14 и 02/18), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата, одржана на 25.06.2018година, донесе

ОДЛУКА
За измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локалната водоводна и канализациона мрежа во општина Крива Паланка за 2018година
Член 1
Со оваа Одлука се дополнува Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на локалната водоводна и канализациона мрежа во општина Крива Паланка за 2018 и тоа:
во делот 1. Локална одводна мрежа т.1.1 Проекти за водоснабдување предвидени за
реализација преку грант од Владата на РМ и ЕИБ, проектот
-„Реконстукција и доизградба на водоводен систем на дел од водоводна мрежа кој води од
поранешна кантина према с.Конопница се до населба Трнци со крак кон населба Мезовски
Ливади„ , се заменува со:
-„Замена и инсталација на мерни инстументи и нивна интеграција во мобилна мрежа за
далечинско отчитување комплет со надоградба, инсталација и конфигурација на опрема за
отчитување во општина Крива Паланка, за објект Систем за водоснабдување на општина
Крива Паланка„.
Во делот Расходи во точка 2 од табелата се врши истата измена.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1829/33
25.06.2018год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 333 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за измена и дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во
општина Крива Паланка за 2018година

1. Се објавуваОдлуката заизмена и дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општина
Крива Паланка за 2018година , штоСоветот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден
25.06.2018 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 – 1829/34
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 334 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Врз основа на член 14 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен гласник на
општина Крива Паланка бр.06/03,08/10 и 02/18), а во врска со член 22 став 5 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 05/02) Советот на општина Крива Паланка
на седницата одржана на 25.06.2018 година донесе

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката на УО на ЛУ Градски Музеј за подготовка,
аплицирање и имплементација на проектот: „Културното и природното наследство –
мост меѓу поколенијата“
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Крива Паланка дава согласност на Одлуката
на Управниот Одбор на ЛУ Градски Музеј со бр.02-80/6 од 26.04 2018 за подготовка,
аплицирање и имплементација на проектот: „Културното и природното наследство –
мост меѓу поколенијата“ на вториот повик за предлог проекти на ИНТЕРЕГ ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија, со реф. бр.
2014TC16I5CB006-2018-2
Член 2
Ова Одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник.

Бр.09 - 1829/35
25.06.2018.год.

Совет на општина Крива Паланка
Претседател

Крива Паланка

Изабела Павловска с.р

Бр. 6 Страна 335 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката на УО на ЛУ Градски
Музеј за подготовка, аплицирање и имплементација на проектот: „Културното и
природното наследство – мост меѓу поколенијата“

1.Се објавуваОдлуката за давање согласност на Одлуката на УО на ЛУ Градски
Музеј за подготовка, аплицирање и имплементација на проектот: „Културното и
природното наследство – мост меѓу поколенијата“, што Советот ја донесе на 12-та
седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/36
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 336 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 67 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и 14 став 1 точка 30 и 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка, (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018 ), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 25.06.2018 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижен имот – објект во село Трново во сопственост на
Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање на користење на недвижен имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, како и се утврдува недвижниот имот, начинот и
постапката за неговото давање на користење.
Член 2
Давањето на користење на недвижниот имот во сопственост на Општина Крива
Паланка ќе се изврши на начин и во постапка утврдена со Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.
Член 3
Со оваа Одлука ќе се даде на користење следниот недвижен имот:
- Објект во с.Трново, кој се наоѓа на КП 2901, евидентиран во ИЛ бр.54 за КО
Трново, означен како А5-4 (останати помошни објекти), влез 1, кат ПР, број 1, намена на
посебен/заеднички дел од зграда П (помошна просторија), со внатрешна површина од 106
м2,
- Недвижност на КП 2901, култура гиз, со површина од 515 м2,
- Недвижност на КП 2901, култура зпз1, со површина од 168 м2,
чија што пазарна вредност ќе биде утврдена од страна на овластен проценител.
Член 4
За недвижниот имот кој ќе се даде на користење, Градоначалникот на Општина
Крива Паланка добива овластувања да изнајде модалитети и начини за давање на
користење на горенаведениот недвижен имот на физички и правни лица, здруженија на
граѓани и државни органи, под дефинирани правила и услови, а согласно со утврдените
потреби за користење на недвижниот имот и позитивните законски прописи.
Член 5
За спроведување на постапката за давање на користење на недвижниот имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, Градоначалникот на Општина Крива Паланка со
Решение број 08-1718/1 од 06.06.2018 година има формирано Комисија за недвижни и
движни ствари, од редот на општинската администрација.
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Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 09-1829/37
25.06.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Кива Паланка
Претседател
Изабела Павловска .с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во
село Трново во сопственост на Општина Крива Паланка
1.Се објавуваОдлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во село
Трново во сопственост на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 12-та
седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/38
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 338„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 67 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и 14 став 1 точка 30 и 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка, (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018 ), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 25.06.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање на користење на недвижен имот – објект во село Огут во сопственост на
Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање на користење на недвижен имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, како и се утврдува недвижниот имот, начинот и
постапката за неговото давање на користење.
Член 2
Давањето на користење на недвижниот имот во сопственост на Општина Крива
Паланка ќе се изврши на начин и во постапка утврдена со Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.
Член 3
Со оваа Одлука ќе се даде на користење следниот недвижен имот:
Објект во с.Огут, кој се наоѓа на КП 3405, евидентиран во ИЛ бр.69 за КО Огут,
означен како:
-

Училишта и научни институции, влез 1, кат 01, со внатрешна површина од 132 м2,

-

Помошни простории, влез 1, кат 01, со внатрешна површина од 57 м2,

-

Училишта и научни институции, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 120 м2,

- А5-4 (останати помошни објекти), број на зграда/друг објект 3, влез 1, кат ПР, број
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 30 м2,
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- А5-4 (останати помошни објекти), број на зграда/друг објект 4, влез 1, кат ПР, број
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 21 м2,
- А5-4 (останати помошни објекти), број на зграда/друг објект 5, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 14 м2,
- А5-4 (останати помошни објекти), број на зграда/друг објект 6, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 1 м2,
чија што пазарна вредност ќе биде утврдена од страна на овластен проценител.
Член 4
За недвижниот имот кој ќе се даде на користење, Градоначалникот на Општина
Крива Паланка добива овластувања да изнајде модалитети и начини за давање на
користење на горенаведениот недвижен имот на физички и правни лица, здруженија на
граѓани и државни органи, под дефинирани правила и услови, а согласно со утврдените
потреби за користење на недвижниот имот и позитивните законски прописи.
Член 5
За спроведување на постапката за давање на користење на недвижниот имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, Градоначалникот на Општина Крива Паланка со
Решение број 08-1718/1 од 06.06.2018 година има формирано Комисија за недвижни и
движни ствари, од редот на општинската администрација.
Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1829/39
25.06.2018 година
Крива Паланка
Советот на Општина Крива Паланка,
Претседател
Изабела Павловска
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(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во
село Огут во сопственост на Општина Крива Паланка
1.Се објавуваОдлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во село
Огут во сопственост на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 12-та седница
одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/40
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 67 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и 14 став 1 точка 30 и 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка, (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018 ), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 25.06.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижен имот – објект во село Жидилово во сопственост
на Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање на користење на недвижен имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, како и се утврдува недвижниот имот, начинот и
постапката за неговото давање на користење.
Член 2
Давањето на користење на недвижниот имот во сопственост на Општина Крива
Паланка ќе се изврши на начин и во постапка утврдена со Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.
Член 3
Со оваа Одлука ќе се даде на користење следниот недвижен имот:
Објект во с.Жидилово, кој се наоѓа на КП 5113, евидентиран во ИЛ бр.597 за КО
Жидилово, означен како Задружен дом и тоа:
- Деловна просторија со внатрешна површина од 47 м2,
- Магацински простор со внатрешна површина од 46 м2,
чија што пазарна вредност ќе биде утврдена од страна на овластен проценител.
Член 4
За недвижниот имот кој ќе се даде на користење, Градоначалникот на Општина
Крива Паланка добива овластувања да најде модалитети и начини за давање на користење
на горенаведениот недвижен имот на физички и правни лица, здруженија на граѓани и
државни органи, под дефинирани правила и услови, а согласно со утврдените потреби за
користење на недвижниот имот и позитивните законски прописи.
Член 5
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За спроведување на постапката за давање на користење на недвижниот имот во
сопственост на Општина Крива Паланка, Градоначалникот на Општина Крива Паланка со
Решение број 08-1718/1 од 06.06.2018 година има формирано Комисија за недвижни и
движни ствари, од редот на општинската администрација.
Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 09-1829/41
25.06.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и02/18),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во
село с.Жидилово во сопственост на Општина Крива Паланка

1.Се објавуваОдлуката за давање на користење на недвижен имот – објект во село
Трново во сопственост на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 12-та
седница одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/42
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Бр. 6 Страна 343 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 26.06.2018 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 67 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и 14 став 1 точка 40 и 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка, (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010, 08/2014 и 02/2018 ), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на ден 25.06.2018 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за вршење на промена на Фондацијата за развој на
информатичките технологии - ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР - Крива Паланка
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за вршење на промена на Фондацијата за развој
на информатичките технологии - ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР - Крива Паланка.
Член 2
Целосниот назив на Фондацијата се менува со тоа што називот Фондација за развој
на информатичките технологии - ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР - Крива Паланка се
заменува со целосниот назив Фондација „СО СРЦЕ ЗА КРИВА ПАЛАНКА“.
Краткото име на Фондацијата се менува со тоа што ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР Крива Паланка се заменува со „СО СРЦЕ ЗА КРИВА ПАЛАНКА“ - Крива Паланка.
Седиштето на фондацијата „СО СРЦЕ ЗА КРИВА ПАЛАНКА“ се менува со тоа
што „МАРШАЛ ТИТО бр.175, КРИВА ПАЛАНКА“ се заменува со „СВЕТИ ЈОАКИМ
ОСОГОВСКИ бр.175, КРИВА ПАЛАНКА“.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Крива Паланка со решение да назначи
овластено лице кое што ќе има за цел да ја води постапката за вршење на промена на
Фондацијата во Централниот Регистар на Република Македонија, се до конечното
запишување на настанатите промени во соодветниот регистар.
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Член 4
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1829/43
25.06.2018 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за давање согласност за вршење на промена на
Фондацијата за развој на информатичките технологии - ИНФОРМАТИЧКИ
ЦЕНТАР - Крива Паланка
1. Се објавуваОдлуката за давање согласност за вршење на промена на Фондацијата
за развој на информатичките технологии - ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР - Крива Паланка,
што Советот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/44
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 36 од Закон за локална самоуправа (СЛ. Весник на РМ број
5/02) и член 14 од Статут на општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива Паланка
бр.08/2010, 08/14 и 02/18)), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 25.06.2018, донесе.

О Д Л У К А
За одобрување на финансиски придонес за предлог потпроектот
Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска Туристичка Атракција)

Член 1
Се донесува Одлука за одобрување на финансиски придонес на Општина Крива
Паланка, во висина од 10% од вкупниот предвиден износ на потпроектот Крива Паланка –
Источна порта кон Европа (Туристичка Фестивалска Атракција) со реф.бр.102.
Општина Крива Паланка ќе го аплицира горенаведениот проект во рамки на
Вториот повик „Инвестиции на подгрантови во инфраструктура со туризмот и поврзувања
во дестинациите“раководен од страна на Единицата за спроведување на проектот
„Локална и регионална конкурентност“, финансиран од грант од Европската Унија.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-1829/45
25.06.2018 год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката за одобрување на финансиски придонес за предлог
потпроектотКрива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска Туристичка
Атракција)

1. Се објавуваОдлуката за одобрување на финансиски придонес за предлог
потпроектот Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска Туристичка
Атракција ),што Советот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/46
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

Врз основа на член 14, став 40 од Статут на општина Крива Паланка(Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“бр. 8/2010, 8/2014 и 02/2018) и Барањето од ОЈУДГ„Детелинка“
Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланкана седницата одржана на ден
25.06.2018год., донесе
ОДЛУКА
За прифаќање на Барањето од ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за асфалтирање на
површините околу објектот „Пролетна роса“ на ул.Св.Јоаким Осоговски

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка го прифаќа Барањето на ОЈУДГ
„Детелинка“ Крива Паланка бр.03-191/1 од 20.06.2018год. за асфалтирање на површините
околу објектот „Пролетна роса“ на ул.Св.Јоаким Осоговски.
Член 2
Се задолжува Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура да
изврши отстранување на оштетените асфалтни површини и повторно асфалтирање околу
објектот „Пролетна роса“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-1829/47
25.06.2018год.
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлуката прифаќање на барањето од ОЈУДГ „Детелинка“ Крива
Паланка за асфалтирање на површините околу објектот „Пролетна роса“ на
ул.Св.Јоаким Осоговски“

1. Се објавуваОдлукатаза прифаќање на барањето од ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка
за асфалтирање на површините околу објектот „Пролетна роса“ на ул.Св.Јоаким
Осоговскишто Советот ја донесе на 12-та седница,одржана на ден 25.06.2018 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 – 1829/48
26.06.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевскис.р
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