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Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 27.08.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за зимско одржување 2011/2012
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за зимско одржување на улиците,
тротоарите и локалната патна мрежа за Општина Крива Паланка за 2011/2012.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2485/3
27.08.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.
_______________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештајот
за зимско одржување 2011/2012
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за зимско одржување
2011/2012 , што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/4
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 27.08.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2012/2013 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите
и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2012/2013 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07 – 2485/5
27.08.2012 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,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 Одлуката за усвојување на Програма за зимско одржување на
улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка
за 2012/2013 година
1. Се прогласува Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2012/2013 година , што Советот ја
донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/6
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на чл.14 ст.1 т.40 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 27.08.2012 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За доделување на финансиски средства за реконструкција (измена на дел од
водоводниот систем) за МЗ Станци, Дурачка Река и Кошари
Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина Крива Паланка за реконструкција (изменување
на дел од водоводниот систем) на МЗ Станци, Дурачка река и Кошари - Крива Паланка
доделува финанскиски средства во висина од 110.121,5о денари
Член 2
Финансиските средства од чл.1 на оваа одлука се доделуваат врз основа на
барањата од Месната Заедница Кошари бр.07-2599/1 од 24.08.2012 година и барањето на
Месната заедница на с. Дурачка Река бр.07-2576/1 од 23.08.2012 година, а по постигнатата
согласност меѓу Општината Крива Паланка, ЈП КОМУНАЛЕЦ Крива
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Паланка, Месните Зедници Кошари и Дурачка Река и ГД ГРАНИТ АД Скопје, по претходно
поднесената ургенција на Надзорниот орган ГЕИНГ ДОО Скопје .
Член 3
Средствата од чл.1 на оваа Одлука ќе се исплата од Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2012 година, на сметаката на изведувачот за реконструкција и рехабилитација
на локалниот пат Крива Паланка-с.Станци - ГД ГРАНИТ АД Скопје со даночен бр
4030996123112 , Банка Депонент Комерцијална Банка АД Скопје, ж-ска 300000000416263.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/7
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,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 прогрласување на Одлуката за доделување на финансиски средства за измена на
трасата на локален водовод на патот Крива Паланка – с. Станци
1. Се прогласува Одлуката за доделување на финансиски средства за измена на
трасата на локален водовод на патот Крива Паланка – с. Станци , што Советот ја донесе
на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/8
30.08.2012 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 27.08.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За предавање на постоечки канализациони системи на ЈП „Комуналец“
– Крива Паланка
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Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка ги предава досега непредадените
постоечки изградени канализациони системи на територијата на Општина Крива Паланка
на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка.
Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе ги користи, стопанисува, управува и одржува ново превземените
канализациони системи .
Член 3
Градоначалникот ќе формира Комисија за примопредавање на канализационите
системи.
Комисијата ќе ја сочинуваат пет члена и тоа: два члена од локалната самоуправа и
три члена од ЈП „Комуналец“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-2485/9
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за предавање на постоечки канализациони
системи на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за предавање на постоечки канализациони системи на
ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на
27.08.2012 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 – 2485/10
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на чл.14 точка 40 од Статутот на Општина Крива Планка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010) и чл.21 ст.1 т.4 од Статутот на ЈП
„Комуналец“ Крива Паланка , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 27.08.2012 година ја донесе следната
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ОДЛУКА
За измена и дополнување на Одлуката бр. 07-1236/13 од 30.04.2012 година
за давање на гаранција на ЈП „Комуналелц“ за задолжување
Член 1
Во чл.1 од Одлуката за давање на гаранција на ЈП КОМУНАЛЕЦ за задолжување
донесена од страна на Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
30.04.2012, заведена под бр. 07-1236/13 се врши измена и дополнување со што после
зборовите “основни средства и опрема се додава “до 150.000 (сто и педесет илјади) Евра
во денарска противредност“.
Останатиот дел од Одлуката останува непроменет.
Член 2
Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/11
27.08 .2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претстдател
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр. 07-1236/13
од 30.04.2012 година за давање на гаранција на ЈП „Комуналелц“ за задолжување
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр. 07-1236/13 од
30.04.2012 година за давање на гаранција на ЈП „Комуналелц“ за задолжување, што
Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/12
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________

Врз основа на член 3, 4 и 5 од Законот за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр. 66/2004,
55/2007, 145/2010 и 136/2011) и добиената согласност од Владата на Република
Македонија бр. 41-5540/1 од 31.07.2012 година, член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен веник на РМ бр. 05/02) и член 14 став 1 точка 23 од
Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка
бр.8/2010) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.08.2012 година,
донесе
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ОДЛУКА
за определување име на улици, плоштади и мостови во
Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се врши определување на имиња на улици, плоштади и мостови во
Општина Крива Паланка и тоа:
1.Улица „Вршачка“ започнува од северната страна од магистралниот патен правец
М-2 (Деве Баир – Крива Паланка – Куманово), оди низводно покрај долот од новата
бензинска пумпа до улица „Пролетерска“ и на неа припаѓаат краците лево и десно од
улицата;
2.Улица „Дупница“ започнува од северната страна од магистралниот патен правец
М-2 (Деве Баир – Крива Паланка – Куманово) кај продавницата на Николчо, оди узводно
покрај долот до улица „Пролетерска“ и на неа припаѓаат краците десно и лево од улицата;
3.Улица „Млави“ започнува од северната страна на магистралниот патен правец М2 (Деве Баир – Крива Паланка – Куманово, кај место викано „Миланово лозје“ оди узводно
кон југ по трасата на стариот локален пат с. Конопница, поминува покрај местото викано
„Штала“ и се спојува со улицата „Пролетерска“;
4.Улица „Банско“ започнува од ново определената улица „Млави“ непосредно до
место викано „Штала“ оди кон исток паралелно со улица „Пролетерска“, локален пат за с.
Конопница и доаѓа до ново предвидената улица „Дупница“ и на неа припаѓаат краците лево
и десно од улицата;
5.Улица „11-ти Март“ започнува од мостот на улица „Партизанска“ и „Домачки Дол“
оди узводно по левата страна по течението на „Домачки Дол“, поминува преку мостот на
долот и оди покрај десната страна на долот и завршува со последниот објект на к.п. бр. 174
во КО Крива Паланка;
6.Улица „ 9-ти Мај“ започнува од крстосницата помеѓу улица „Партизанска“, улица
„8-ми Септември“ и регионалниот пат за с. Огут оди по регионалниот пат и доаѓа до
границата со КО Дрење:
7.Плоштад “Карпошово востание“ – пред зградата на Општина Крива Паланка на
улица „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175;
8.Мост „Егри Дере“ – новоизграден мост на магистралниот пат помеѓу КО Крива
Паланка и КО Градец;
9.Мост „Македонија“ новоизграден мост кај мотел „Македонија“.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.07 – 2485/13
27.08.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,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
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(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за определување име на улици, плоштади и мостови
во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за определување име на улици, плоштади и мостови во
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012
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 – 2485/14
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 27.08.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за кп. 1595
КО 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.„Македонска“ во Крива Паланка на к.п.бр.1595 сопственост
на Јанковски Грозде.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во станбени
згради А2-колективно домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а
предвидената улица ќе има друга местоположба.
Бр. 8 страна 174 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07- 2485/15
ПАЛАНКА
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска ,с.р.

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

гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. 1595 КО
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. 1595 КО Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/16
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

___________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 27.08.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за кп.886
КО Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Бр. 8 страна 175 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Херој Карпош“ во Крива Паланка на к.п.бр.886 сопственост
на Јовановски Драго.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во станбени
згради А2-колективно домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а
предвидената улица ќе има друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/17
ПАЛАНКА
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
кп. 886 КО 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. 886 за КО Крива
Паланка , што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/18
30.08.2012 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо

____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Бр. 8 страна 176 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
ден 27.08.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намените
за кп. 266/6 КО 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 Септември“ во Крива Паланка на к.п.бр.266/6
сопственост на Митровски Благој Душко.
Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидено заштитно зеленило.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/19
ПАЛАНКА
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. 266/6 КО
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. 266/6 за КО Крива
Палалнка , што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 година.
Бр. 8 страна 177 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 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 – 2485/20
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 27.08.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за кп. 555
КО Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Партизанска“ во Крива Паланка на к.п.бр.555 сопственост на
Ангеловски Тодор од Крива Паланка.
Член 3
Намената според постојниот Генерален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидено индивидуално домување, а Детален урбанистички план за
овој локалитет не е донесен.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе Детален урбанистички план ќе се
потврди бесправно изградената семејна куќа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/21
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,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. 8 страна 178 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. 555 за
КО 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. 555 за КО Крива
Паланка , што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/22
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 27.08.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за кп.311/6
КО 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.„Калин Камен“ во Крива Паланка на к.п.бр.311/6 сопственост
на Петковски Александар Мијалче.
Член 3
Намената според постојниот Генерален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидено индивидуално домување, а Детален урбанистички план за
овој локалитет не е донесен.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе Детален урбанистички план во кој
ќе се потврди бесправно изградената семејна куќа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 8 страна 179 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.
Бр. 07-2485/23
ПАЛАНКА
27.08.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. 311/6 КО
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. 311/6 за КО Крива
Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/24
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011) 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 27.08.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените за кп. 3295/2
КО 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.„Григор Прличев“ во Крива Паланка на к.п.бр.3295/2
сопственост на Ивановски Душан.

Бр. 8 страна 180 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

Член 3
Намената според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка
за овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во индивидуални
станбени згради А1 индивидуално домување.
Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко –планска
документација на која локалитетот ќе остане за индивидуално домување, а предвидената
улица ќе има друга местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07-2485/25
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. 3295/2
КО 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. 3295/2 за КО Крива
Паланка , што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/26
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на чл. 36 од Законот за локалната самопуправа Сл. Весник на Р. Македонија
бр. 05/2002), чл. 35 од Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на РМ“
бр 52/2010 и бр. 135/11 година), чл. 21 од Статутот на Фондацијата, Управниот одбор на
Фондацијата за развој на информатички технологии – Информатички центар – Крива Паланка
и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива
Паланка бр. 08/2010), Советот на општина Крива Паланка на седница одржана на ден
27.08.2012 година, донесе
Бр. 8 страна 181 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлука за усогласување, определување на дејност, промена
на називот, промена на седиштето и промена на извршниот директор – управителот на
фондацијата за развој на информатички технологии – Информатички центар – Крива
Паланка
1.Се дава согласност на Одлука за усогласување, определување на дејност, промена
на називот, промена на седиштето и промена на извршниот директор – управителот на
Фондацијата за развој на информатички техмологии – Информатички центар – Крива Паланка,
донесена од страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден 17.08.2012 година.
2.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка„.
Бр. 07-2485/27
ПАЛАНКА
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска,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 усогласување, определување на дејност, промена на
називот, промена на седиштето и промена на извршниот директор – управителот на
фондацијата за развој на информатички технологии – Информатички центар – Крива
Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлука за усогласување,
определување на дејност, промена на називот, промена на седиштето и промена на
извршниот директор – управителот на фондацијата за развој на информатички технологии –
Информатички центар – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на
27.08.2012 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 – 2485/28
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на чл. 36 од Законот за локалната самопуправа Сл. Весник на Р.
Македонија бр. 05/2002), чл. 35 од Законот за здруженија на граѓани и фондации
(„Службен весник на РМ“ бр 52/2010 и бр. 135/11 година), чл. 21 од Статутот на
Фондацијата, Управниот одбор на Фондацијата за развој на информатички технологии
Бр. 8 страна 182 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

– Информатички центар – Крива Паланка и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/2010), Советот на општина Крива
Паланка на седница одржана на ден 27.08.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на Статутот на Фондација за подршка на
оддржлив развој – Крива Паланка
1.Се дава согласност на Статутот на Фондација за подршка на оддржлив развој –
Крива Паланка, донесен од страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден
17.08.2012 година.
2. Оваа Одлука влегубва во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-2485/29
ПАЛАНКА
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
Претседател
Милка Митовска ,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласност на Статутот на Фондација за
подршка на оддржлив развој – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Статутот на Фондација за
подршка на оддржлив развој – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница,
одржана на 27.08.2012 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 – 2485/30
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на член 22, став 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ„ бр. 5/02), член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата
одржана на 27.08.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Акционен план за превенција од семејно насилство 2012/2013
Бр. 8 страна 183 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

Член1
Со оваа Одлука се усвојува Акционен план за превенција од семејно насилство
2012/2013 изготвен од Локалниот совет за превенција од семејно насилство на Општина
Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07- 2485/31
27 .08.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Акционен план за превенција од
семејно насилство 2012/2013
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Акционен план за превенција од
семејно насилство 2012/2013, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на
27.08.2012 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 – 2485/32
30.08.2012 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 27.08.2012 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 2012/2013 година и четири стипендии за талентирани ученици-средношколци за
учебната 2012/2013 година од Општина Крива Паланка.
Бр. 8 страна 184 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 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 по стипендија.
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 на ден 31.08.2009 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. 07-2485/33
27.08.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за доделување на стипендии за подршка на млади
таленти од Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за доделување на стипендии за подршка на млади
таленти од Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на
27.08.2012 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 – 2485/34
27.08.2012 год.
Крива Паланка

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

____________________
Врз основа на чл.14 ст.1 т.40, од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
Гласник на Општина Крива Паланка бр.08/2010), чл.23 од Законот за угостителски објекти
(Службен Весник на Р. Македонија број 62/2004, 89/2008 и 115/10 и 53 /2011) Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 27.08.2012 година ја донесе
селдната
Бр. 8 страна 185 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.08.2012 год.

ОДЛУКА
За продолжување на работното време на угостителските објекти за време на
одржување на културна манифестација “Св. Јоаким Осоговски“

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општината Крива Паланка го продолжува работното
време на угостителските објекти во општина Крива Паланка, за време на одржување
празникот “Св. Јоаким Осоговски“ за деновите 27 и 28 Август 2012 година до раните
утрински часови.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.07 – 2485/35
27.08.2012 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на
угостителските објекти за време на одржување на културна манифестација
“Св. Јоаким Осоговски“
1. Се прогласува
Одлуката
за продолжување на работното време на
угостителските објекти за време на одржување на културна манифестација “Св. Јоаким
Осоговски“, што Советот ја донесе на 45-та седница, одржана на 27.08.2012 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 – 2485/36
30.08.2012 год.
Крива Паланка

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

___________________________
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