
Бр. 13 страна 476 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) ,  и  член 28 став 1 од Законот за финансирање на единицата на
локална самоуправа  („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04 и 67/07), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

Б    У    Џ    Е    Т
На Општината Крива Палнака за 2014 година

1. ОПШТ ДЕЛ
Член 1

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година се состои од:

I. ВКУПНО ПРИХОДИ__________________________________
391.119.000__________

Даночни приходи 48.380.000
Неданочни приходи 16.215.000
Капитални приходи 22.400.000
Приходи од дотации 150.898.000
Трансфери 143.440.000
Приходи од даноци 9.786.000

II. ВКУПНОРАСХОДИ___________________________________
403.319.000__________

Од утврдени намени 402.719.000
Резерви 600.000

III. Д Е Ф И Ц И Т______________________________________ __-
12.200.000_________

IV.__
ФИНАНСИРАЊЕ_______________________________________12.200.000_________

_

ПРИЛИВ 14.700.000

Домашни приливи 14.700.000
Прилив од странски заем 0

ОДЛИВ 2.500.000

Отплата на главница 2.500.000
Член 2

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

Бр. 07- 3594/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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. 13 страна 477 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за донесување Буџет  на Општина

Крива Паланка за 2014 година



1. Се прогласува Одлуката за донесување на Буџет на Општина Крива Паланка за
2014 година, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/4                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год.                                                                                      Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на Единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09 и 47/11)
и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
30.12.2013 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За извршување на Буџетот на Општината

Крива Палнака за 2014 година

Член 1
Буџетот на Општината Крива Паланка за 2014 година (во понатамошниот текст

Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки
активности, Буџет на донаци, Буџет на дотации и Буџет на кредити.

Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот

да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници
не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи нов
извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен
износ.

Член 5
Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на Планот на приходите и

другите приливи на основниот буџет на Општината и доколку оцени дека се неопходни
позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на
приходите и другите приливи значително отстапуваат од Планот, му предлага на Советот
на Општината изменување и дополнување на Буџетот.
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Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја

одобрува Советот на Општината.
Биџетските корисници во тековната фискална година може да вршат

прераспределби во рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските
корисници ја одобрува Советот на Општината.  Одобрените средства во Буџетот на ниво на
ставки во рамките на потпрограма  и Буџет неможат да бидат намалени повеќе од 20% со
прераспределби во тековната фискална година, а одобрените средства за плати наемнини
и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот неможе да се зголемат со
прераспределби за повеќе од 10%.

Во Основниот буџет во фискалната година не е дозволено проширување на
планираните финансиски средства.

Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности;

буџетот на донации и или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се



реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за
намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до Советот на
Општината на одобрување.

Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски

план на квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во
даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по
месеци.

Член 9
Исплатата на платите на вработените и на сите буџетски корисници ја контролира и

одобрува Градоначалникот на Општината, а ќе се реализира во рамките на обезбедените
средства во буџетот преку исплата на бруто плати за вработените и избраните и
именуваните лица.

Појдовната основа за исплата на плата на избраните и именуваните лица, основица
е износот од 25.726,00 денари која ќе се применува се до објавување на нова основица во
текот на 2014 година, коефициент за исплата на плата на Градоначалникот е 2,90.

За вработените во Општинската администрација кои имаат статус на државни
службеници, вредноста на бодот за исплата на платата е 73,80 денари -бруто, и ќе биде во
рамките на висината и времето на важење на вредноста на бодот што ќе ја определи
Владата на Република Македонија за државни службеници во Органите на државната
управа.

Вредноста на бодот за вработените кои немаат статус на државни службеници е
определена според Правилникот за исплата на плата на недржавни службеници во висина
од 17,50 денари – бруто и ќе ги прати промените со исплата на плати на државните
службеници.

Исплатата на плата на лицето ВД во ЛУ „Градски музеј“ ќе се исплатува со
коефициент 2,95 и бруто основица 12.012 денари, согласно со Статутот и Правилникот.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот ќе се исплатува 50% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.
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Член 10
Исплатата на платите во локалните јавни установи ја контролира и ја одобрува

Министерството за финансии. Општината е должна 2 (два) дена пред исплатата на плати
до Министерството за финансии да достави Барање за одобрување на средства за плати
со приложување на обрасците ПДД – МП и МП – 1, копие од Рекапитулација за пресметани
плати, образец Ф – 1 за број на вработени по име и презиме, плата како и други податоци
во пишана и електронска верзија за односниот месец за кои се однесува исплатата и
образецот 6.

Член 11
Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за

ноќевање изнесува 500,00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во

ставот 1 од овој член.
Доколку на службеното патување на работникот му се обезбедени ноќевања и

исхрана, надоместок се исплатува 20% од утврдениот износ од дневницата.
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици

од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на
работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна
месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на работникот на семејството му се исплатува паричен помош во
висина од 30.000,00 денари,  а во случај на смрт на член на неговото семејство (брачен
другар, деца и родители се исплатува 15.000,00 денари по претходно поднесено барање.

Се исплатува опремнина при одење во пензија на работникот во висина од 2 (две)
просечни месечни плати.

Во висина од 15.000,00 денари се исплатува јубилејна награда.



Член 12
Користењето на средствата од буџетот на Општината за вршење на функциите на

буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите
по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни
износи во противвредност од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена
фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на
соодветниот  расход.

Член 13
За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите

(постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Градоначалнликот и Советот на
Општината а ги извршува градоначалникот. За искористените средства градоначалникот е
должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 14
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и

потпрограми ги извршува градоначалникот на Општината.
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Член 15
Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат

испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот
на Општината. За обезбедените средства градоначалникот на Општината дава писмено
известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од
Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Член 16
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се

наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви
приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со
решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други
органи.

Член 17
Буџетот на Општината Крива Паланка се извршува од 01.01.2014 до 31.12.2014

година.
Член 18

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.

Бр. 07-3594/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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 извршување на  Буџет  на Општина

Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за
2014 година, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“бр. 05/02), и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

Бр. 13 страна 481 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

О  Д  К  У  К  А
За исплата на надоместок на трошоци за користење на

сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка

Член 1
Во зависност од потребите на Општина Крива Паланка на вработените и членовите

на советот им следува надоместок за трошоци за користење на сопствено возило за
службени цели.

Член 2
Наодместоците на трошоците за користење на сопствено возило за службени цели

се исплатува во висина од 11,20% од цената на литар гориво по поминат километар.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.

Бр.07-3594/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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 исплата на надоместок на трошоци

за користење на сопствено возило за потребите  на Општина
Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за исплата на надоместок на трошоци за користење на
сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 9-та
седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/8                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“бр. 05/02), и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

Бр. 13 страна 482 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.



О  Д  Л   У  К  А
За определување на право на користење на службени фиксни и мобилен

телефон и определување на гранични вредности – лимит при користење

Член 1
Со оваа Одлука се определува право на користење на службени фиксни и мобилни

телефони и службени мобилни броеви и ограничување на сметката за користење на
мобилниот број, начин на надоместување на сметката повисока од ограничувањето
утврдено со оваа Одлука за вработените во Единицата на локална самоуправа во Крива
Паланка и Советот на Општина Крива Паланка.

Член 2
Право на користење на службен мобилен телефон и службен мобилен број се

ограничува со определување на  висината на сметката во определен износ, и го имаат
функционери, раководни државни службеници и други вработени во Општинската
администрација:

- градоначалник.......................................................................     5.000,00 денари
- претседавач на Совет .......................................................      1.500,00 денари
- раководител на Одделение........................ ...................      1.500,00 денари
- други вработени во општинска админис-

трација кои извршуваат работи и работни
задачи за чие извршување неопходно е
користење на мобилен телефон............................         1.000,00 денари

- други вработени во општинска админис-
трација кои сакаат да користат службен
број ...................................................................................... 120,00 денари

Ограничување на службени телефони во сопственост на Општина Крива Паланка:
- централа   375-035 ........................................................... .......   20.000,00 денари
- останати фиксни телефони по одделенија                  8.000,00 денари

Градоначалникот ги определува вработените кои ќе користат службени мобилни
телефони и броеви.

Во износот на оваа Одлука од став 1 не се пресметува месечната претплата,
данокот на додадена вредност и користење на основните опции кои ги нуди мобилниот
апаратот.

Член 3
По исклучок од член 2, став 2 на оваа Одлука се признаваат поголеми износи на

мобилни телефони, до колку функционерите и работниците определени во член 2, став 2
се во странство и имаат повици од странстово.

Член 4
Корисниците на службени мобилни телефони и броеви кои го пречекориле

ограничуањето на оваа одлука се должни разликата од утврденото ограничување и
висината на сметката сами да ја надоместат за што при задолжувањето со мобилниот
телефон и мобилниот број потпишуваат Изјава.
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Член 5
Одделението за општи и правни работи со мобилниот оператор склучува договор во

кој се утврдува можност по надминување на утврденото ограничување да бидат исклучени
односно корисникот само да може да биде биран.

Член 6
Лицата од член 2 на оваа Одлука може да бидат корисници и да бидат задолжени

само со 1 (еден) мобилен телефон или број.
Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.



Бр.07-3594/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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 определување на право на користење на службени,

фиксни и мобилнен телефон и определување на гранични
вредности – лимит при користење

1. Се прогласува Одлуката за определување на право на користење на службени,
фиксни и мобилен телефон и определување на граничи вредности – лимит при користење,
што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 6, став 3 од Законот за безбедност на сообракајот на патиштата
(Службен весник на Република Македонија број 54/00, 86/08, 98/08, 64/09 161/09, 15/08,
128/08 и 114/12), член 36 од Законот за локалната самоуправа, (“Службен весник на
РМакедонија” броj 5/02), и чл.14 ст.1 т.41 (Службен Гласник на Општина Крива Паланка
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 10.12.2013
година, донесе

О Д Л У К А
За јавните паркиралишта од значење за Општина Крива Паланка

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
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Член 1
Со оваа одлука се определуваат јавните паркиралишта и површини од значање за

Општина Крива Паланка за јавна употреба за паркирање на возила (во натамошниот текст:
јавни паркиралишта) и се уредува начинот користење и одржување на јавните
паркирлишта, надзорот над паркирањето и други прашања од значење за паркирањето.

Член 2
(1)Јавните паркиралишта се користат од страна на физички или правни лица (во

натамошниот текст: корисници) за паркирање на патнички моторни возила, автобуси,
товарни и приклучни возила, мотоцикли, камп и други видови на приколки.

(2)Како корисник на паркиралиштето, во смисла на оваа одлука, се смета возачот
или сопственикот на возилото доколку возчот не е идентификуван .

Член 3
(1)Изградбата, одржувањето и користењето на јавните паркиралишта од значање на

Општина Крива Паланка се во надлежност, односно се работи од јавен интерес од локално
значање за Општина Крива Паланка.

(2)Работите од став 1 на овој член можат да ги вршат субјекти овластени од
Општина Крива Паланка ( во натамошнит текст: организатори на паркирањето), во
согласност со закон и оваа одлука.

Член 4
(1) Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на површини наменети за

паркирање (паркиралишта) во функиција на редовна некомерцијална употреба на станбени



и деловни објекти и изградени – уредени во рамките на градежна парцела или градба што
се во приватна сопственост, во согласност со урбанистичките планови и документација

(2) На паркиралиштата од став 1 на овој член, не е дозволено вршење на дејноста
паркирање во комерцијални цели

(3) По исклучок, паркиралиштата од став 1 на овој член, може да се користат и
стопанисуваат во комерцијални цели, при што субјектот што ги дава услугите на
паркирањето мора да има дозвола од Општина Крива Паланка за вршење дејноста
паркирање.

II. ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ОД ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 5

(1) Јавни паркиралишта од значење за Општина Крива Паланка, во смисла на
одредбите на оваа одлука, се посебно уредени и обележани простори наменети за групно
паркирање на определен вид на возила, и тоа:

- во рамки на површини или градби, утврдени за таква намена и дефинирани со
урбанистички план (затворени паркиралишта),

- на самите магистрални и собирни улици (коловоз, тротоар, заштитен појас), како и
на улици што гравитираат кон нив или надвор од површините опфатени со тие улици,
утврдени и дефинирани со посебни проекти одобрени од Советот на Општина Крива
Паланка(отворени паркиралишта);

(2) Јавни паркиралишта од значење за Општина Крива Паланка, во смисла на
одредбите на оваа одлука, се и посебно уредени и обележани простори на градежно
неизградено земјиште, наменети за паркирање, од времен карактер, изградени во Општина
Крива Паланка врз основа на посебни проекти одобрени од Советот на Општина Крива
Паланка, до реализација на намената на земјиштето согласно урбанистички план.
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III. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПАРКИРАЊЕТО
Член 6

Дејноста паркирање на јавните паркиралишта од членот 5 на оваа одлука,
вклучувајќи ги изградбата, одржувањето и користењето на јавните паркиралишта, како и
техничките и организциските работи, наплатата и надзорот над паркирањето на возилата и
останатите работи на јавните паркиралишта, ја врши Јавното претпријатие “Комуналец” –
Крива Паланка (во натамошниот текст: ЈП “Комуналец”).

Член 7
Општина Крива Паланка може да одлучи одредени јавни паркиралишта од членот 5

на оваа одлука и вршењето на дејноста паркирање на површината на истите да ги даде на
други субјекти под концесија или јавно приватно партнерство, во согласност со соодветните
прописи.

Член 8
(1) Советот на Општина Крива Паланка, по предлог на Градоначалникот на Општина

Крива Паланка, врз основа на утврдена потреба и оправданост, може да одлучи за
користење на одредени јавни паркиралишта од членот 5 на оваа одлука за вршењето на
дејноста паркирање да даде дозвола на домашно или странско правно лице, врз основа на
спроведен јавен оглас.

(2) Постапката за избор на организаторот на паркирањето ја спроведува
Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Член 9
Дозволата за вршење дејност паркирање се дава за период од 4 (четири) години.

Член 10
Дозволата за вршење на дејноста паркирање на паркиралишта од член 4 став (3) на

оваа одлука може да се даде ако барателот ги исполнува следните услови:
- да е впишан во Централниот регистар;
- да е сопственик на градежна парцела или објект што согласно урбанистички план

се наменети за паркирање или да има договор со сопственикот за обезбедено право на
користење на паркиралиштето за период од најмалку четири години, заверен на нотар;

- да обезбеди електронски/автоматски систем за следење (евиденција) на наплатата
на паркиралиштето;

- паркиралиштето да го уреди според проект заверен од страна Одделението за
урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина при Општина Крива Паланка



- да плати надоместок за давање на дозволата.
Член 11

(1) Во случај на користење, одржување и стопанисување со паркиралиште врз
основа на дозвола, односите помеѓу Општина Крива Паланка и организаторот на
паркирањето се уредуваат со договор.

(2) Со договорот од став 1 на овој член се уредува особено предметот, начинот,
условите и рокот за отпочнување на вршење на дејноста паркирање, критериумите и
параметрите со кои ќе се дефинира соодветното вршење на дејноста, односно обврска за
соодветно и квалитетно давање на услугата; висината на надоместокот за давање на
дозволата, цената на услугата (или клаузула за ограничување, односно дека висината на
цената не смее да го надмине износот потребен за покривање на трошоците плус разумна
добивка), системот на наплата, уплатата на комуналната такса, работното време,
организацијата на службата за контрола, комуналната опрема, сообраќајната
сигнализација, хортикултурното уредување и одржување, осветлувањето,
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одржувањето на комуналната хигиена, причини за раскинување, времетраење на договорот
и др.

Член 12
Во име на Општина Крива Паланка, договорот го склучува градоначалникот на

Општина Крива Паланка.
Член 13

(1) Дозволата може да се одземе ако
- организаторот на паркирањето не започне со непосредно вршење на дејноста во

рокот утврден во договорот;
- престанала потребата од вршењето на дејноста;
- организаторот на паркирањето престанал да ги исполнува условите за вршење на

дејноста.
(2) Дозволата престанува да важи со:
- истекување на рокот на важење на дозволата;
- одземање на дозволата;
- престанување на важењето на договорот
- со пренамена на парцелата

Член 14
(1) Договорот престанува да важи во случај на
- истекување на рокот на важење на договорот;
- еднострано раскинување од страна на Општина Крива Паланка;
- престанување на важењето на дозволата;
- виша сила;
- раскинување.
(2) Договорот еднострано ќе се раскине од страна на Општина Крива Паланка

особено ако организаторот на паркирањето дејноста ја врши на несоодветен или
неквалитетен начин, имајќи ги во предвид правилата, критериумите, параметрите и другите
услови со кои е утврдено соодветното вршење на дејноста и ако изврши битна повреда на
одредбите од договорот или на прописите кои се применуваат за вршењето на дејноста.

IV. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА
Член 15

(1) Организаторот на паркирањето е должен да ги означи, обележи, уреди и одржува
јавните паркиралишта на кои паркирањето се наплатува.

(2) Јавните паркиралишта мораат да бидат означени и обележани со сообраќајна
сигнализација во согласност со прописите за безбедност во сообраќајот.

(3) Јавните паркиралишта мораат да имаат ознака за името на паркиралиштето,
категоријата на возила за кои е наменето паркиралиштето, работното време на
паркиралиштето, начинот на паркирање, системот на наплата за паркирање и висина на
цената на услугата за паркирање според единица час/паркирање.

V. КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА
Член 16

(1) Јавните паркиралишта мора да се користат на начин со кој се обезбедува
безбедно и економично групно стационирање на повеќе возила од определен вид, така што



за секое возило да има паркинг место и независен, безбеден и прегледен сообраќаен
пристап.

(2) Користењето на јавните паркиралишта мора да биде во согласност со
предвидениот режим утврден со хоризонтална и вертикална сигнализација.
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Член 17
На јавните паркиралишта, во зависност од потребите и условите за паркирање,

условите и фреквенцијата на сообраќајот, паркирањето може временски да биде
ограничено.

Член 18
Системот на паркирањето, определувањето на зоните, времето на аркирањето,

ограничувањето на паркирањето, системот на наплата на паркирањето, резервацијата и
повластеното паркирање, го определува Советот на Општината Крива Паланка со своја
одлука.

Начинот и условите за паркирање, времетраењето на паркирањето, односно
неговото ограничување, како и начинот на означувањето на ограничувањето, ги утврдува
организаторот на паркирањето, во согласност со Советот на Општина Крива Паланка.

Член 19
Со паркирање на возилото на јавно паркиралиште, се смета дека возачот односно

сопственикот на возилото се согласил и ги прифатил условите за користење на јавното
паркиралиште пропишани со оваа одлука или од страна на организаторот на паркирањето.

Член 20
(1) На јавните паркиралишта може да се поставуваат рекламни објекти во

согласност со сообраќајно-технички елаборат поднесен од организаторот на паркирањето,
а по претходно извршена заверка на истиот и добиена согласност за поставување на
рекламните објекти од страна на градоначалникот на Општина Крива Паланка.

(2) За поставување на рекламни објекти во смисла на став 1 на овој член,
организаторот на паркирањето и сопственикот на рекламниот објект склучуваат договор.
Еден примерок од договорот задолжително се доставува до Одделението за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина при Општина Крива Паланка.

(3) За поставување на рекламни објекти на јавните паркиралишта, организаторот на
паркирањето е должен на Општина Крива Паланка да му плати комунална такса, во висина
утврдена во Одлуката за висина на комуналните такси во Општина Крива Паланка.

Член 21
(1) Јавните паркиралишта, во исклучителни случаи, со претходно одобрение од

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, можат привремено да се користат за
организирање и одржување на забавни, спортски и други манифестации, за што
организаторот на паркирањето и организаторот на манифестацијата склучуваат договор.
Еден примерок од договорот задолжително се доставува до Одделението за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина при Општина Крива Паланка.

(2) За користење на јавните паркиралишта во смисла на став 1 на овој член,
организаторот на паркирањето е должен на Општина Крива Паланка да му плати
комунална такса, во висина утврдена во Одлуката за висина на комуналните такси во
Општина Крива Паланка.

Член 22
Организаторот на паркирањето нема обврска за чување на паркираното возило и не

одговара за оштетување или крадење на возилото.
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VI. НАПЛАТА НА УСЛУГАТА НА ПАРКИРАЊЕ
Член 23

(1) За користење на јавните паркиралишта корисникот е должен да плати соодветен
паричен износ на име цена на услуга за паркирање.

(2) Организаторот на паркирањето од членовите 6, 7 и 8 на оваа Одлука донесува
Ценовник на услугите за користење на јавните паркиралишта, со претходна согласност на
Советот на Општина Крива Паланка.

Член 24



(1) За користење на јавните паркиралишта организаторот на паркирањето плаќа
комунална такса согласно Одлуката за висина на комуналните такси во Општина Крива
Паланка, донесена од страна на Советот на Општина Крива Паланка.

(2) Средствата по основ на комунална такса, организаторот на паркирањето е
должен да ги уплаќа на Општина Крива Паланка наредниот ден по нивната наплата.

Член 25
Организаторот на паркирањето го определува системот на наплатата и ги уредува

сите други прашања поврзани со наплатата на паркирањето на јавните паркиралишта.
Член 26

Ако корисникот на паркиралиштето не го изврши плаќањето (цена на паркирање,
доплатен билет, други трошоци) на начин согласно оваа одлука, односно актот на
организаторот на паркирањето, ќе се смета дека паркирањето е непрописно и овластено
лице на организаторот на паркирањето може да побара блокирање на тркалата (лисици,
блокатори на тркала) или отстранување на возилото од паркиралиштето (со пајак-возило).

Член 27
Корисникот на паркирањето должен е да ја обележи и истакне видливо, купената

карта за паркирање од внатрешната страна на ветробранското стакло на возилото или да ја
плати цената за паркирањето на начин како е определен со актот на организаторот на
паркирањето.

Контрола на паркирањето ја врши овластен работник на организаторот на
паркирањето.

Корисникот на паркирањето кој нема да ја плати цената на паркирањето, должен е
да плати доплатна карта за паркирање. Налог за наплата на доплатна карта издава
овластен работник на организаторот на паркирањето.

Член 28
Возилата на службата за итна медицинска помош, противпожарните единици,

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, и ЈП “КОМУНАЛЕЦ“ Крива
Паланка при извршувањето на нивните редовни работни активности, не плаќаат за
користење на услугите на јавните паркиралишта.

VII.ПОВЛАСТЕНО ПАРКИРАЊЕ
Член 29

(1) За станарите, односно правните лица што имаат живеалиште, односно деловен
простор во објекти во границите на чии парцели не е решено паркирањето, може да се
утврдат повластени услови за паркирања на нивните возила на јавните паркиралишта што
се во непосредна близина, во поглед на бројот на возилата, траењето на паркирањето и
цената на услугата и да им се издаде повластен паркирен билет.
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(2) Правото на користење на повластен паркирен билет го утврдува организаторот
на паркирањето.

VIII. РЕЗЕРВИРАНИ МЕСТА
Член 30

(1) Организаторот на паркирањето, во зависност од капацитетот на паркиралиштето,
е должен да утврди и соодветно да обележи (резервира) места за паркирање на возила на
лица со инвалидитет.

(2) Организаторот на паркирањето ги утврдува категориите на лица со инвалидитет
кои можат да користат резервирани паркинг места и условите за паркирања на нивните
возила.

Член 31
(1) Во зависност од капацитетот на паркиралиштето, може да се одобри и утврди

резервација на места за паркирање на јавното паркиралиште за одреден број возила на
правни и физички лица.

(2) Бројот на резервираните места од ставот 1 на овој член и условите за нивно
користење ги утврдува организаторот на паркирањето, во согласност со во согласност
Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина при Општина Крива
Паланка.

IX. ЗАБРАНИ
Член 32



На јавните паркиралишта забрането е:
-паркирање на моторни возила спротивно на сообракајните знаци, на хоринзонтална

и вертикална сигнализација (паркирање на резервиран паркинг простор и сл.)
-паркирање на нерегистрирано возило;
-оставање на паркинг просторот на неисправно или хаварисано возило, односно

приклучно возило без сопствен погон (приколки и сл.)
-вршење на перење или поправка на возило;

X. ОТСТРАНУВАЊЕ НА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА ОД ПАРКИНГ
ПРОСТОРИ И ВОЗИЛА ОД ЈАВНО ПРОМЕТНИ ПОВРШИНИ

Член 33
Под отстранување на возила во смисла на оваа одлука се смета поставување на

средства за блокирање на тркалата на возилото како и подигање и отстранување и пренос
на возилото со специјално возило (пајак) до посебно уреден паркинг простор наменет за
отстранети возила.

На возилото што се отстранува, односно блокира се истакнува налог за
отстранување, односно блокирање со кој се упатува сопственикот или корисникот на
возилото за начинот, постапката, надоместот и местото каде може да го превземе
возилото.

Член 34
Отстранување на непрописно паркирани возила од паркинг простори и возила од

прометни површини ја врши организаторот на паркирањето или правно лице кое има
заклучено договор со организаторот на паркирањето.

Налог за отстранување на непрописно паркирано возило од паркинг простор издава
овластено лице на организаторот на паркирањето, а налог за отстранување на возило од
други јавно прометни површини издава полицијата или комуналната инспекција.
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Отстранетите возила се чуваат на специјално уреден паркинг простор, со однапред
утврден надомест за нивно чување, кој се плаќа на правното лице кое го организира и
одржува паркинг просторот.

Сопственик на возилото е должен да плати надомест за отстранување на возилото.
XI. НАДЗОР

Член 35
(1) Надзорот над примената на одредбите од оваа одлука и над законитото

работење на организаторите на паркирањето, врши одделението за инспекциски надзор,
сообраќаен инспектор.

(2) Работите на инспекциски надзор над примената на оваа одлука и на актите
донесени на основа на оваа одлука, како и над вршењето над дејноста паркирање, врши
врши одделението за инспекциски надзор, сообраќаен инспектор.

XII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 36

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Крива Паланка”.

Бр. 07- 3594/11
10.12.2013 год.
Крива Паланка

СОВЕТОТ 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 определување на јавни паркиралишта
од значење за Општина Крива Паланка



1. Се прогласува Одлуката за определување на јавни паркиралишта од значење за
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013
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 – 3594/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
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гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на надоместок на членовите на комисијата за давање на мислење по

нацрт плановите и за давање предлог до градоначалникот за одобрување на локална
урбанистичка планска документација

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот на стручните лица од

областа на урбанистичкото планирање кои не се вработени во општинската
администрација, а се членови на комисијата за давање на мислење по нацрт плановите и
давање предлог до градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска
документација, формирана од градоначалникот на општината Крива Паланка со Решение
бр.29-3159/1 од 04.11.2013 година.

Член 2
Членовите на комисијата од член 1 на оваа Одлука имаат право на надоместок за

извршување на задачите од својата надлежност утврдена со закон и друг акт.
За работата на комисијата ќе се исплаќа надоместок и тоа:

• За спроведување на постапка за донесување на локална урбанистичка планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање 2.500,оо
денари по член;

• За давање на мислење по нацрт урбанистички планови 3.000,оо денари по член.
Член 3

Надоместокот ќе се исплаќа:
• По секој изработен предлог до градоначалникот за одобрување на локална

урбанистичка планска документација;
• По изготвување на мислење по Нацрт урбанистички план.

Член 4
Финансиските средства ќе се обезбедат од барателите за изработка на планската

документација и тоа:
• Од правни и физички лица-нарачатели на планска документација кои ја

финансираат изработката на планската документација.
Член 5

По влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-
4545/47 од 24.12.2010 година.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-3594/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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
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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  Одлука за утврдување на надоместок на  членовите на

комисијата за давање на мислење по нацрт плановите и за давање предлог до
градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска документација

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на
комисијата за давање на мислење по нацрт плановите и за давање предлог до
градоначалникот за одобрување на локална  урбанистичка планска документација, што
Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год.                                                                                      Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 26 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13 и 163/13) и
член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За донесување на Детален урбанистички план за дел 1 од урбан блок 11

во Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Член 1
Се донесува Детален урбанистички план за дел 1 од урбан блок 11 во Крива

Паланка, Општина Крива Паланка.
Член 2

Во границите на урбаниот опфат влегува дел од површината на катастарската
општина Крива Паланка и ги опфаќа следните граници:

• На запад- граница на к.п.бр.3774; к.п.бр.3773; к.п.бр.3770; к.п.бр.3769; к.п.бр.3768 и
к.п.бр.3767;

• Од север-осовина на регулација на Крива Река;
• Од исток-осовина на регулација на „Скрљавски дол“ и
• Од југ-осовина на ул.„Св.Јоаким Осоговски“.

Член 3
Составен дел на одлуката е планската документација со технички број 10/13 од

декември 2013 година, Детален урбанистички план за дел 1 од урбан блок 11 во Крива
Паланка, Општина Крива Паланка изготвена од Друштво за планирање, проектирање и
инженеринг „Простор“ од Куманово.
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Член 4
Документацијата од член 3 на оваа Одлука ја потпишува градоначалникот на

општината Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е
донесена и истата се заверува со печат од градоначалникот на општината Крива Паланка.



Примероците од техничката документација се распределуваат согласно член 27 став 4 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 5
Советот на општината Крива Паланка во рок од 30 дена од донесувањето на

планот ќе изврши картирање на планот на хамер или астралон и картираните подлоги ќе ги
предаде на Агенцијата за катастар на недвижности на чување и користење.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-3594/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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 донесување на Детален урбанистички

план  за дел 1 од урбан блок 11 во Крива Паланка Општина– Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел 1
од урбан блок 11 во Крива Паланка Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 9-
та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“
бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 29/13, 79/13, 137/13 и 163/13) и
член 14 од Статутот на општина Крива Паланка („Сл.гласник на општина Крива Паланка“
бр.7/2006) Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.12.2013
година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување потреба за поставување на урбана опрема на

територијата на општината Крива Паланка
ОПШТИ ОДРЕДБИ
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување на урбана опрема

(во понатамошниот текст: урбана опрема) на градежно изградено земјиште на подрачјето
на општина Крива Паланка, постапката за давање одобрение за поставување како и други
прашања од значење за поставувањето на урбаната опрема.

Член 2
Одредбите на оваа Одлука не се однесуваат на утврдените градежни парцели

согласно детален урбанистички план каде организацијата на просторот се врши согласно
планската и проектната документација (градежните парцели на пазари саеми, училишта,
автобуски станици,трговски центри, индустриски, станбени  објекти и други јавни објекти).

Член 3
Одделни изрази употребени во оваа Одлука го имаат следново значење:



-Јавни пешачки површини се површини на: плоштади, тротоари, пешачки патеки и
други површини наменети за пешачко движење во рамките на подрачјето утврдено со
Генералниот и Деталните урбанистички планови на општина Крива Паланка;

-Активна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина наменета исклучиво за
пешачко движење;

-Пасивна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина која освен за пешачко
движење може да се користи и за поставување на урбана опрема;

-Урбана опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено
земјиште. Под урбана опрема се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз,
весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски
објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва,
на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни
санитарни јазли, тераси со или без настрешници за угостителски објекти, платформи за
јавни манифестации, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски
игралишта, фонтани чешми,клупи и корпи за отпадоци.

ОСНОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
Член 4

Урбаната опрема што се поставува на јавните пешачки површини не смее на
никаков начин да биде трајно прицврстена за подлогата, без оштетување на истата, а
нејзиното поставување треба да се одвива на брз и лесен начин.

Член 5
(1) На јавни пешачки површини не смеат да се поставуваат бариери на просторот

кои можат да го попречат безбедносното движење на пешаците или да го
оневозможат движењето на лица со хендикеп.

(2) Лицата што имаат добиено одобрение за поставување на урбана опрема не
смеат да преземаат градежни зафати на јавната пешачка површина што ја
користат, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на
пешачката површина. На јавната пешачка површина не смеат да се монтираат
платформи или рампи, од било каков материјал.

Член 6
(1) На плоштадот, на кејот и на активната пешачка зона не е дозволено:

-трговија на стока од подвижни улични продавачи;
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-давање конфекционирани угостителски услуги по подвижни објекти (приколки);
-продажба на занаетчиски производи.

(2)  Вршењето на активностите од алинеја 1 од став 1 од овој член може да биде во
рамките на пешачките површини во трговските центри,работите од алинеја 2 од став
1 од овој член може да се врши при одржување на саеми, а работите од алинеја 3 од
став 1 од овој член може да се врши во трговски центри и на пешачките улици
согласно посебно изработен елаборат.

Член 7
(1) На јавните пешачки површини со поставување на урбана опрема не смее да се

нарушува изгледот на околниот градски простор, да се спречува и оневозможува
користењето на јавната пешачка површина, соседните градби и да биде
обезбеден слободен пристап до сите видови јавни и станбени објекти.

(2) Во зоните со статус на културно наследство или во зоните со посебен заштитен
режим не се дозволува поставување на урбана опрема од комерцијална намена,
освен на одделни локалитети по претходно мислење на Управата за заштита на
културно наследство.

Член 8
Пасивната пешачка зона на која се поставува урбана опрема мора да се одржува во

хигиенска исправна состојба.
Член 9

(1) При поставување на урбана опрема на јавните пешачки површини минималната
слободна активна пешачка зона од попречниот профил на тротоарот или
пешачката улица изнесува 1,6 м.. Во централното градско подрачје минималната
слободна активна пешачка зона изнесува 1,3 м.



(2) Кај пешачки улици кај кои има двострана пасивна пешачка зона, средишната
активна пешачка зона треба да биде со попречен профил минимум 2,2 м.

Член 10
(1) Поставување на урбана опрема на јавните пешачки површини е можно во

пасивната пешачка зона која што во зависност од типот на урбаната опрема е со
минимална широчина од 0,80 м. (за кошничка за отпадоци, жардињери), односно
од 1.5 м (за автобуски стојалишта, киосци, маси и столови, дрвореди).

(2) Пасивната пешачка површина се предвидува на минимално растојание од 0,90 м
од рабникот на коловозот.

(3) Минималната широчина на јавната пешачка површина на која може да се постави
урбана опрема изнесува 3,0 м, а за поставување на киоск истата треба да
изнесува минимум 4,о м.

Член 11
Поставувањето на урбана опрема за комерцијална употреба е дозволено само во

широчината пред деловен простор, доколку се исполнети условите од оваа Одлука.
Член 12

Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната
на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците, која изнесува
минимум 8 метри од просечната точка на двете регулациони линии.

Член 13
Во коридорот на пасивната пешачка зона минималната слободна височина при

поставување на чадори за сонце изнесува 2,4м. При поставување на настрешници и
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тенди над активната пешачка зона минималната слободна височина изнесува 3,2 м., со
изглед и боја усогласени со околината.

Член 14
Времетраењето на користењето на јавната пешачка површина може да биде:

-Дневно, со одобрение за време од 24 часа, со поставување и отстранување на
мебелот;

-Краткотрајно, со одобрение за мебелот кој се поставува и отстранува во период од
30 дена;

-Сезонско, со одобрение за урбана опрема за комерцијална употреба, со
поставување и отстранување за период од 3 до 7 месеци;

-Годишно, со одобрение за поставување на урбана опрема за јавна намена за
период до 2 години.
ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 15
Покрај основните стандарди од глава 2 на оваа Одлука, се утврдуваат и

подетални стандарди за одделни елементи на урбана опрема и тоа:
1.Киосци (К)

-Може да се постават само во склоп на автобуски постојки каде е
предвидена ваква содржина;
-Киосците треба да бидат со изглед и боја усогласени со околината кои ќе
се утврдат во елаборатот за добивање на согласност;
-Максималната површина на киоскот може да биде до 4 м2.

2.Автобуски стојалишта (АС)
-Автобуски стојалишта (постојки) за автобуси потребно е да бидат
типизирани, во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот.
-Автобуските стојалишта се со површина до 15 м2, со височина до 4м.
мерено од нивото на тротоарот до врвот на покривачот.
-Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот, има три типа автобуски
стојалишта и тоа:
а) Тип А-само стојалишта за автобуси

Во рамките на овој тип на автобуско стојалиште има настрешница, клупа и
кошничка за отпадоци,урбани светилки и информативни  табли.

б) Тип Б-стојалишта и билетара
Во рамките на овој тип на автобуско стојалиште има настрешница, билетарница,

клупа и кошничка за отпадоци, урбани светилки и информативни табли.



в) Тип В-стојалишта,билетара и (или) киоск
Во рамките на овој тип на автобуско стојалиште има настрешница, киоск

,билетарница, клупа и кошнички за отпадоци, урбани светилки и информативни табли.
-Типот на стојалиштето и микролокацијата каде ќе бидат поставени се одредува

според планот на стојалишта кој го утврдува Одделението за урбанизам, сообраќај и
заштита на животната средина.

-При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум
слободен прооден простор пред нив од 2,5 м. (потребна слободна пешачка површина од
1,5 м. и 1м. потребен простор за манипулација со елементите на самата постојка).

3.Телефонски говорници (ТГ)
-Јавните телефонски говорници како елемент на урбаната опрема на градот треба да

се типизирани и се од монтажен карактер;
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-Јавна телефонска говорница може да биде слободностоечка или прикачена на зид, а
се поставува на поголема јавна пешачка површина, плоштад и треба да биде достапна за
луѓето со хендикеп;

-Минималниот простор кој што треба да е слободен пред јавната телефонска
говорница изнесува 1.2 х 0,85 м. како би се овозможил пристап,а притоа да не се нарушат
постојните пешачки движења.

4.Информативни табли (ИТ)
-Информативните табли служат за огласување,рекламирање и информирање на

граѓаните, а можат да бидат за јавна намена (карта на градот Крива Паланка и за
комерцијална намена (реклами за правни лица и други субјекти).

-Поставувањето на информативните табли треба да не го попречува нормалното
одвивање на колскиот и пешачкиот сообраќај.

-Во пасивната зона, може да се поставуваат следниве видови на информативни
табли:

• прицврстени табли на објекти за огласување на културно-
уметнички,спортски и други манифестации и

• слободно стоечки,преносливи и други табли од рекламен карактер и
друга содржина.

-Огласите и другите текстуални објави може да се истакнуваат само на рекламни
витрини,рекламни столбови и сл.

-Рекламни витрини (осветлени) се поставуваат како самостоечки,ѕидни и на автобуски
постојки.Стандардна димензија на витрина е 1.3 х 0.25 м., со максимална височина до 2.2 м.

-Рекламните столбови може да бидат со квадратен,кружен или триаголен облик, со
површина со максимален дијаметар 1.0 и максимална височина до 2.5.

5.Поштенски сандачиња (ПС)
-Поштенските сандачиња може да се слободностоечки или прикачени.
-Локациите за поставување на поштенски сандачиња се по должината на магистрални

улици и тоа воглавно пред трговско деловни центри,поголеми пешачки улици,автобуски
постојки,плоштади и други јавни објекти.

-Кога поштенските сандачиња се слободностоечки се поставуваат во пасивната
пешачка зона.

6.Клупи (КЛ) и Кошнички за отпадоци (КО)
-Клупите и кошничките за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се

поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на
автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборатот за поставување на
урбана опрема.

-Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димезии од 1м х 1.2
за луѓето со хендикеп.

-Кошнички за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за
светилки или фасади на објекти.

7.Корпи за цврст отпад (контејнери)
Сопствениците на индивидуални станбени згради, станови, деловни простори, закупци

и други корисници на станбен и деловен простор, како и корисници на услуги должни се
одпадот од своите простории да го собираат во корпи или канти за отпад како и да ги користат



услугите на давателот на начин и под услов пропишан со оваа Одлука и другите прописи кои
ги уредуваат овие односи.
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Сите корисници на услуги кои живеат во индивидуални станбени згради, сопственици
на занаетчиски дуќани и приватни претпријатија задолжително треба да поседуваат сопствени
садови за отпад во зависност од количината на отпадот кој го создаваат.

8.Жардењери со цвеќе и граничници (ЖГ)
-Жардењери со цвеќе и граничници се лоцираат со цел визуелно да се ограничи

просторот определен за маси и столови или да се ограничи просторот меѓу сообраќајницата и
пасивната пешачка зона.

-Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за
поставување на урбана опрема на јавната пешачка површина за комерцијална употреба, по
што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

-Максималната  висина на жардењерите и граничниците е 0.80 м.
9.Маси и столови со чадори за заштита од сонце (МЦ)
-Поставување на маси и столови со чадори за заштита од сонце се врши на пасивната

пешачка зона пред угостителските објекти кои имаат добиено одобрение за поставување на
урбана опрема на јавната пешачка површина.

-Минималната ширина на површината за поставување на маси и столови со чадори за
заштита од сонце изнесува 1.5 м., за маси со столови и клупи на кои се служи само
пијалак,слатки и пециво.

10.Тезги (Т)
-Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема за кои се издава одобрение за

дневно и краткотрајно користење.
-Тезгите се издаваат по повод државни и верски празници и служат за продажба на

соодветни производи на пригодната намена и не е дозволена продажба на храна.
-Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на

локацијата.
-Максималната површина на тезгите изнесува 2,о м2 и се поставуваат и отстрануваат

секојдневно, по завршување на дејноста.
-Не е дозволено лоцирање на тезги на плоштадот.Не е дозволено лоцирање на тезги

пред влезови на јавни,деловни и станбени објекти.
-По завршувањето на дејноста и отстранување на тезгите да се уреди просторот во

првобитна состојба.
11.Бини (Б)
-Бини (платформи) се поставуваат за време на одржување на културно уметнички

манифестации.
-Поставувањето и отстранувањето на истите треба да се изврши за временски период

од 1 до 15 дена.Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифестацијата.По завршување на манифестацијата и отстранување на
бината да се уреди просторот во првобитна состојба.

-Бините се поставуваат на плоштади кои можат да примат поголема група на граѓани.
12.Платформи
Платформи за спортски, културни, туристички забавни настани – манифестации, како и

придружни објекти во функција на истите со висина и површина кои овозможуваат безбедност
при нивно користење, се поставуваат на градежно изградено земјиште кое може да прими
поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа Одлука. Поставувањето и
отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на
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манифестацијата, а употребениот простор да се доведе во првобитна состојба од страна на
субјектот кој ја поставил платформата.

13.Летни дискотеки
При нивно поставување важат општите и посебни стандарди за поставување на
урбана опрема, како летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други
објекти.

14.Монтажно – демонтажни типски објекти



Објектите од лесна конструкција можат да се поставуваат на одредени места, а
кои не се со намена за продажба на весници, билети за јавен превоз,
безалхохолни пијалоци, вода, кондиторски производи, сувенири и друго (без
подготовка на храна).
Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат
и при одржување на културни, забавни, спортски, хуманитарни, рекламно –
промотивни и други активности по повод разни манифестации како и придружни
објекти во функција на настаните.
- Обликовни услови
Објектите со своето обликување мора да се усогласат со просторот на кој се
поставуваат. Потребно е да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат
со проект за поставување на урбана опрема. Покривањето  потребно е да биде
типски без додаток на монтажна тенда. На монтажниот објект може да се
поставуват и рекламни натписи со големина не поголема од челото на објектот, а
без можност на истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не
го надминува горниот раб на монтажниот објект (не повеќе од 50 см).
На надворешниот дел од објектот не се дозволени видливи инсталации или
делови од уреди )клими, вентилациони системи исл.)како и било каква опрема
надвор од габариото на објектот.
- Сообраќајни услови
Објект или групација на објекти мора да биде лоцирана на начин на кој нема да
го попречува слободното движење на пеѓаци, инвалидизирани лица и возила. Се
поставуваат на одалеченост од работ на коловозот минимум 1,5 до 2,0 метри а
од раскрсница минимум 10,0 метри од почеток на радиусот за десно свртување.
- Технички услови
Со поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно технички
хигиенски услови ; се обезбедува заштитен отвор со прописно изведен пулт за
издавање на роба, се обезбедува приклучок на ел. енергија, вода и канализација.
Подна, зидна и таванска облога како и пултот за издавање на роба да се изведат
од непропусен, неотровен материјал кој не е упивен и кој лесно се чисти и
одржува.

15.Јавни санитарни јазли
Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина
на јавно зеленило, паркинзи, оддалечени од влезови и излези на објекти. Истите
не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни прометни
површини.
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16.Тераси, шанкови покриени, непокриени настрешници
Тераси и шанкови се поставуваат во звисност од расположлива јавна површина, при

што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичка та концепција на
просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање  („Сл.весник на Р.М.“
бр.63/2012), а особено по однос на минимални димензии на пешачки површини – тротоари,
односно на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, проток на
сообраќајпристап на возила на јавни служби.

Се забранува покривање на урбана опрема тераса со најлони. На површината на која
се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на
лесно подвижни маси, столици, жардињери, огради, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи што се поставуваат на терасите (подвижни маси, столици, жардињери,
огради, чадори, настрешници или тенди ) несмеат да го поминат работ на одобрената
површина.

Исклучително во пешачки зони, плоштади, кеји други површини без моторен сообраќај,
опремата за летна тераса се поставува на начин утврден со Елаборат. Со елаборатот се
утврдува просторот, видот, изгледот на опремата, бојата, димензиите и друго.

Јавната површина може да се користи за летна тераса – вршење на угостителска
дејност со поставување само на опрема за летна тераса, а не и како дополнителна опрема
фрижидери, витрини, шанкови и слично.



Минимална ширина на површина потребна за поставување на урбана опрема за
угостителство за поставување на еден ред маси со столови изнесува 1,5 метри.

Чадори се со минимална слободна висина од 2,4 метри.
Тенди се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело

на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред маси и
столици паралелно со зидот на објектот без потпирачи на јавна површина.

При поставување на тенди над зона во која се организират летни тераси, минималната
слободна висина изнесува 3,2 метри.

Поставената  и монтирана тенда смее да го наткрива само одобрениот простор за
летна тераса.

Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се поставува на два столба
кои несмеат да бидат прицврстени за јавна површина, со платно и со роло механизам.

Оградите и жардињери треба да бидат изведени од квалитетен материјал со високо
естетско ниво.

Во пешачки зони не е дозволено поставување на огради и жардињери кон пешачката
зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни летни тераси.

17.Покриени и отворени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштади – сквер, во парк, на кеј

покрај водени и рекреативни површини. Покриени и отворени шанкови мораат да имаат
приклучок електрична, за водоводна и за канализациона мрежа.Составен дел на локацијата на
покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

18.Опрема за забава на деца и детски игралишта
Опрема за забава на деца може да се постави по повод државни и верски пранзници на

места каде има доволно простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште)
во близина на паркинг простор а просторот се издава по претходна консултација со надлежни
органи од Општината. Детско игралиште може да се постави на
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изградено и неизградено земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за
таа намена .  Опрема за забава на деца може да се постави и во уредено зеленило.

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
Член 16

Одобрението  за поставување на урбана опрема според оваа Одлука го издава
градоначалникот на општината Крива Паланка.

Член 17
(1) Со барање од член  16 на оваа Одлука, се доставува соодветен елаборат за

поставување на урбана опрема, имотен лист за катастарската парцела, договор
за користење на градежното земјиште и доказ за уплатена комунална такса, во
колку. Во колку земјиштето е во сопственост на барателот не се доставува
договор за користење на градежно земјиште. Елаборатот се изработува
согласно стандардите утврдени со оваа Одлука.

(2) Елаборатот од став 1 на овој член содржи текстуален и графички дел.
-Текстуалниот дел содржи техничко образложение за организација на пасивната

пешачка зона со урбана опрема.
-Графичкиот дел на елаборатот содржи:

а)  Копие од катастарски план;
б) Извод од Деталниот урбанистички план на постојниот локалитет;
в) Предлог-ситуационо решение за поставување на урбана опрема на локалитетот во

размер 1:500 (1:1000 за поголеми локалитети) со назначување на активна и пасивна пешачка
зона согласно со оваа Одлука;

г) Предлог-ситуационо решение за поставување на урбана опрема на пасивна пешачка
зона во размер 1:200 со соодветни ознаки на урбаната опрема согласно оваа Одлука;

д) Детално-ситуационо решение на одделни микролокалитети со детали на одделна
урбана опрема во размер 1:50 и приказ на одделни елементи на урбаната опрема 1:20 или
1:10.

(3) Елаборатот од став 1 на овој член се доставува до Одделението за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина во 2 примероци.

Доколку барањето се однесува за поставување на урбана опрема на ист локалитет и со
иста површина, како и за иста дејност елаборатот може да се достави во копирана форма.



Член 18
(1)    Графичкиот прилог од член 17 став 2 од оваа Одлука содржи: приказ на постојната
состојба со регулациона линија,градежна линија,постојните објекти и постоечка урбана
опрема на тротоарот, влезови во објектите, рампи, скали, велосипедски патеки, дрва и
дрвореди и се друго што може да има влијание при поставување на урбаната опрема.
(2)   Елаборатот од оваа Одлука содржи: идејно решение на јавната пешачка површина,
урбаната опрема поставена на пасивната пешачка зона, димезиите на активната
пешачка зона, растојанијата до рабникот на сообраќајницата, регулационата линија и
други релевантни елементи, со акцент на дизајнот и бојата на урбаната опрема.

Член 19
Одделението за урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина по

комплетирање на целокупната документација и со проверка на усогласеноста со
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одредбите од оваа Одлука подготвува одобрение за поставување на урбана опрема во рок од
15 дена од денот на приемот на комплетираното барање.

Член 20
Утврдување на надоместок за користење на градежно  изградено земјиште за

поставување на урбана опрема ќе се донесе со друга Одлука.
Член 21

Начин и постапка на отстранување на урбана опрема.
При отстранување на урбана опрема сопственикот на опремата нема право на

надоместок, отстранувањето на објектот го врши лице имател на објектот со истек на рокот
определен во одобрението за поставување.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22

Спроведување на одредбите од оваа Одлука ќе го врши Одделението за
урбанизам,сообраќај и заштита на животната средина, а надзорот ќе го вршат надлежните
инспекциски служби.

Член 23
Со денот на отпочнување на примена на оваа Одлука престанува да важи Програмата

за поставување на урбана опрема во Општината Крива Паланка бр. 07-1799/7 од 22.06.2012
година.

Член 24
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на

општина Крива Паланка“.

Бр. 08-3594/17                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка                                                                                   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 потреба за поставување на урбана

опрема на територија на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување потреба за поставување на урбана
опрема на територијата на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 9-та
седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.



__________________
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Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/12) 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
30.12.2013годна, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправен објект

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе

се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-
планска документација се наоѓа во село Метежево на к.п.бр.1204 К.О. Метежево, Општина
Крива Паланка, сопственост на Петковски М.Јосим и Петковски М.Санија.

Член 3
За овој локалитет општината Крива Паланка нема урбанистичко-планска

документација.
Член 4

При проширувањето на планскиот опфат и при донесување на урбанистичко
планска документација за овој локалитет ќе се предвиди вклопување на бесправниот објект
со намена Е2.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-3594/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1204 КО – Метежево

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1204 КО
Метежево, сопственост на Петковски М. Јосип и Санија, што Советот ја донесе  на 9-та
седница, одржана на 30.12.2013 година.

Бр. 13 страна     504 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 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 – 3594/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,



Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 с. Б“с во општината Крива Паланка на к.п.бр.483 во К.О.
Б“с, сопственост на Јакимовски Роберт.

Член 3
За овој локалитет нема урбанистички план за село Б“с.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Б“с за овој локалитет ќе се

предвиди намена индивидуално домување A1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-3594/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.483 КО Б,с– Крива Паланка

Бр. 13 страна     505 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 483 КО с.Б,
сопственост на Јакимовски Роберт, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на
30.12.2013 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 – 3594/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и



162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 с. Мождивњак во општината Крива Паланка на
к.п.бр.2573/2 во К.О. Мождивљак, сопственост на Ангеловски С.Миле.

Член 3
Според постојниот урбанистички план за село Мождивњак на овој локалитет е

предвидено изградба на детска градинка В2.
Член 4

Со изработка на урбанистички план за село Мождивњак за овој локалитет ќе се
предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на детска градинка
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. 07-3594/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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

Бр. 13 страна     506 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.2573/2 КО Мождивњак– Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2573/2 КО
с.Моздивњак сопственост на Ангеловски С.Миле, што Советот ја донесе  на 9-та  седница,
одржана на 30.12.2013 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. 08–3594/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и 162/12) 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
30.12.2013година, донесе



О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 Крива Паланка на к.п.бр.978 во К.О. Крива Паланка,
сопственост на Димитровски С. Коце.

Член 3
На овој локалитет нема Детален урбанистички план за град Крива Паланка.

Член 4
Со изработка на Детален  урбанистички план за град Крива Паланка за овој

локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 13 страна     507 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

Бр. 07-3594/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.978 КО – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 978 КО Крива
Палака,  сопственост на Димитровски С.Коце, што Советот ја донесе  на 9-та  седница,
одржана на 30.12.2013 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 – 3594/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се

изврши усогласување на намените



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.„Кочо Рацин“ во  Крива Паланка на к.п.бр.7815 во
К.О. Крива Паланка, сопственост на Република Македонија и к.п.бр.3849 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Стојков А. Стое.

Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој

локалитет е предвидено изградба на улица.

Бр. 13 страна     508 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

Член 4
Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој

локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на
улица 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. 07- 3594/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевск,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.7815 и 3849 КО – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 7815 КО Ул.„Кочо
Рацин“ – сопственост на РМ и кп.бр. 3849 КО Крива Палака,  сопственост на Стојков Стое,
што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

Член 1



Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.

Бр. 13 страна     509 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-

планска документација се наоѓа на ул.„Ристена Гоговска“ во  Крива Паланка на к.п.бр.4612
и к.п.бр.602 во К.О. Крива Паланка, сопственост на Република Македонија и к.п.бр.610
сопственост на Цветановски Ѓ. Дане.

Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој

локалитет е предвидено изградба на улица.
Член 4

Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој
локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на
улица 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. 07-3594/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.4612 и 602  сопственост на РМ и 610  КО – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 4612 и 602
сопственост на РМ и кп.бр. 610 КО Ул.„Ристена Гогова“ – сопственост на Цветановски Дане
КО Крива Палака,, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/30                                                                   ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год.                                                                                      Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

Бр. 13 страна     510 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 с. Дурачка Река во општината Крива Паланка на
к.п.бр.534 во К.О.Дурачка Река, сопственост на Стојановски Миле и Стојановски Слободан
и к.п.бр.446/1 во К.О. Дурачка Река сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за с. Дурачка Река.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Дурачка Река за овој локалитет ќе

се предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07-3594/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.534 и 446  КО Дурачка река и кп.446/1 сопственост на РМ

– Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 534 во КО Дурачка
Река,  сопственост на Стојановски Миле и Стојановски Слободан и кп.бр.446/1 во КО
Дурачка Река сопственост на РМ Крива Палака,, што Советот ја донесе  на 9-та  седница,
одржана на 30.12.2013 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 – 3594/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_____________________
Бр. 13 страна     511 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 31.12.2013 год.

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе Урбанистичко-планска документација со која ќе

се изврши усогласување на намените.
Член 2



Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-
планска документација се наоѓа во нас. Баглак во Крива Паланка на к.п.бр.1190 во К.О.
Крива Паланка, сопственост на Илиевски Лазо и Илиевски Томе.

Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој

локалитет е предвидено изградба на улица.
Член 4

Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој
локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на
улица 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. 07-3594/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1190 КО – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1190 КО Крива
Паланка, сопственост на Илиевски Лазо и Томе, што Советот ја донесе  на 9-та  седница,
одржана на 30.12.2013 година.

2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 13 страна     512 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3594/34                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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“ во Крива Паланка на к.п.бр.1368 во
К.О. Крива Паланка, сопственост на Стојмировски Јане и Стојмировски Сашо.



Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој

локалитет е предвидено изградба на улица.
Член 4

Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој
локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на
улица 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. 07-3594/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1368 КО – Крива Паланка

Бр. 13 страна     513 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1368 КО Крива
Паланка, сопственост на Стојмировски Јане и Сашо, што Советот ја донесе  на 9-та
седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/36                                                                    ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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.„Илинденска“ во Крива Паланка на к.п.бр.1683 во К.О.
Крива Паланка, сопственост на Република Македонија и к.п.бр.1646 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Кочовски Бранко и Кочовски Зоран..

Член 3
Според постојниот Детален урбанистички план за град Крива Паланка на овој

локалитет е предвидено изградба на пешачка патека и дворно место на индивидуална
станбена зграда..



Член 4
Со изработка на измени и дополнувања на Детален урбанистички план за овој

локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а локацијата за изградба на
пешачката патека 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. 07-3594/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

_____________________

Бр. 13 страна     514 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

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

З  А К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1683 1646

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1683 КО Крива
Паланка, сопственост на РМ и кп.1646 сопственост на Кочовски Бранко и Зоран, што
Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на 30.12.2013 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 – 3594/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 с. Мождивњак во општината Крива Паланка на
к.п.бр.218 во К.О. Мождивњак, сопственост на Салимов Елвир.

Член 3
За овој локалитет нема урбанистички план за село Мождивњак.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивњак за овој локалитет ќе се

предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5



Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 13 страна     515 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  31.12.2013 год.

Бр. 07- 3594/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,
Крива Паланка 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,
донес

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.218 КО – Мождивњак

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 218 КО
Моздивњак, сопственост на Салимов Елвир, што Советот ја донесе  на 9-та  седница,
одржана на 30.12.2013 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 –3594/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_____________________

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11 и
162/12) 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
30.12.2013година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација

со која ќе се изврши усогласување на намените

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 с. Трново во општината Крива Паланка на к.п.бр.6999/1
во К.О. Трново, сопственост на Лазо Ѓорѓиевски.

Член 3
За овој локалитет нема урбанистички план за село Трново.
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Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Трново на овој локалитет ќе се

предвиди намена-комерцијално деловни намени Б1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.



Бр. 07- 3594/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Претседател,

Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О К
За прогласување на  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.6999/1 КО – Трново

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6999/1 КО Трново,
сопственост на Ѓоргиевски Лазо, што Советот ја донесе  на 9-та  седница, одржана на
30.12.2013 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 – 3594/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
31.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                  Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________________
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