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Врз основа на чл.36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) член 11 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на
РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06, 22/2007,83/2009 и 6/12), и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка (Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.07/2006),
Советот на општина Крива Паланка на седница одржана на ден 22.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за избор на најповолен понудувач за

доделување на договор за Јавно приватно партнерство : Изградба на мали
хидроцентрали на доводните цевководи за водоснабдување

од Калин Камен и Станачка Река

1.Се дава согласност на одлуката за избор на најповолен понудувач за
доделување на договор за Јавно приватно партнерство : Изградба на мали хидроцентрали
на доводните цевководи за водоснабдување од Калин Камен и Станачка Река донесена
од страна на Управниот одбор на седницата одржана на ден 15.06.2012 година.

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

Бр.07-1799/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,

Крива Паланка Милка Митовска
______________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За  прогласување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за избор на
најповолен понудувач за доделување на договор за Јавно приватно партнерство

Изградба на мали хидроцентрали на доводните цевководи за водоснабдување
од Калин Камен и Станачка Река

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за избор на
најповолен понудувач за доделување на договор за Јавно приватно партнерство Изградба
на мали хидроцентрали на доводните цевководи за водоснабдување од Калин Камен и
Станачка Река,  што Советот ја донесе  на  43-та  седница, одржана на 22.06.2012 година.

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

Бр. 08 – 1799/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 22.06.2012 година,  донесе



О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“

- Крива Паланка за 2012 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2012
година.

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

Бр. 07 –1799/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,
Крива Палнака Милка Митовска,с.р.

________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За  прогласување на Одлуката за усвојување на Програма
за работа на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“
– Крива Паланка за 2012 година,  што Советот ја донесе  на  43-та  седница, одржана на
22.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1799/6                                                                            ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год.                                                                                               Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_____________________
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Врз основа на член 14, став 1 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 22.06.2012 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување  на Програмата за поставување на урбана

опрема во Општина Крива Паланка

1. Со оваа Одлука се  усвојува  Одлука за усвојување на Програма за поставување на
урбана опрема во Општина Крива Паланка , што советот ја донесе на 43-та седница, одржана
на 22.06.2012 година.

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

Бр. 07–1799/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,
Крива Палнака Милка Митовска,с.р.

____________________

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



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За  прогласување на Одлуката за усвојување на Програма
за поставување на урбана опрема во Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за усвојување на Програмата
за поставување на урбана опрема во Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на
43-та  седница, одржана на 22.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1799/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год.                                                                                               Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________

Vrz osnova na  Zakonot za grade`no zemji{te ~len 83,84,85,86 и 87 ("Slu`ben vesnik
na RM" br.17/11) i ~len 1, 2, 3 i 4 од Pravilnikot za stepenot na ureduvaweto  na
grade`noto zemji{te so objekti na komunalna infrastruktura i na~inot na
utvrduvawe na visinata na tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na
uredenost ("Slu`ben vesnik na RM" br. 93/11 i 65/12), i ~len 14  od Statutot na
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Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka na sednicata,
odr`ana na 22.06.2012 godina, donese

О Д Л У К А
За измени и дополнување  на Програма за уредување на градежно

земјиште во Општина Крива Паланка за 2012 година
Член1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Програма за уредување на
градежно земјиште во  Општина Крива Паланка за 2012 година, надомест за привремено
користење на јавните уредени површини пред деловен простор (за тезги изложување на
артикли, столови и маси пред деловните простории и дуќани), за вршење на дејност од м2
дневно и тоа:

- 1-ва зона ................................................................................................. 4
ден./м2

- 2-ра зона ................................................................................................ 3
ден./м2

- 3-та зона ................................................................................................ 2
ден./м2

- 4-та зона ............................................................................................... 1 ден./м2
- 5-та зона ............................................................................................... 1 ден./м2
- 6- селски населби ........................................................................... 1 ден./м2

Надоместокот определен во погоре наведените зони ги опфаќа улиците наведени во
зоните за пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште за деловен
простор и во селските населби во Програмата за уредување на градежно земјиште за 2012
година (Службен гласник бр. 13 од 15.12.2011 година).

Член 2



Надоместок за времено користење на јавни прометни површини за одржување на
промоции, манифестации, културни настани, детски забавни игри и др. дневно

- до 5м2 ...........................................................................................................
1.000,00ден./дневно
- од 5 – 10м2...................................................................................................
1.500,00ден./дневно
- над – 10 – 20м2 ........................................................................................

2.000,00ден./дневно
- над 20 .м2....................................................................................................... ...
2.500,00ден/дневно

Член 3
Надоместок за времено користење на постојните деловни објекти од времен

карактер изградени (цврста градба) и монтажни објекти поставени на државно земјиште
(трафики и други објекти) ќе изнесува дневно:

- 1-ва зона ................................................................................................. 6
ден./м2

- 2-ра зона ................................................................................................ 5
ден./м2

- 3-та зона ................................................................................................ 4
ден./м2

- 4-та зона ............................................................................................... 3 ден./м2
- 5-та зона ............................................................................................... 2 ден./м2
- 6- селски населби ........................................................................... 1 ден./м2
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Член 4
Надоместок за времено користење на постојните објекти од времен карактер –

гаражи изградени од цврста градба, монтажни и помошни објекти ќе изнесува дневно
............................  1 ден./м2.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави  во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-1799/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлуката за измени и дополнување  на Програма за уредување
на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Програма за работа за
уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на
43-та  седница, одржана на 22.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.



Бр. 08 – 1799/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 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 5од Законот за урбанистичко и просторно
планирање  („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10 и 18/11) и член 14 од
Статусот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 22.06.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За донесување на измени и дополнувања на Генерален урбанистички план за дел од

Блок 10; 11 и 12 за урбан модул „Касарна до магацин на Тигар“  во Крива Паланка
Член 1

Се донесува измени и дополнувања на Генерален урбанистички план за дел од Блок
10; 11 и 12 за урбан модул „Касарна до магацин на Тигар“  во Крива Паланка.
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Член 2
Во границите на урбаниот опфат влегува дел од површината на Катастарска

општина Крива Паланка и ги опфаќа следните граници:
Започнува од улицата Св. Јоаким Осоговски и пешачката патека кон населбата
„Бегови Бавчи“ оди по патеката и доаѓа до коритото на Крива Река, свртува кон запад и оди
низводно по осовината на коритото на Крива Река и доаѓа до мостот на магистралниот пат
и Крива Река, свртува кон југозапад и оди по магистралниот пат до крстосницата кај
„Станица за технички преглед“, свртува кон североисток и оди по улицата Св. Јоаким
Осоговски и доаѓа до долот кај кланица „ Минидол“ каде што свртува кон југ оди узводно по
долот и доаѓа до улицата „Кочо Рацин“  каде што свртува кон север оди по улицата и доаѓа
до улицата Св. Јоаким Осоговск, свртува кон североисток оди по улицата и доаѓа до
пешачката патека спроти „ Стар Пролетер“ односно до пешачката патека кон „Бегови
Бавчи“.

Член 3
Составен дел на Одлуката е планската документација со тех. бр. 01/11 од март 2012

година, Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план  за дел од блок 10;
11 и 12  за урбан модул „ Касарна до магацин на Тигар “ Во Крива Паланка изготвена од
Друштво за планирање, проектирање и инженеринг „Простор“ ДОО Куманово.

Член 4
Документацијата од член 3 на оваа Одлука ја потпишува Градоначалникот на

Општина Крива Паланка, со назначување на бројот и датумот на седницата на која е
донесена и истата се заверува со печат од Градоначалникот.

Еден примерок од документацијата останува во архивата на Општината Крива
Паланка, а останатите примероци се предаваат на реализација во Одделението за
урбанизам сообраќај и заштита на животната средина.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07-1799/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К



За прогласување на Одлуката за донесување на измени и дополнувања на Генерален
урбанистички план за дел од Блок 10; 11 и 12 за урбан модул „Касарна до магацин на

Тигар“  во Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за донесување на измени и дополнувања на Генерален
урбанистички план за дел од Блок 10; 11 и 12 за урбан модул „Касарна до магацин на
Тигар“ во Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на  43-та  седница, одржана на
22.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1799/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год.                                                                                               Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на чл.11 ст.2 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.
Македонија бр.05/2002) член 5 ст.2 и 3 од Законот за даноци на имот (“Службен весник на
РМ” бр. 61/04), и член 14 т.35 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен Гласник на
Општина Крива Паланка бр.08/2010), Советот на општина Крива Паланка на седница
одржана на ден 22.06.2012 година, донесе

О Д Л У К А

За дополнување на Решението за формирање на Комисија за утврдување на
пазараната вредност на недвижниот имот

Член 1

Во решението за формирање на комисија за утврдување на пазарната вредност  на
недвижен имот бр.07-928/11 од 12.09.2006 година, донесено од страна на Советот на
Општината Крива Паланка се врши дополнување на чл.2 точка Б и проширување со
следните членови и нивни заменици

-Член Блаже Илиевски вработен во Општина Крива Паланка - Самостоен референт-
Геометар

-Заменик Член Никола Граматиков , вработен во Општина Крива Паланка -Советник
за уредување на градежно земјиште

-Член Стојанака Маџовска , вработен во Општина Крива Паланка - Помлад
соработник за уредување на просторот  .

-Заменик член Биљана Тасевска, вработена во Општина Крива Паланка – Виш
соработник за јавни набавки и седници на Совет

-Член Стевче Христовски, вработен во општина Крива Паланка –Помлад соработник
за уредување на градежно земјиште и изработка на проектна документација.

-Заменик Член Билјана Ц. Тасевска, вработена во општина Крива Паланка –Помлад
соработник  за сообраќај,локални патишта и улици и комунална контрола.

Останатиот дел од Решението останува непроменето.
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Член 2



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

Бр.07-1799/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,

Крива Паланка Милка Митовска,с.р.
________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлуката за дополнување на Решението за формирање на
Комисија за утврдување на пазараната вредност на недвижниот имот

1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Решението за формирање на
Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот,  што Советот ја донесе
на  43-та  седница, одржана на 22.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1799/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член  2, став 2  од Законот за комуналните такси („Службен весник на
РМ“ бр. 61/04,64/05  и 92/07) и член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка бр.08/10,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 22.06.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За изменување на Одлулката на комуналните такси

на Општина Крива Паланка

Член 1
Во Одлуката за изменување на  комуналните такси на Општина Крива Палнака

бр.07-1508/7 од 30.06.2008 година во членот 2 Тарифен број  3 од горе наведената Одлука
се менува и гласи:
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- за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност ќе се
наплатува според утврдените градежни зони во град Крива Паланка од м2
дневно.

- 1-ва зона ................................................................................................................
10 ден.

- 2-ра зона ...............................................................................................................
7 дем.

- 3-та зона ................................................................................................................
6 ден.

- 4-та зона ............................................................................................................ ....
5 ден.

- 5-та зона .................................................................................................................
5 ден.



Наплатата на таксата ја врши органот надлежен за издавање на Одобрение за
вршење на дејност и ја уплатува на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската
сметка на Општина Крива Паланка.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објавуви во

„Службен гласник“ на Општина Крива Паланка“.

Бр.07-1799/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

___________________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлуката за изменување на Одлулката на
комуналните такси на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката на комуналните такси на
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на  43-та  седница, одржана на 22.06.2012
година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1799/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
25.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                         Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________
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