Бр. 4 страна 81 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 27.04.2017 година, ја донесе следнава
ОДЛУКА
За давање на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проектот„ Изработка на техничка документација
(проект за инфраструктура и основен проект) за изградба на ски –влекач и патеки за скијање на
локалитет Калин Камен м.в. Езерце во КО Кркља општина 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.09-878/3
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање на приоритет на проект „Изработка на техничка
документација (проект за инфраструктура и основен проект) за изградба на ски-влекач и
патеки за скијање на локалитет Калин Камен мв.Езерце КО Кркља Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Изработка на техничка
документација (проект за инфраструктура и основен проект) за изградба на ски-влекач и патеки
за скијање на локалитет Калин Камен м.в. Езерце КО Кркља Општина Крива Паланка, што
Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/4
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Бр. 4 страна 82 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден27.04.2017 година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
За давање на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проектот„ Набавка и монтажа на ски –влекач за
патеки за скијање на локалитет Калин Камен м.в. Езерце во КО Кркља општина 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.09-878/5
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање на приоритет на проект „Набавка и монтажа на скивлекач за патеки за скијање“ на локалитет Калин Камен мв.Езерце КО Кркља Општина
Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Набавка и монтажа на скивлекач за патеки за скијање на локалитет Калин Камен м.в. Езерце КО Кркља Општина Крива
Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/6
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 27.04.2017 година, ја донесе следнава:
Бр. 4 страна 83 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
ОДЛУКА
За давање на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проектот„ Уредување на скијачки патеки на
локалитет Калин Камен м.в. Езерце во КО Кркља општина 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.09-878/7
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање на приоритет на проект „Уредување на скијачки
патеки “ на локалитет Калин Камен мв.Езерце КО Кркља Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Уредување на скијачи
патеки“ на локалитет Калин Камен м.в. Езерце КО Кркља Општина Крива Паланка, што Советот
ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/8
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
Р.Македонија” бр.05/2002), член 14 ст.40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка” бр.07/2006), Советот на Општина Крива Паланка на ден
27.04.2017 година, ја донесе следната
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
2017/2018 година и четири стипендии за талентирани ученици-средношколци за учебната
2017/2018 година од Општина Крива Паланка.
Бр. 4 страна 84 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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 .
Член 3
Стипендиите ќе бидат доделувани по пат на јавен конкурс распишан од страна на
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на стипендии формирана со Одлука
на Совет на Општина Крива Паланка бр.07-2525/3 од 17.07.2009 година.
Член 4
За условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на
млади таленти од Општина Крива Паланка важи Правилникот донесен од страна на Комисијата
бр.21-3110/1 од 01.09.2009 година.
Член 5
По стапување во сила на оваа Одлука Комисијата ќе распише конкурс за доделување
стипендии.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осум дена од денот на објавување во Службен Гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/9
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за доделување на стипендии за поддршка на
млади таленти од Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за доделување на стипендии за поддршка на млади таленти
од Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017
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 – 878/10
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

__________________
Врз основа на чл. 36, став 1, точка 10 и чл. 64 ст.3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен Весник на Р. Македонија бр.05/02), чл. 14 ст.1 т.30 од Статутот на Општина Крива
Бр. 4 страна 85 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), чл.2 ст.2 од Одлуката за
користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка бр.07-928/3 од 06.06.2006
година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 4/2006), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 27.04.2017 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАРПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ
Член 1
Недвижната ствар – објект повеќенаменско игралиште во Крива Паланка, лоцирана на
К.П. бр 6528 КО Конопница, предадена од страна на Агенцијата за млади и спорт на Општина
Крива Паланка со Записник за извршено примопредавање заведен во Општина Крива Паланка
под бр. 23-665/2 од 24.03.2017 година, се дава на користење и одржување на ЈП “Комуналец “
Крива Паланка.
Член 2
ЈП “Комуналец “ Крива Паланка е должно, повеќенаменското игралиште да го користи
исклучиво за намена на спорт и рекреација, согласно на Законот за спорт.
Одржувањето на повеќенаменското игралиште ЈП „Комуналец“ Крива Паланка ќе го врши
согласно на Правилникот за одржување и користење на повеќенаменски игралишта изградени
согласно на проектот за изградба на 100 повеќенаменски игралишта и техничкото упатство за
одржување и користење изготвени од Агенцијата за млади и спорт.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општината Крива Паланка.
Бр.09-878/11
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.04.2017 год.
Крива Паланка

Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.

______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање на управување и одржување на
недвижна ствар повеќенаменско игралиште во село Конопница
Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање на управување и одржување на недвижна ствар
повеќенаменско игралиште во село Конопница, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе
на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 4 страна 86 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 878/12
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина Крива
Паланка” бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.04.2017
година, донесе
О Д Л У К А
за утврдување на ценовник за користење на спортски објект повеќенаменско игралиште
во с.Конопница и Крива Паланка – Крива Паланка
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка за надоместок за користење на спортски објект
повеќенаменско игралиштево с. Конопница и Крива Паланка во Крива Паланка, ги утврдува
следните цени :
Реден
Вид на спортска активност
термини во часови
цена по термин
број
1
Тренинг за клуб
1 ч. 30 мин
150 денари
2
150
Тренинг – рекреативно
1 ч. 30 мин
денари
3
Натпревар за екипи, првенства и
3 часа
800 денари
турнири
Надоместокот ќе се наплаќа само кога повеќенаменското игралиште се користи со
осветлување при вклучување на рефлектори.
Тренинзи за натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.
Член 2
За рекламен простор за еден месец се плаќа надоместок од .500,oo денари за еден
месец. За една година се плаќа надоместок од 5.000,oo денари.
На повеќенаменското игралиште не е дозволено рекламирање на политички партии и
истакнување на несериозни содржини.
Член 3
Повеќенаменското игралиште се дава на користење на термини по претходно поднесено
барање и со склучување на договор за користење на определен термин.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Крива Паланка ”.
Бр. 09-878/13
27.04.2017 г.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател,
М-р Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

Бр. 4 страна 87 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на ценовник за користење
на спортски објект повеќенаменско игралиште во село КонопницаКрива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
повеќенаменско игралиште во село Конопница - Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та
седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/14
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 62 Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10)-пречистен текст, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.04.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За предавање на “Фекална канализација со прочистителни станици во с.Мождивњак,
Длабочица и Дурачка река-разводна мрежа со ревизиони шахти и пречистителни станици“
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка ги предава на користење и стопанисување
новоизградените линиски инфраструктурни објекти “Фекална канализација со прочистителни
станици во с.Мождивњак, Длабочица и Дурачка река- разводна мрежа со ревизиони шахти
и пречистителни станици“ изградени преку АФПЗРР- мерка 321 Подобрување на квалитет на
живот во руралните подрачја на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка.
Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе го користи, стопанисува, управува и одржува ново изградените
канализациони системи.
Месечниот надомест за одржување на канализационата мрежа во с. Мождивњак и с.
Длабочица по домаќинство ќе изнесува 100,оо ден. без ДДВ.
За канализацијата Дурачка Река ќе се применува тарифа според постоечки ценовник за
наплата на ЈП Комуналец за урбан дел од градот.
Бр. 4 страна 88 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Член 3
Општина Крива Паланка ја предава техничката документација за изградените објекти со
која располага (Основни проекти со ревизија, Одобренија за градба, Завршен извештај од
надзорен инженер, Извештај од извршен технички преглед со констатација дека објектот може
да се пушти во употреба од надзорен инженер ) на ЈП Комуналец –Крива Паланка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 878/15
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за предавање на Фекална канализација со пречистителна
станица во село Мождивњак, Длабочица и Дурачка Река – разводна мрежа со ревизиони
шахти и пречистителни станици на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за предавање на Фекална канализација со пречистителна
станица во село Мождивњак, Длабочица и Дурачка Река – разводна мрежжа со ревизиони шахти
и пречистителни станици на ЈП „Комуналец“-Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та
седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/16
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 62 Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10)-пречистен текст, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 27.04.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За предавање на објект ,,Водоснабдување на висока зона на лев брег на Крива Паланка“.
на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Бр. 4 страна 89 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка го предава на користење, стопанисување и
одржување новоизградениот линиски инфраструктурен објект ,,Водоснабдување на висока зона
на лев брег на Крива Паланка“. на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка.
Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе го користи, стопанисува, управува и одржува ново изградениот
водоводен систем.
Член 3
Општина Крива Паланка ја предава техничката документација со која располага за
новоизградениот објект, на ЈП Комуналец –Крива Паланка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 878/17
21.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за предавање на објект Водоснабдување на висока зона на
лев брег – Крива Паланка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за предавање на објект Водоснабдување на висока зона лев
брег – Крива Паланка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та
седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/18
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 27.04.2017 година, ја донесе следнава:
О Д Л У К А
За давање на приоритет за апликација на проекти –локални патни
правци и пешачки патеки
Бр. 4 страна 90 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет за поднесување на апликација по идни објавени
повици од домашни и/или меѓународни институции за следниве проекти:
-Изградба на дел од локален пат во с. Трново (према црква –основно училиште –спој со постоечки
асвалтен коловоз )
Л= 1,30 км
-Изградба на локален пат маала Стамболици- Крстата Падина
Л = 1,20 км.
-Локален пат во с. Конопница (Лиска-Стублица-кон.А2)
Л = 1,50 км
- Пристапен пат Мезовски Ливади –с. Градец со краци (по фази)
Л = 2,00 км
-Пешачка патека -локалитет Висока зона лев брег
Л= 0,90 км
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-878/19
27.04.2017год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање приоритет за аплицирање
на проект – локални патни правци и пешачки патеки
1. Се прогласува Одлуката за давање приоритет за аплицирање на проект – Локални
патни правци и пешачки патеки, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/20
27.04.2017 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.40 и 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 27.04. 2017 година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
За давање на приоритет за апликација на подпроектот ,,Реконструкција
и доградба на водоводна мрежа во Крива Паланка“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Крива Паланка дава приоритет и го одобрува
прашалникот за апликација за подпроектот ,,Реконструкција и доградба на водоводна мрежа во
Бр. 4 страна 91 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Крива Паланка“ во рамките на проектот на Владата на РМ „Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ (сл.весник на РМ бр 154/10), а кој според основниот проект се состои од:
книга 1-Реконструкција на дел од градска водоводна мрежа во Крива Паланка
книга 2-Доградба на водоводна мрежа за с. Конопница и с. Градец
книга 3-Поврзување на резервоар Баглак 3 со постоечка водоводна мрежа во населба Домачки
Дол.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-878/21
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за давање приоритет за аплицирање
на подпроект – Реконструкција и доградба на водоводна мрежа
во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање приоритет за аплицирање на подпроект –
Реконструкција на водоводна мрежа во Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница,
одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/22
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1422 и к.п.бр. 1423 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Бр. 4 страна 92 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1422 и к.п.бр.1423 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Благоја Павловски и Стаменко Павловски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а местоположбата на улицата ќе се промени.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/23
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.04.2017 год.
Крива Паланка

Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1422 и 1423 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1422 и 1423 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/24
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_________________

Бр. 4 страна 93 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3560 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.„Гоце Делчев“ на к.п.бр.3560 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Александар Димитриевски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а улицата ќе добие друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/25
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3560 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.

Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.
3560 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на
42-та седница, одржана на ден 27.04.2017 година.
Бр. 4 страна 94 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 878/26
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3758 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. „Велковица“ на к.п.бр.3758 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Љупчо Ѓорѓиевски и Оливер Георгиевски.
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.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/27
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 4 страна 95 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3758 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 3758 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/28
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на
РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.04.2017
година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1442 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.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1442 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Зоки Маџовски и Роби Маџовски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а улицата ќе добие друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 4 страна 96 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Бр.09-878/29
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1442 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1442 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/30
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на
РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.04.2017
година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1597 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.„Херој Карпош“ на к.п.бр.1597 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Република Македонија.
Бр. 4 страна 97 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена колективно домување А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1..
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/31
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1597 К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1597 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/32
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

__________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 46 и к.п.бр.49/3 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Бр. 4 страна 98 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
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.46 и к.п.бр.49/3 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Љупчо Ангеловски.
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.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/33
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

__________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 46 и 49/3 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 46 и 49/3 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/34
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16)
и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
Бр. 4 страна 99 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.04.2017
година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 3611 и к.п.бр.4643/1 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.„Гоце Делчев“ на к.п.бр.3611 и к.п.бр.4643 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Ратка Граматикова, Милутин Граматиков и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/35
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_______________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3611 и 4643 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 3611 и 4643 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 4 страна 100 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 878/36
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

__________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1412 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.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1412 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Благоја Гоговски, Миле Гоговски, Петруш Гоговски и Радоико Гоговски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а улицата ќе добие друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/37
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
Бр. 4 страна 101 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1412 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1412 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/38
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.956/5 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.956/5 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Миле Маџов.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 4 страна 102 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Бр.09-878/39
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.956/5 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 956/5 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017
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 – 878/40
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2948 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.2948 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Стојна Ангеловска и Зорица Поповска.
Бр. 4 страна 103 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/41
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2948 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2948 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017
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 – 878/42
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9087/4 и к.п.бр.9139 во К.О.Градец, Општина
Крива Паланка
Бр. 4 страна 104 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.

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 Градец на к.п.бр.9087/4 и к.п.бр.9139 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка сопственост на Деска Николовска, Драган Димитриевски. Тони Димитриевски,
Зорица Стаменковска и Стојче Стаменковски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/43
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9087/4 и 9139 во
К.О. Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 9087/4 и 9139 во КО
Градец, Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 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 – 878/44
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

__________________
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива
Бр. 4 страна 105 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден
27.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9172/1 во К.О.Градец, 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 Градец на к.п.бр.9172/1 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка
сопственост на РМ.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-878/45
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9172/1 во К.О.
Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 9172/1 во КО Градец,
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден 27.04.2017
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 4 страна 106 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Бр. 08 – 878/46
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 27.04.2017 година, ја донесе следнава:
О Д Л У К А
За аплицирање на проект ,,Зголемена атрактивност за подобра конкурентност”
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на проектот
„ Зголемена атрактивност за подобра конкурентност“, на Повикот за изразување на интерес
„Инвестиции на под –грантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзување во
дестинациите LRCP-1/17“ грант од Европска унија, Програма Проект за локална конкурентност.
Член 2

За реализација на проектот
,, Зголемена атрактивност за подобра конкурентност”
општина Крива Паланка ќе обезбеди кофинансирање во висина од 10 % од вредноста на
проектот.
Член 3
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-878/47
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.04.2017 год.
Крива Паланка

Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
__________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за аплицирање на проект „Зголемена
атрактивност за подобра конкурентност“
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Зголемена атрактивност за подобра
конкурентност“ во Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42-та седница, одржана на ден
27.04.2017 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 4 страна 107 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Бр. 08 – 878/48
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

_____________________
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина Крива
Паланка” бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.04.2017
година, донесе
О Д Л У К А
за утврдување ценовник за користење на спортски објект сала
„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка за надоместок за користење на спортски објект ги
донесува следните цени: Спортска сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
Реден
Вид на спортска активност
термини во часов
цена по термин
број
1
Тренинг за клуб
1 ч. 30 мин
200 денари
2
Тренинг – рекреативно
1 ч. 30 мин
400 денари
3

Натпревар за екипи, првенства и
турнири

4

Турнири – 1 ден

4.000 денари

5

Турнири – 2 дена

7.200 денари

6

Турнири – 3 дена

7

Промоции

3 часа

1.200
денари

10.000
денари
4.800
денари

8

Концерти

7.200
денари

9

Хуманитарни концерти

Брз надоместок

Тренинзи за натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.
За затоплување на салата се доплаќа плус 30% од цената.
За користење на санитарна топла вода се доплаќа плус 15 денари по лилце
Цените важат од 10:00 до 16:00 до 23:00 часот цените се зголемуваат за 50%
Реден
Рекламен простор (голема сала)
број
1
Центар
За 1 месец
500 денари
2
5.000
Голмански простор и рекет
За 1 година
денари
3
Над и под семафор турнири
4

На ограда (мантинела)
Бр. 4 страна 108 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.

Во спортските објекти не е дозволено користење на делови од спортските објекти со
целодневен закуп на дел од просторот.
Во спортските објекти не е дозволено рекламирање на политички парии како и
несериозни содржини.
Спортските објекти кои се даваат на користење од страна на Општина Крива Паланка, ќе
се даваат по предходно барање од страна на клубовите, правните и физичките лица и со кои ќе
се склучи договор за користење на определени термини.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука се укинува Одлуката за утврдување на ценовник за
користење на спортски објект сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Паланка бр .071544/19 од 03.06.2013 година и Одлуката за измена на Одлуката за утврдување Ценовник за
користење на спортски објект сала “ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина бр.07-573/33 од 27.02.2014
година .
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Крива Паланка ”.
Бр.09-878/49
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27.04.2017 год.
Крива Паланка

Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Палнака
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
сала „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ во Општина Крива Палнака, што Советот ja донесе на 42-та седница,
одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/50
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 14 став 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Сл.гласник на Општина Крива
Паланка” бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.04.2017
година, донесе
Бр. 4 страна 109 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
О Д Л У К А
за утврдување на ценовник за користење на спортски објект единечно тениско игралиште
(1 тениски терен) во Крива Паланка
Член 1
Советот на Општина Крива Паланка за надоместок за користење на спортски објект
единечно тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка, ги утврдува следните цени
Реден
Вид на спортска активност
термини во часови
цена по термин
број
1
Тренинг за клуб
1 ч. 30 мин
100 денари
2
Тренинг – рекреативно
1 ч. 30 мин
100 денари
3

Натпревар за екипи, првенства и
турнири

4

Турнири – 1 ден

1.500 денари

5

Турнири – 2 дена

3.000 денари

6

Турнири – 3 дена

4.500 денари

3 часа

600 денари

Тренинзи за натпревари за младински категории изнесуваат 50% помалку од редовната
цена.
Кога тениското игралиште се користи со осветлување при вклучување на рефлектори
цените се зголемуваат за 50%.
Член 2
За рекламен простор за еден месец се плаќа надоместок од 500,oo денари за еден
месец. За една година се плаќа надоместок од 5.000,oo денари.
На тениското игралиште не е дозволено рекламирање на политички партии и
истакнување на несериозни содржини.
Член 3
Тениското игралиште се дава на користење на термини по претходно поднесено барање
и со склучување на договор за користење на определен термин.
Член 4
Со донесување на оваа Одлука се укинува Одлуката за утврдување на ценовник за користење
на спортски објект единечно тениско игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка бр .07573/37 од 27.02.2014 година.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Крива Паланка ”.
Бр.09-878/51
27.04.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
м-р Борче Стојчевски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 4 страна 110 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
единечно техничко игралиште (1 тениски терен) во
Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на ценовник за користење на спортски објект
единечно техничко игралиште (1 тениски терен) во Крива Паланка, што Советот ja донесе на 42та седница, одржана на ден 27.04.2017 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 – 878/52
27.04.2017 год.
Крива Паланка

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

___________________
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Тел.++389(0)31 375 035 факс ++389(0)31 375 )35
Св.„Јоаким Осоговски“ бр. 175 13330 Крива Паланка

Бр.уп.29-65 од 18.04.2017 год.
Снежана Коле Стојанчиќ
Германија
ПРЕДМЕТ: И з в е с т у в а њ е
До Секторот за урбанизам, сообраќај, заштита на животната средина и комунална
инфраструктура-Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во
Општина Крива Паланка, доставено е барање за одобрение за градење за изградба на
индивидуална станбена зграда на кп.бр. 562, 561/4 и 4612/2, КО Крива Паланка, заведено под
бр.уп.22-65 од 13.02.2017 година, поднесено од страна на Лазо Стојановски, с.Луке, општина
Крива Паланка. Согласно член 62-а став 1 од Законот за градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 25/13, 79/13, 137/13, 144/13, 163/13, 27/14, 28/14,
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 7116, 82/16, 132/16)
надлежниот орган што го донел одобрението за градење е должен во рок од три дена од денот
на донесувањето на одобрението за градење да ги извести непосредните соседи на градежната
парцела за која се донесува одобрението, за издавњето одобрение за градба и дека во рок од
15 дена од денот на издавањето на одобрението за градење може да извршат увид во
документацијата.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Раководител,
Диа. Добривој Николовск

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Тел.++389(0)31 375 035 факс ++389(0)31 375 )35
Св.„Јоаким Осоговски“ бр. 175 13330 Крива Паланка
_________________________

Бр. 4 страна 111 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 27.04.2017 год.
Бр.уп.29-65 од 18.04.2017 год.
Варга Коле Станика
Германија
ПРЕДМЕТ: И з в е с т у в а њ е
До Секторот за урбанизам, сообраќај, заштита на животната средина и комунална
инфраструктура-Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во
Општина Крива Паланка, доставено е барање за одобрение за градење за изградба на
индивидуална станбена зграда на кп.бр. 562, 561/4 и 4612/2, КО Крива Паланка, заведено под
бр.уп.22-65 од 13.02.2017 година, поднесено од страна на Лазо Стојановски, с.Луке, општина

Крива Паланка. Согласно член 62-а став 1 од Законот за градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 25/13, 79/13, 137/13, 144/13, 163/13, 27/14, 28/14,
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 7116, 82/16, 132/16)
надлежниот орган што го донел одобрението за градење е должен во рок од три дена од денот
на донесувањето на одобрението за градење да ги извести непосредните соседи на градежната
парцела за која се донесува одобрението, за издавњето одобрение за градба и дека во рок од
15 дена од денот на издавањето на одобрението за градење може да извршат увид во
документацијата.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Раководител,
Диа. Добривој Николовски

________________________
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