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Врз основа на член 22 ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
Р.Македонија” бр.05/2002), член 14 ст.40 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен
Гласник на Општина Крива Паланка” бр.07/2006), Советот на Општина Крива Паланка на
18.07.2014 година ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А
За доделување на стипендии за подршка на млади таленти од

Општина Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат четири стипендии за талентирани студенти за

студиската 2014/2015 година и четири стипендии за талентирани ученици-средношколци за
учебната 2014/2015 година од Општина Крива Паланка.

Член 2
Висината на стипендијата која се доделува на учениците и студентите наведени во

член 1 од оваа Одлука ќе изнесува 3.000,00 денари месечно .
Член 3

Стипендиите ќе бидат доделувани по пат на јавен конкурс распишан од страна на
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на стипендии формирана со
Одлука на Совет на Општина Крива Паланка  бр.07-2525/3 од 17.07.2009 година.

Член 4
За условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на

млади таленти од Општина Крива Паланка важи Правилникот донесен од страна на
Комисијата бр.21-3110/1 од 01. 09. 2009 година.

Член 5
По стапување во сила на оваа Одлука Комисијата ќе распише конкурс  за

доделување стипендии.
Член 6

Оваа одлука стапува во сила осум дена од денот на објавување во Службен Гласник
на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за доделување на стипендии за подршка

на млади таленти од Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за доделување на стипендии за подршка на млади
таленти од Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на 15-та  седница, одржана на
18.07.2014 година.
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2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1824/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.08.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________



Врз основа на член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), а во согласност со Законот за заштита и
спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04), Советот  на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 18.07.2014 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината на

штетата од природни непогоди  во Општина Крива Паланка

1. Се усвојува Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината на
штетата од природни непогоди – поројни дождови и поплави на ден  24.06.2014 година, на
одредени подрачја на Општина Крива Паланка.

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

Бр. 07 – 1824/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за усвојување на Елаборат од Комисијата за проценка и

утврдување на висината на штета од природни непогоди во Општина Кр. Паланка

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Елаборат од Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штета од природни непогоди во Општина Крива Паланка, што
Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на Единиците на
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на  18.07.2014 година, донесе

О   Д   Л   У  К   А
За изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС –

Крива Паланка за 2014 година
1 Општ дел

Член 1
Во Буџетот на Единицата на локална самоуправа Крива Паланка за 2014 година се

вршат следните измени:
Буџет                                   Ребаланс

I. Вкупни приходи 391.119.000                         402.745.465

- даночи приходи 48.380.000 48.380.000
- неданочни приходи 16.215.000 18.080.861
- капитални приходи 22.400.000 23.400.000
- приходи од дотации 150.898.000 152.567.961
- трансфери 143.440.000 143.440.000



- Приходи од донации 9.786.000 16.876.643

II.Вкупно расходи 403.319.000 414.945.465
- утврдени намени 402.719.000 414.345.465
-резерви 600.000 600.000

III. Д е ф и ц и т -12.200.000 -12.200.000

IV. ФИНАНСИРАЊЕ -12.200.000 -12.200.000

Прилив 14.700.000 14.700.000

Домашни приливи 14.700.000 14.700.000
Приливи од странски заем 0 0

Одлив 2.500.000 2.500.000
Отплата на главница 2.500.000 2.500.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во Билансот на приходи, а

расходите по основни  намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и
тоа како што следува.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.07- 1824/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07..2014 год. Претседател,
Крива Паланка                                                                              М-р.Борче Стојчевски,с.р.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2014 година, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден
18.07.2014 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 – 1824/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 1  од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02),  член 5 од Законот за даноци на имот („Службен весник на РМ“ бр.
61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13 ), членовите 13 и 16 од Методологија за
проценка на пазарна вредност на недвижен имот, („Сл.весник на РМ“ бр.54/12, 17/13 и 21/13)
, и член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл. гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/10) и Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А



За   изменување и диполнување на одлуката за проценка на пазарна вредност  по
зони на недвижен имот,градежно изградено, неизградено и земјоделско земјиште во

Општина Крива Паланка за 2014 година

Член 1
Во Одлуката за проценка на пазарна вредност  по зони на недвижен имот,градежно

изградено, неизградено и земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка за 2014 година
бр.07-166/7 од 23.01.2014 година Член 3 се менува и гласи: Со оваа Одлука се определуват
зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот – деловни објекти, простории,
станбени згради, станбени куќи, други градежни објекти ,помошни објекти и градежно
изградено, неизградено земјиште и земјоделско земјиште.

Член 2
Во прегледот  насловот„ Деловни простории“ се заменува со насловот :Преглед по

зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот – деловни објекти,
простории и градежно изградено, и неизградено земјиште со таква намена во општина
Крива Паланка , а под насловот „Утврдување на макро локацијата е зонирана по зони како
елемент за проценка на објекти по видови на објекти и градежно  земјиште“ се брише.
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Составен дел на Одлуката се  прегледите по зони.
Во прегледот  насловот„ Станбени објекти и помошни објекти “ се заменува со

насловот:Преглед по зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот-
станбени згради, станбени куќи, други градежни објекти ,помошни објекти и градежно
изградено, и неизградено земјиште со таква намена во општина Крива Паланка, а под
насловот „Утврдување на макро локација е зонирано по зони како елемент за проценка на
објекти по видови на објекти   и градежно земјиште“ се брише.
Составен дел на Одлуката се  прегледите по зони

Во Прегледот за  проценка на пазарна вредност на земјоделско земјиште за општина
Крива Паланка се додават зборовите „извршени купопродажби во претходната  година  на
земјоделско земјиште во општина Крива Паланка според просечни цени“.

Составен дел на Одлуката ќе биде Прегледот.

Член 3

Во Прегледот Станбени објекти и помошни објекти после 18-та зона реченицата
„Земјоделското земјиште во КО Крива Паланка ќе има третман како градежно земјиште за
КО Крива Паланка“  се брише а се додава нова реченица „Земјоделското земјиште во
опфатот на ГУП Крива Паланка ќе има третман на градежно земјиште“во Преглед по зони
за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот – деловни објекти, простории и
градежно изградено, и неизградено земјиште со таква намена во општина Крива
Паланка и Преглед по зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот-
станбени згради, станбени куќи, други градежни објекти, помошни објекти и градежно
изградено, и неизградено земјиште со таква намена во општина Крива Паланка.

Вредноста во Прегледите изразена во евра се заменува со зборот пресметковен бод.
Вредноста на пресметковниот бод  изнесува едно евро во денарска противвредност.

Член 4
При утврдување на пазарна вредност за градежно изградено, неизградено земјиште

со намена деловни објекти и простории со површина поголема од 1000м2  се намалува за 5
бода по м2 соодветно по зоните.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила  од денот на донесувањето, и истата ќе се објави  во

„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07- 1824/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА
18.07.2014 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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за проценка
на лпазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено и

земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка за 2014 година

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за проценка
на пазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено и
земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка за 2014 година, што Советот го донесе на
15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 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; 163/13 и 42/14) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на општината Крива Паланка,
на седницата одржана на 18.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти за спoрт и рекреација со придружни содржини на к.п.бр.5359 на локалитетот

до Ловечка куќа во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини на к.п.бр.5359 на
локалитетот до Ловечка куќа во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка со граници на
катастарската парцела бр.5359 која се совпаѓа со границата на градежната парцела.

Член 2
Утврдената Нацрт-Локална урбанистичка планска документација се доставува до

градоначалникот на општината Крива Паланка заради донесување Одлука за организирање
на јавна презентација и јавна анкета.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 07 – 1824/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-р.Борче Стојчевски,с.р.

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

З А К Л У Ч О К



За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини за

кп.5359, локалитет до Ловечка куќа во КО Кркља, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини за
кп.5359, локалитет до Ловечка куќа во КО Кркља, Општина Крива Паланка, што Советот го
донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., 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 село Узем на к.п.бр.1096 во К.О. Узем, Општина Крива
Паланка, сопственост на Владе Здравковски.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.1096 во К.О. Узем, нема урбанистичко

планска документација.
Член 4

Со изработката на урбанистички план за село Узем за овој локалитет ќе се
предвиди намена индивидуално домување А1.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.1096,
сопственост на Владе Здравковски



1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.1096 во КО Узем,
сопственост на Владе Здравковски, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на
ден 18.07.2014 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 - 1824/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., 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 село Жидилово на к.п.бр.5133/1 во К.О. Жидилово,
Општина Крива Паланка, сопственост на Република Македонија.
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Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.5133/1 во К.О. Жидилово нема

урбанистичко планска документација.
Член 4

Со изработка и донесување на урбанистички план за село Жидилово, на овој
локалитет ќе се предвиди намена домување А5-1-гаражи.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените во КО Жидилово за
к.п.бр.5133/1  сопственост на РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  КО Жидилово за
к.п.бр.5133/1 сопственост на РМ , што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден
18.07.2014 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 – 1824/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 18.07.2014 год., донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените
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Член 1

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

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

планска документација се наоѓа во село Узем на к.п.бр.2230 во К.О. Узем, Општина Крива
Паланка, сопственост на Драган Стојковски.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.2230 во К.О. Узем нема урбанистичко

планска документација.
Член 4

Со изработка и донесување на урбанистички план за село Узем за овој локалитет
ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1..

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2230 КО Узем,

сопственост на Драган Стојковски

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2233 во КО Узем,
сопственост на Драган Стојковски, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден
18.07.2014 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 – 1824/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________



Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., донесе

Бр. 6 страна  154 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 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 село Борово на к.п.бр.84 во К.О. Борово, Општина Крива
Паланка, сопственост на Зоран Ангеловски.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.84 во К.О. Борово нема урбанистичко

планска документација.
Член 4

Со изработка и донесување на урбанистички план за село Борово за овој
локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1..

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.84 КО Борово,

сопственост на Зоран Ангеловски

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 84 во КО Борово,
сопственост на Зоран Ангеловски, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден
18.07.2014 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 – 1824/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Бр. 6 страна  155 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., 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.„Димитар Влахов“ во Крива Паланка на к.п.бр.4273
сопственост на Миланче Вучевски и к.п.бр.4270/1 сопственост на Република Македонија.

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

локалитет е предвидена намена домување во станбени куќи, а дел од објектот е надвор од
опфатот на планот.

Член 4
Со изработката на измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за

овој локалитет ќе остане намена домување во станбени куќи А1, а опфатот на ДУП-от ќе се
прошири согласно Генералниот урбанистички план на Крива Паланка

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4273
ул.„Димитар Влахов’ сопственост на Миланче Вучевски и кп.4270/1 сопстсвеност на

РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4273
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ул.„Димитар Влахов’  сопственост на Миланче Вучевски и кп.4270/1 сопстсвеност на РМ, што
Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., 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 село Жидилово на к.п.бр.5133/8 во К.О. Жидилово,
Општина Крива Паланка, сопственост на Миле Димитровски и к.п.бр.5133/1 сопственост на
Република Македонија.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.5133/8 и к.п.бр.5133/1 во К.О. Жидилово

нема урбанистичко планска документација.
Член 4

Со изработка и донесување на урбанистички план за село Жидилово на овој
локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1..

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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. 6 страна  157 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год.

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.5133/8 КО
Жидилово,  сопственост на Миле Димитровски и к.п.бр.5133/1 сопственост на  РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.5133/8 сопственост
на Миле Димитровски и к.п.бр. 5133/1 во КО Жидилово, сопственост на РМ, што Советот го
донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014., 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.„Калин Камен“ на к.п.бр.4609 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Република Македонија и к.п.бр.2346 сопственост на Младеновска Младенка
и Младеновски Санде.

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

локалитет е предвидено изградба на улица.
Член 4

Со изработката на измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за
овој локалитет ќе се предвиди намена домување А5-1, 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. 6 страна  158 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год.

Бр. 07 – 1824/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4609
сопственост на РМ  во КО Криа Паланка и к.п.бр.2346 сопственост на Младеновска

Младенка и Младеновски Санде

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4609 сопственост на
РМ во КО Криа Паланка  и 2346 сопственост на Младеновска Младенка и Младеновски
Санде, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., 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.791
сопственост на Република Македонија.

Бр. 6 страна  159 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год.

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

локалитет е предвидено изградба на пешачка патека.
Член 4

Со изработката на измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за
овој локалитет ќе се предвиди намена мали комерцијални единици Б1, 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 – 1824/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените  во КО Крива Паланка

ул.„Илинденска“ за кп.бр.791 сопственост на РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.791 сопственост на
РМ во КО Криа Паланка  Ул.„Илинденска“, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана
на ден 18.07.2014 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 – 1824/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

Бр. 6 страна  160 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год.
Член 1

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

Член 2



Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-
планска документација се наоѓа во село Кркља на к.п.бр.2338/1 во К.О. Кркља, Општина
Крива Паланка, сопственост на Роса Величковска.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓа к.п.бр.2338/1 во К.О.Кркља нема урбанистичко

планска документација.
Член 4

Со изработка и донесување на урбанистички план за село Кркља за овој
локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1..

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07 – 1824/ 29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска

документација со која ќе се изврши усогласување на намените  во КО Кркља за
кп.бр.2338/1 сопственост на Роса Величковска

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  кп.бр.2338/1 КО Кркља,
сопственост на Роса Величковска, што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден
18.07.2014 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 – 1824/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 10 став 4 од законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 72/13 и 44/14) 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 18.07.2014 год., донесе

Бр. 6 страна  161 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 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 Крива Паланка на к.п.бр.266/9 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Стеван Спасов, к.п.бр.4593/1 и к.п.бр.67/1 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Република Македонија.

Член 3
На локалитетот на кој се наоѓаат к.п.бр.266/9; 4593/1 и 67/1 во К.О. Крива

Паланка според Деталниот урбанистички план е предвидена намена спорт и рекреација Д3.



Член 4
Со изработката и донесување на измени и дополнувања на Деталниот

урбанистички план за овој локалитет ќе се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07 – 1824/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
18.07.2014 год. Претседател,
Крива Палнака M-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 Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените  во КО Крива Паланка
за кп.бр.266/9 сопственост на Стеван Спасов и к.п.бр.4593-1 и к.п.бр.67-1 сопственост

на РМ

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  КО Крива Паланка за
кп.бр.266/9 сопственост на Стеван Спасов и к.п.бр.4593/1 и к.п.бр.67/1 сопственост на РМ ,
што Советот го донесе на 15-та седница, одржана на ден 18.07.2014 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 – 1824/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
21.07.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Бр. 6 страна  162   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.07.2014 год..
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