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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа „ Службен
весник на РСМ” бр.5/2002 год. И член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците
на локална самоуправа ; „ Службен весник на РСМ” бр. 61/04 ; 96/04 ; 67/07 ; 156/0/ ;
47/11 и 192/15 ; 209/18 и член 14 од Статутот на општина Крива Паланка ( „ Службен
гласник на Општина Крива Паланка “ бр. 08/10 ; 08/14 ; 02/18 ; 3/19 , Советот на Општина
Крива Паланка на 26 - та седница одржана на ден 12 . 08 . 2019 година , донесе :
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2019 ГОДИНА
•

Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, се состои од :
БУЏЕТРЕБАЛАНС

I.

Вкупно приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од трнсфери
Приходи од донации

II.

Вкупно расходи

358.024.570

361.034.570

45.620.000
14.390.000
34.980.000
176.290.000
72.281.449
14.463.121

45.620.000
14.390.000
34.980.000
176.290.000
75.291.449
14.463.121

401.410.867

404.420.867

Од утврдени намени
401.110.867
Расходи од резерви

404.120.867
300.000

III. Дефицит

300.000

- 43.386.297

- 43.386.297

IV. Финансирање

43.386.297

43.386.297

Прилив

48.546.297

48.546.297

Приливи од домашни заеми

0

0

Приливи од странски заеми
Депозити

0

48.546.297

Одлив

48.546.297
5.160.000

Отплата на главница

0

5.160.000

5.160.000
5.160.000
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Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен гласник
на Општина Крива Паланка “ .
Бр.09-2472/3
12. 08 . 2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2019 година
1. Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина
Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019
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 – 2472/4
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на Р.М бр. 61/04 ; 96/04 ; 67/07; 156/09 ; 47/11 ; 192/15 и
2019/18 година) , и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( " Службен гласник
на Општина Крива Паланка бр. 08/10 ; 08/14 ; 02/18 и 03/19 “ ) , Советот на Општина
Крива Паланка на 26 - та седница одржана на ден 12 .08 . 2019 година , донесе :
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за II квартал за 2019 година
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Член 1
Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива
Паланка К1 , К2 и К3 за II квартал за 2019 година.
Член 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. 09 – 2472/5
12 . 08 .2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за II квартал за 2019 година
1. Се објавува Одлуказа усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за II квартал за 2019 година, што Советот
ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/6
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 2 и 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска
со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.5/02) и член 14 став 1 точка 11 и 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/2010, 08/2014 ,02/2018 и 03/2019), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.08.2019 година
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020
ГОДИНА НА ООУ „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива
Паланка
Член 2
Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ „Јоаким Крчовски“ ќе се
применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и
администрација.
Член3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка
Бр. 09-2472/7
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ „Јоаким Крчовски“ КРИВА ПАЛАНКА

1. Се објавува Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ „Јоаким Крчовски “ КРИВА ПАЛАНКА, што Советот ja донесе на
26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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“.
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Бр. 08 – 2472/8
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 2 и 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска
со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.5/02) и член 14 став 1 точка 11 и 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/2010, 08/2014 ,02/2018 и 03/2019), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.08.2019 година
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020
ГОДИНА НА ООУ „ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ „Илинден“ Крива Паланка
Член 2
Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ „Илинден“ ќе се
применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и
администрација.
Член3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка

Бр. 09-2472/9
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.08.2019год.
Претседател,
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ „ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА
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1. Се објавува Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ „ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА, што Советот ja донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/10
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 2 и 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16), а во врска со член 36 став
1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/02 и член 14
став 1 точка 11 и 41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010, 08/2014, 02/2018 и 03/2019), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.08 .2019 година
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020
ГОДИНА НА ОЈУДГ „ДЕТЕЛИНКА“ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2020 година на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка
Член 2
Годишниот План за вработување за 2020 година на ОЈУДГ „Детелинка“ ќе се
применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и
администрација.
Член3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка
Бр. 09-2472/11
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ОЈУДГ Детелинка “ КРИВА ПАЛАНКА
1. Се објавува Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ОЈУДГ Детелинка КРИВА ПАЛАНКА, што Советот ja донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/12
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 20 -б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16), а во врска со член 36
став 1 точка 15 и член 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник
на Република Македонија“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“бр. 08/2010, 08/2014
,02/2018 и 03/2019) Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020
ГОДИНА НА ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка, дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2020 година на ЛУ Градски Музеј Кр. Паланка.
Член 2
Годишниот план за вработување за 2020година на Општина Крива Паланка ќе се
применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и
администрација.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2472/13
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ЛУ Градски Музеј КРИВА ПАЛАНКА

1. Се објавува Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ЛУ Градски Музеј Крива Паланка , што Советот ja донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/14
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018 и 198/2018), а во
врска со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 14 став 1 точка 14 од Статутот на општина
Крива Паланка („Службен гласник на општина Крива Паланка бр.08/2010, 8/2014, 2/2018 и
3/2019 година), Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020
ГОДИНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка, дава согласност на
Годишниот план за врботување за 2020 година на општина Крива Паланка.
Член 2
Годишниот план за вработување за 2020 година на општина Крива Паланка ќе се
применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и
администрација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Крива Паланка“
Бр.09-2472/15
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

1. Се објавува Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2020 година на ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА, што Советот ja донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/16
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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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, 02/18 и
03/19), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 12.08. 2019 година
донесе
О Д Л У К А
За доделување на стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и
ученици спортисти во екипни спортови кои учат во основните училишта на
подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во Република Северна
Македонија за учебната 2019/2020 година

Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат четири стипендии за ученици спортисти во
индивидуални спортови и четири стипендии за ученици спортисти во екипни спортови
кои учат во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните
училиште во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година.
Член 2
Висината на стипендијата која се доделува на учениците наведени во член 1 од
оваа Одлука ќе изнесува 3.000,00 денари месечно, а ќе се исплатува 9 месеци во
учебната година, почнувајки од месец октомври заклучно со месец јуни.
Член 3
Општина Крива Паланка ќе објави повик за доделување на стипендии за ученици
спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во
основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во
Република Северна Македонија, 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.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена
во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2472/17
12.08.2019 год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за доделување на стипендии за ученици спортисти во
индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во
основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта
во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Одлуката за За доделување на стипендии за ученици спортисти во
индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во основните
училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во Република
Северна Македонија за учебната 2019/2020 година, што Советот ja донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/18
13.08.2019 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, 02/2018 и 03/2019 ), а
во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09- од
.2019 година
задоделување на стипендии на ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици
спортисти во екипни спортови кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина
Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната
2019/2020 годинаСоветот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ
ЗА УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ
ВО ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОИ УЧАТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
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Член 1
Со овој правилник се одредуваат условите, критериумите и правилата за
доделување на стипендии за ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици
спортисти во екипни спортови кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина
Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија како и правата и
обврските на примателите на стипендии.
Со правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на
стипендии за спортисти (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 .
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 2
За доделување на сите видови стипендии за спортисти 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 ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти
во екипни спортови кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина Крива
Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија 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.
ВИДОВИ И БРОЈ НА СТИПЕНДИИ
Член 3
Општината доделува два вида стипендии:
•
•

четири стипендии на талентирани ученици – спортисти во индивидуални
спортови кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина Крива
Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија
четири стипендии на талентирани ученици – спортисти во екипни спортови
кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина Крива Паланка
и средните училишта од Република Северна Македонија
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УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

Член 4
Право на доделување на стипендија имаат државјани на Република Северна Македонија,
кои имаат статус на редовен ученикво основните училишта на подрачјето на општина
Крива Паланка или редовен ученик во средните училишта во Република Северна
Македонија со следниве услови:
1. Да се жители на општина Крива Паланка;
2. Да се ученици во основните училиште на подрачјето на општина Крива Паланка или
ученици во средните училишта во Република Северна Македонија
3. Да се активни спортистки и спортисти, членови на спортски/училишни клубови
регистрирани на подрачјето на општина Крива Паланка и да се регистрирани во
националните спортски федерации во Република Северна Македонија;
4. Да имаат високи спортски постигнувања во претходната 2018 година и во 2019 година,
се до завршување на јавниот повик.
Успех во образованието:
а) одличен успех со 5.00 20 бодови
б) одличен успех
15 бодови
б) многу добар успех
10 бодови
в) добар успех
5 бодови
Остварени резултати на спортистки и спортисти, класифицирани во следниве точки:
А. 80 Бодови за:
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во индивидуални спортови кои имаат
освоени медали на светски првенства каде што учествувале најмалку 30 земји и во
поединечна категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со остварени
најмалку две победи, и освоен пласман до 8-мо место на истите;
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во екипни спортови кои имаат освоени
медали на светски првенства и освоен пласман до 8-мо место на истите;
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во индивидуални спортови кои имаат
освоени медали на европски првенства каде што учествувале најмалку 15 земји и во
поединечна категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со остварени
најмалку две победи, и освоен пласман до 5-то место на истите;
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во екипни спортови кои имаат освоени
медали на европски првенства и освоен пласман до 5-то место на истите.
Б. 60 Бодови за:
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во индивидуални спортови кои имаат
освоени медали на балкански првенства;
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- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во екипни спортови кои имаат освоени
медали на балкански првенства;
- Спортистки и спортисти кои на други официјални натпревари поставиле
рекорди.

државни

В. 50 Бодови за:
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во индивидуални и екипни спортови
кои со својот клуб го освоиле домашното првенство или купот на Република Северна
Македонија со пласман до 3-то место на истите
Г. 30 Бодови за:
- Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во индивидуални и екипни спортови
кои не го освоиле домашното првенство или купот на Република Северна Македонија, но
постигнале истакнати лични индивидуални резултати.
-Репрезентативци во Училишни и спортски игри во организација на Општина Крива
Паланка и Училишниот спорт кои во индивидуални и екипни спортови постигнале
резултати до 3-то место на истите.
5.Со пријавата за стипендирање, апликантите се должни да ги приложат следните
документи:
• копија од лична карта на родител/старател;
• копија од извод од матична книга на родени на апликантот;
•потврда од основното/средното училишта дека е редовен ученик на училиштето во
учебната 2019/2020 година;
• копија од свидетелството за учебната 2018/2019 година;
• кратка биографија на апликантот;
• потврда од клубот дека е член на истиот;
• потврда од матичната национална федерација дека е член репрезентативец во својата
генерација;
• потврда од матичната национална федерација за постигнатите спортски резултати од
01.01.2018 година, се до завршување на јавниот повик;
6.Доколку има повеке кандидати со ист број бодови, комисијата го задржува правото да
побара и дополнителна потребна документација.
Во случај на ист број на бодови, предност ќе има апликантот кој има освоено повеке
бодови за успехот во образованието (просек на оцените во свидетелството за учебната
2018/2019 година).
Доколку се пријават помал број на апликанти во индивидуални односно екипни спортови
комисијата го задржува правото да додели повеќе стипендии за ученици – спортисти во
индивидуални спортови односно ученици спортисти во екипни спортови но не повеќе од
вкупниот број 8 (осум) стипендии.
7.По доделувањето на стипендијата се склучува договор за стипендирање, со што се
утврдуваат правата и обврските на корисникот и давателот на стипендијата.
8.Право на стипендија можат да остваратнамногудо2 стипендисти од ист спорт.
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9.Во постапката за распоредување на буџетските средства за стипендирање на спортисти
во учебната 2019/2020 година, ќе влезат во изборот оние апликанти кои врз основа на
критериумите ќе обезбедат најмалку 50 бодови од можни вкупно 100 бодови.
ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ
Член 5
Резултатите за кандидатите кои оствариле право на стипендија ќе бидат објавени
на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страницата
www.krivapalanka.gov.mk и истите ќе бидат соодветно известени за добивање на правото
на стипендија.
НАЧИН НА ИСПЛАТА НА СТИПЕНДИЈА
Член 6
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 7
Корисникот на стипендија го губи правото на стипендија ако:
- не ја заврши годината на школување
- не запише година на школување
- ја заврши годината на школување со успех помал од тој при аплицирањето
- двапати во текот на една учебна година му биде изречена педагошка мерка

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 8
Со стапување во сила на овој правилник престанува да важи правилникот со
бр.09-2239/23 од 31.07.2018 година
Член 9
Овој правилникот стапува на сила со денот на неговото донесување.
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Бр. 09-2472/19
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Правилник за условите , критериумите и правилата за доделување
на стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици
спортисти во екипни спортови кои учат во основните училишта на подрачјето на
општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија

1. Се објавува Правилник за условите , критериумите и правилата за доделување на
стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во
екипни спортови кои учат во основните училишта на подрачјето на општина Крива
Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија ,што Советот ја донесе
на 26-та седница ,одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/20
13.08.2019 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, 02/18 и
03/19), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на12.08. 2019 година
донесе
О Д Л У К А
За доделување на стипендии за подршка на млади таленти од
Општина Крива Паланка
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Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат четири стипендии за талентирани студенти за
студиската 2019/2020 година и четири стипендии за талентирани ученици-средношколци
за учебната 2019/2020 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 2019/2020 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.
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- 2472/21
12.08.2019 год.
Крива Паланка
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловскас.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 објавување Одлука за доделување на стипендии за подршка на млади таленти
од Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за доделување на стипендии за подршка на млади
таленти од Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на
ден 12.08.2019 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 – 2472/22
13.08.2019 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, 02/18 и
03/19), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 12.08.2019 година
донесе
О Д Л У К А
За субвенционира превоз на студенти за студиската 2019/2020 кои студират на
државните универзитети во Скопје , а се жители на Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат субвенции за (10) десет студенти за студиската
2019/2020 година кои студираат на државните универзитети во Скопје .
Член 2
Секој студент се субвенционира со два повратни месечни билети до државните
универзитети во Скопје 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
Општина Крива Паланка ќе објави повик за доделување на субвенциониран превоз
за студиската 2019/2020 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.
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Бр. 09-2472/23
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за субвенционира превоз на студенти за студиската
2019/2020 кои студират на државните универзитети во Скопје , а се жители на
Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за субвенционира превоз на студенти за студиската
2019/2020 кои студират на државните универзитети во Скопје , а се жители на Општина
Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019
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 – 2472/24
13.08.2019 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.41 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14, 02/18 и 03/19),
Советот на ОпштинаКрива Паланка на седницата одржана на ден 12.08.2019 година, ја
донесе следнава:
ОДЛУКА
За давање согласност за реализација на проект “Реконструкција на патна
инфраструктура за пристапност до Манастир СВ. Јоаким Осоговски –
с.
Варовиште ,општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за реализација на проектот „Реконструкција на
патна инфраструктура за пристапност до Манастир Св.Јоаким Осоговски –с. Варовиште,
општина Крива Паланка преку Центарот за развој на Североисточен плански регион, за
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користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година, Мерка 323 Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во
руралните подрачја, подмерка 323.3 „Изградба или реконструкција на патна
инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини
вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини – пешачки,
велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта“.

Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-2472/25
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање согласност за реализација на проект
“Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до Манастир СВ. Јоаким
Осоговски – с. Варовиште ,општина Крива Паланка
1. Се објавува за давање согласност за реализација на проект “Реконструкција на
патна инфраструктура за пристапност до Манастир СВ. Јоаким Осоговски – с. Варовиште
,општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден
12.08.2019 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 – 2472/26
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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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.41 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14, 02/18 и 03/19),
Советот на ОпштинаКрива Паланка на седницата одржана на ден 12.08.2019 година, ја
донесе следнава:
ОДЛУКА
За давање согласност за дообезбедување на финансиски средства за реализација
на проектот “Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до Манастир
СВ. Јоаким Осоговски – с. Варовиште ,општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за дообезбедување на финансиски средства
за Данок на Додадена Вредност за реализација на проектот „Реконструкција на патна
инфраструктура за пристапност до Манастир Св.Јоаким Осоговски –с. Варовиште,
општина Крива Паланка преку Центарот за развој на Североисточен плански регион.

Член 2

Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2472/27
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука За давање согласност за дообезбедување на финансиски
средства за реализација на проектот “Реконструкција на патна инфраструктура за
пристапност до Манастир СВ. Јоаким Осоговски – с. Варовиште ,општина Крива
Паланка
1. Се објавува Одлуката за давање согласност за дообезбедување на финансиски
средства за реализација на проектот “Реконструкција на патна инфраструктура за
пристапност до Манастир СВ. Јоаким Осоговски – с. Варовиште ,општина Крива Паланка,
што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/28
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 22 став 7 од Закон за локална самоуправа ( „Службен весник на
РМ“ бр.05/02) и член 14 точка 12 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/10 и 8/2014, 02/2018 и 03/2019) Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за кофинансирање начетири образовни асистенти
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за имплементирање и кофинансирање на
Проектот „Цело е кога има се“ на подрачјето на Општина Крива Паланка кој е произлезен
од програмата на „Општинско корисна работа“ финансиски подржан од УНДП, а ќе се
спроведува во ООУ „Јоаким Крчовски“, ООУ „Илинден“и на територија на општина Крива
Паланка.
Член 2
Средствата за имплементација на Проектот „Цело е кога има се “ ќе бидат
обезбедени од Програмата за развој на Обединетите Нации- УНДП , а Општина Крива
Паланка се обврзува да учествува со сопствени дополнителни финансиски средства во
висина до 144.000,00 денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-2472/29
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука за давање согласност за кофинансирање на четири
образовни асистенти

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за кофинансирање на четири
образовни асистенти, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019
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 – 2472/30
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка(„Службен
весник на РМ”, бр. 79/09), член 14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ”, бр. 05/02) и член 14 од Статутотна Општина Крива
Паланка (,, Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010, 08/14, 02/18 и
03/19),) Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 12.08.2018 година,
донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Кратово
Член 1
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Крива Паланка и Општина Кратово поднесен од Градоначалникот на Општина
Крива Паланка под број 08-2391/1 од 25.07.2019 година, за вршење на определени
работи од надлежност на градежниот инспектор, од страна на Општина Кратово во
корист и за сметка на Општина Крива Паланка .
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Член 2
Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука и процената за потребата од
воспоставување на меѓуопштинската соработка, се доставува до општината
Кратово , заради усвојување.
Член 3
Ова одлука влегува во сила со денот донесување а ќе се објави во ,,Службен гласник на
Oпштина Крива Паланка .

Бр.09- 2472/31
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Кратово

1. Се објавува Одлукза
утврдување на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Кратово, што
Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/32
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на
РМ” бр.79/09) Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог
актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива
Паланка и Општина Кратово
1. За членови на заедничката комисија за подготовка на предлог актот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка
ОпштинаКратово , од Општина Крива Паланка се именуваат:

и

- Љубомир Младенов - Секретар на Општина Крива Паланка
- Мартин Николовски – Раководител на Секторот за општи и правни работи,финансиски
прашања и локален економски развој
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка .
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Бр.09- 2472/33
Претседател
12.08.2019 година
Изабела Павловска 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
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Решение за именување на членови во заедничката комисија за
подготовка за предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Кратово
1. Се објавува Решение за именување членови во заедничката комисија за
подготовка за предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Крива Паланка и Општина Кратово , што Советот го донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/34
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14 точка 40од Статутот на Општината Крива Паланка
(„Службен Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10, 08/14 , 02/18 и 03/19), Советот
на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 12.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласнот на Одлуката на Управниот одбор на ЈП Комуналец за
давање на недвижна ствар под закуп –деловоен објект на ул.Илинденска бб

Член1
Со оваа Одлука се дава согласнот на Одлуката на Управниот одбор на ЈП Комуналец
за давање на недвижна ствар под закуп –деловоен објект на ул.Илинденска бб, бр.02569/2 од 05.08.2019 година.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 2472/35
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за за давање согласнот на Одлуката на Управниот
одбор на ЈП Комуналец за давање на недвижна ствар под закуп –деловоен
објект на ул.Илинденска бб
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1. Се објавува Одлуката за давање согласнот на Одлуката на Управниот одбор на
ЈП Комуналец за давање на недвижна ствар под закуп –деловоен објект на
ул.Илинденска бб, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019
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 – 2472/36
13.08.2019 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 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10, 08/14, 02/18 И
03/19), а во согласност со член 131 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18
и 104/19) и член 52 од Статутот на ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка, Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на 12.08.2019 година донесе
О Д Л У К А
за формирање на Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во ОЈУДГ
„Детелинка“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се формира Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во
ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка.
Член 2
Органот за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка ќе брои 3 (три) члена,
кои ќе бидат именувани од Советот на Општина Крива Паланка.
Членовите во Органот за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка се
избираат со мандат во траење од 4 (четири) години.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена
во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2472/37
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за формирање на Орган за внатрешна контрола – Орган за
надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка

1. Се објавува Одлуказа формирање на Орган за внатрешна контрола – Орган за
надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/38
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
13.08.2019 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
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 40 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10, 08/14, 02/18 И
03/19), а во согласност со член 131 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18
и 104/19) и член 52 од Статутот на ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка, Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на 12.08.2019 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во
ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка
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1.За членови на Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во ОЈУДГ
„Детелинка“ – Крива Паланка, се именуваат:
1. Димитар Петровски
2. Маја Златковска
3. Татјана Ангеловска
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-2472/39
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување Решение за именување членови на Орган за внатрешна контрола –
Орган за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка

1. Се објавува Решение за именување членови на Орган за внатрешна контрола –
Орган за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 26-та
седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/40
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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Врз основа на член 46 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16 и 64/18) и член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010; 8/14 и 2/18), Совет на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска
документација за културен и туристички комплекс „Старо школо“ на к.п.бр.3101,
к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 во КО Градец, с. Градецво Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува потреба од изработување на локална урбанистичка планска документација
за културен и туристички комплекс „Старо школо“ на к.п.бр.3101, к.п.бр.3102 и дел од
к.п.бр.1388 во КО Градец во с. Градец во Општина Крива Паланка

Член 2
Границата на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе биде
во рамките на границите на катастарските парцели бр.3101; 3102 и 1388 во КО Градец во
општината Крива Паланка.
Член 3
Содржината на планскиот опфат на локалната урбанистичка планска документација ќе
биде изградба на културен и туристички комплекс „Старо школо“ во рамките на
к.п.бр.3101; к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 во КО Градец во општината Крива Паланка.

Член 4
Просторот на опфат на горенаведената локална урбанистичка планска документација за
градежна парцела составена од к.п.бр.3101; к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 во КО
Градец во општината Крива Паланка е опфат на границите на урбанистичката парцела.
Член 5
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од
к.п.бр.3101; к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 во КО Градец во општината Крива Паланка
содржи:
-планиран развој-текстуален дел и графички приказ;
-документациона основа со текстуален дел и графички прилози;
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Член 6
Локалната урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од
к.п.бр.3101; к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 се заверува со потпис и печат на
Градоначалникот на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2472/41
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за културен и туристички комплекс ,,Старо
школо “на к.п бр.3101,к.п бр.3102 и дел од к.п бр.1388 во КО Градец ,с.Градец во
Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука заутврдување потреба од изработка на локална
урбанистичка планска документација за културен и туристички комплекс ,,Старо школо “на
к.п бр.3101,к.п бр.3102 и дел од к.п бр.1388 во КО Градец ,с.Градец во Општина Крива
Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/42
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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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 12.08.2019 одина, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1381 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 во нас. Трештен Дол на к.п.бр.1381 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Душан Станковски.
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.09-2472/43
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.08.2019 год
Претседател,
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), Градоначалникот на Општина Крива
Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1381 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1381 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/44
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 832во 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.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.832 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Цветан Илиевски и Стојадин Илиевски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена А1-домување во станбени куќи, а според постоечкиот ДУП е
предвидена намена Е-инфраструктура (стара траса од железничката пруга).
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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.09-2472/45
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.08.2019 год
Претседател,
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука заутврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 832во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 832во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на
ден 12.08.2019 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 – 2472/46
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
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ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 569 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.„Ристена Гоговска“ на к.п.бр.569 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Тодоров Драги, Варга Станика, Михајловски Димитар и Стојанчич
Снежана.
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.09-2472/47
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.08.2019 год
Претседател,
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), Градоначалникот на Општина Крива
Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 569 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
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1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 569 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на
ден 12.08.2019 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 – 2472/48
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.234 во К.О. Мождивјак, 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.234 во К.О. Мождивјак, Општина
Крива Паланка сопственост на Ненад Петровски.
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.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка
Бр.09-2472/49
12.08.2019 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска

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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.234 во
К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.234 во
К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/50
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.39

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2609 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 к.п.бр.2609 во К.О. Крива Паланка сопственост на Максим
Крстев.
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.09-2472/51
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2609 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.40

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2609 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/52
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2661 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.„8-ми Октомври“ на к.п.бр.2661 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Златко Маджовски.
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.

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.41

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2472/53
12.08.2019 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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2661 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2661 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, Општина Крива Паланка , што Советот ja
донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/54
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.42

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 159 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 во нас. Домачки дол“ на к.п.бр.159 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Веселин Герасимов.
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. 09-2472/55
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.159 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.43

1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.159 во К.О Крива
Паланка ,Општина Крива Паланка , што Советот го донесе на 26-та седница, одржана на
ден 12.08.2019 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 – 2472/56
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2881 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.2881 во К.О.Конопница, Општина
Крива Паланка сопственост на Љуба Тодоровска.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.44

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница 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. 09-2472/57
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2881 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2881 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 26-та седница, одржана
на ден 12.08.2019 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 – 2472/58
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.45

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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6977 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.„Индустриска“ на к.п.бр.6977 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Република Северна Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија.

Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена Г4-стоваришта.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр. 09-2472/59
12.08.2019год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

13.08.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.7Стр.46

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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6977 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6977 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка , што Советот го донесе на 26-та седница,
одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/60
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.25, дел од к.п.бр.22, дел од к.п.бр.24 и
дел од к.п.бр.468 во К.О.Кошари, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Кошари на к.п.бр.25 сопственост на Јосип Павловски, дел
од к.п.бр.22 сопственост на ДТИАВ „Центар за возила“ Крива Паланка, дел од к.п.бр.24
сопственост на Јосип Павловски и дел од к.п.бр.468 сопственост на Република Северна
Македонија во К.О. Кошари, Општина Крива Паланка.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Кошари.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Кошари 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. 09-2472/61
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.25, дел од
к.п.бр.22, дел од к.п.бр.24 и дел од к.п.бр.468 во К.О.Кошари, Општина Крива
Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.25, дел од
к.п.бр.22, дел од к.п.бр.24 и дел од к.п.бр.468 во К.О.Кошари, Општина Крива Паланка, ,
што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/62
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски 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; 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 12.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2662, дел од к.п.бр.2661 и дел од
к.п.бр.2657/2 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.„8-ми Октомври“ на к.п.бр.2662 сопственост на Павле
Маджовски, дел од к.п.бр.2661 сопственост на Златко Маджовски и дел од к.п.бр.2657/2
сопственост на Република Северна Македонија во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка.
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
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Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр. 09-2472/63
12.08.2019год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловскас.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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2662,дел од
к.п бр.2661 и дел од к.п бр.2657/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2662,дел од к.п
бр.2661 и дел од к.п бр.2657/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка, Општина
Крива Паланка , што Советот ja донесе на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019
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 – 2472/64
13.08.2019 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 и 03/2019), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
12.08.2019 година, донесе
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ОДЛУКА
за исплата на парични средства за Организирање на отворена забавна фудбалска
школа во Општина Крива Паланка
Член 1
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 2019 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 2019 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. 09-2472/65
12.08.2019год.
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), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за за исплата на парични средства за Организирање на
отворена забавна фудбалска школа во Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлуката за исплата на парични средства за Организирање на
отворена забавна фудбалска школа во Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе
на 26-та седница, одржана на ден 12.08.2019 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 – 2472/66
13.08.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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