
Бр. 9   страна 300  „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка –
пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Квартален извештај за извршување на

Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за II квартал
во 2013 година

1.Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1,
К 2 и К3 за II квартал за  2013 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на донесувањето, а ќе се објави  во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака 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 усвојување на Квартален извештај за извршување на

Буџетот на Општина Крива Паланка К1, К2 и К3 за
II квартал во 2013 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот
на Општина Крива Паланка К1, К2 и К3 за II квартал во 2013 година,  што Советот ја донесе  на 5-та
седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член  22 ст. 1 т. 13 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.
05/2002),  члент 14  ст. 40 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.08.2013
година,  донесе

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

од Општина крива Паланка
Бр. 9   страна 301 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

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

2013/2014 година  и четири стипендии за талентирани ученици – средношколци за  учебната
2013/2014 година од Општина Крива Паланка.

Член 2
Висината на стипендијата која се доделува на учениците и студентите наведени во член 1 на

оваа Одлука ќе иснесува 3.000,00 денари по стиепндија.
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 влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Бр. 9   страна 302 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

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 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на  Извештај  за рабата на ЈП „Комуналец’ –

Крива Паланка за 2012 година

Член 1
1.Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2012 година, што

Советот го донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 Извештајот за работа

на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка за 2012 година, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



22.08.2013 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 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Финансиски извештај за работењето на ЈП „Комуналец“ –

Крива Паланка од 01.01. 2013 до 31.03. 2013 година

Бр. 9   страна 303 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Член 1
1.Се усвојува финансиски извештај за работењето на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка од 01.01.

2013 до 31.03. 2013 година што Советот го донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 Финансиски извештајот за работа на ЈП

„Комуналец“ – Крива Паланка од 01.01.2013 до 31.03. 2013 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски Извештај за работа на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка од 01.01.2013 година, што Советот ја донесе  на 5-та  седница,
одржана на 20.08.2013 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 – 2324/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 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 20.08.2013 година,  донесе

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

Крива Паланка за 2013 година

Член 1
1.Се усвојува  Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година, што

Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 9   страна 304 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Бр. 07 – 2324/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 Програмата за работа на

ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ –
Крива Паланка за 2013 година, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013
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 – 2324/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 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 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Одлуката за висината на трошоците на корисникот на услуга и повторно

приклучување на водоводната мрежа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

Член 1
1.Се усвојува  Одлуката за висината на трошоците на корисникот на услуга и повторно

приклучување на водоводната мрежа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ja донесе на
5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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. 9   страна 305 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за висината на трошоците на корисникот на услуга и повторно

приклучување на водоводната мрежа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за висината на трошоците на корисникот на услуга и повторно
прилучување на водоводната мрежа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе  на
5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 20.08.2013 година,  донесе



О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Локален акционен план за контрола

на туберкулозата 2013 – 2017 година

Член 1
1.Се усвојува  Одлуката за   Локален акционен план за контрола на туберкулозата 2013 –

2017 година, што Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 локален акционен

план за контрола на туберкулозата 2013-2017 година

1. Се прогласува Одлуката  за усвојување на Локален акционен план за контрола на
туберкулозата 2013-2017 година, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013
година.

2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 9   страна 306 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

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

Бр. 08 – 2324/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во согласност со Програмата за социјална
заштита за 2013 година бр. 07-581/25 од 28.02.2013 година, Советот на Општина Крива Паланка на
Седницата одржана на ден 20.08.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување доделување финансиска подршка за имплементација на Проектот „Грижа  за

стари лица во домашни услови“

Член 1
1. Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка  одобрува  финансиски средства за

реализација на Проектот „Грижа на стари лица во домашни услови“ во износ од 20.000,00
денари месечно, започнувајќи од Октомври 2013 година.

Член 2
2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“

Бр. 07 - 2324/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Паланка Мр-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 доделување финансиска подршка за

имплементација на Проектот „Грижа за стари лиц во домашни услови“



1. Се прогласува Одлуката  за усвојување доделување финансиска подршка за
имплементација на Проектот „Грижа за стари лица во домашни услови, што Советот ја донесе  на 5-
та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Бр. 9   страна 307 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на

Североисточен плански регион (2009 – 2014) за 2012

Член 1
1.Се усвојува Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточен

плански регион (2009 – 2014) за 2012, што Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013
година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 Годишен извештај за спроведување на

Програмата за развој на Североисточниот плански регион (2009 – 2014) за 2012 г.

1. Се прогласува Одлуката  за усвојување на Годишен извештај за спроведување на
Програмата за развој на Североисточниот плански регион 2009-2014) за 2012 година, што Советот ја
донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За    усвојување  на Финансиски извештај за 2012 година на Центарот

за развој на СИПР
Бр. 9   страна 308 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Член 1
1.Се усвојува  Финансиски извештај за 2012 година на Центарот за развој на СИПР, што

Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.
Член 2



Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 Финансиски извештај

за 2012 година на Центарот за развој на СИПР

1. Се прогласува Одлуката  за усвојување на Финансиски извештај за 2012 година на
Центарот за развој на СИПР, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013
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 – 2324/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 14, точка 25 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана
на 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За    усвојување на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за

систематизација на работни мести, работи и работните задачи на вработени во ОЈУДГ
„Детелинка“ – Крива Паланка

Член 1
1.Се усвојува Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација

на работни мести, работи и работните задачи на вработени во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка,
што Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.

Бр. 9   страна 309 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесуањето,  а ќе се објави во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 изменување и дополнување на Правилникот за

систематизација на работни места, работи и работни задачи на вработени во ОЈУДГ
„Детелинка“-Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работни места, работи и работни задачи на вработени во ОЈУДГ „Детелинка“ –
Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо
Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 66 од Законот за заштита на деца („Сл. весн ик на РМ“ бр. 23/13) и член
14, точка 25 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За    усвојување на Одлуката за отварање на нова група на деца од предучилишна возраст во

рурална средина – Општина Ранковце
во склоп на ООЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка

Член 1
1.Се усвојува Одлуката за отварање на нова група на деца од предучилишна возраст во

рурална средина – Општина Ранковце во склоп на ООЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка, што
Советот ja донесе на 5-та седница, одржана на 20.08.2013 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила  од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник

на Општина Крива Паланка“.

Бр. 9   страна 310 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 20.08 .2013 год.

Бр. 07 – 2324/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- 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 отварање на нова група на деца од предучилишна возраст во

рурална средина – Општина Ранковце во склоп на ООЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за отварање на нова група на деца од предучилишна возраст во
рурална средина Општина Ранковце во склоп на ООЈУДГ „Детелинка“-Крива Паланка, што Советот
ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко – планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка  („Сл. Гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанитичко – планска  документација со која ќе се изврши

усогласување на намените за к.п.1417/1
Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе на 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, Крива Паланка на к.п. бр. 1417/1 сопственост на
Стоимен Стојановски.



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

локалитет е предвидена изградба на станбена улица и домување во станбени згради А2 –
колективно домување.

Бр. 9   страна 311 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко – планска документација на

која локалитетот ќе се пренамени за индивуално домување, а предвидената улица ќе има друга
местоположба.

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

Општина Крива Паланка.

Бр. 07 - 2324/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 година Претседател,
Крива Паланка Мр-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 к.п.1417/1

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1417/1, што Советот ја донесе
на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко – планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка  („Сл. Гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанитичко – планска  документација со која ќе се изврши

усогласување на намените за к.п.1646и 1647
Член 1

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

Бр. 9   страна 312 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 20.08 .2013 год.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко – планска
документација се наоѓа во село Узем, Крива Паланка на к.п. бр. 1646 и 1647 сопственост на Орце
Станковски и Гоце Станковски.

Член 3
Локалитетот на кој се наоѓаат к.п. бр. 1646 и 1647 во КО Узем е надвор од опфатот на

урбанистичкиот план за село Узем.
Член 4

Кога ќе се изготвува и донесува урбанистички план за село Узем на овој локалитет ќе се
предвиди 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 - 2324/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 година Претседател,
Крива Паланка Мр-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 на урбанистичко-планска документација со која

ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1646  и 1647

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените за к.п.1646 и 1647, што Советот ја донесе  на 5-та  седница,
одржана на 20.08.2013 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 – 2324/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко – планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка  („Сл. Гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанитичко – планска  документација со која ќе се изврши

усогласување на намените за к.п.3742

Бр. 9   страна 313 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе на 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. „Пере Тошев“, Крива Паланка на к.п. бр. 3742 сопственост на Бранко
Стојановски и Слободан Стојановски.

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

опфатен.
Член 4

Со изработка на измени и дополнувања на ДУП за овој локалитет истиот ќе влезе во опфатот
на планот со 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 - 2324/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 година Претседател,
Крива Паланка Мр-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 к.п.3742



1. Се прогласува Одлуката  за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.3742, што Советот ја донесе  на
5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко – планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка  („Сл. Гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013 година,  донесе

Бр. 9   страна 314 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанитичко – планска  документација со која ќе се изврши

усогласување на намените  за к.п.1754
Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе на 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, Крива Паланка на к.п. бр. 1754 сопственост на Милка
Ѓорѓиевска, Благоја Ристовски, Љупчо Ристовски, Александар Станоевски, Ратко Станоевски и Јонка
Стојковска.

Член 3
Локалитетот на кој се наоѓаат к.п. бр. 1754 во КО Кркља е надвор од опфатот на

урбанистичкиот план за село Кркља.
Член 4

Со донесување на измени и дополнувања на урбанистички план за село Кркља намената на
овој локалитетќе биде 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 - 2324/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 година Претседател,
Крива Паланка Мр-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 к.п.1754

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1754, што Советот ја донесе  на
5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________



Врз основа на член 2 став 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко – планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр.

Бр. 9   страна 315 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

56/2011) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл. гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013
година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанитичко – планска  документација со која ќе се изврши

усогласување на намените за к.п.4391

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе на 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. „Единство“, Крива Паланка на к.п. бр. 4391 сопственост на Констатин
Стојановски.

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

опфатен.
Член 4

Со изработка на измени и дополнувања на ДУП за овој локалитет истиот ќе влезе во опфатот
на планот со 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 - 2324/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 година Претседател,
Крива Паланка Мр-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 к.п.4391

1. Се прогласува Одлуката  за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.4391, што Советот ја донесе  на
5-та  седница, одржана на 20.08.2013 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 – 2324/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
Бр. 9   страна 316 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .2013 год.

Врз основа на член 83, 84, 85, 86 и 87 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ“
бр. 17/11), член 1, 2, 3, 4  и 5 од Правилникот за  степенот за уредување на градежно земјиште со
објекти од комуналната инфраструктура и начинот на утврдувањето на висината на трошоците за
уредување во зависност од степенот на уреденост и и измените на истиот („Сл.весник на РМ“ бр.
93/11, 65/12, 75/12 и 98/12), член 34 од  Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ“ бр. 84/08, бр.
52/09, 114/09 и 124/10), член 2 од  Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12 и 144/12) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
20.08.2013 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За измени и дополнувањата на Програмата за уредување на

градежно земјиште за 2013 година



Член 1
1.Со оваа Одлука се врши измена и дополнувања на Програмата за уредување на градежно

земјиште за 2013 година објавена во Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 12/12 .
Во Програмата во глава 5 Пресметување на трошоците за градежно земјиште на страна 302 .
По точка 4 се додава точка 5 која гласи: „Изградба и доградба на комерцијално-стопански

објекти и линиски инфраструктурни објети – подземни и надземни, чија изградба е утврдена со закон
за градење“;

По точка 5 се додава точка 6 која гласи: „Висината на надоместокот за уредување на
градежно земјиште за изградба и доградба на комерцијално-стопански објекти во урбанизираниот
дел на подрачјето на Општина Крива Паланка ќе се пресметува врз основа на  висината утврдена во
зоните од I – V м2/денари од Програмата за деловни објекти, а за линиските подземни и надземни
инсталации на  инфраструктурните објекти висината на надоместокот изнесува 300 денари по метар
должен, а по  усвоената проектна техничка документација доставена од инвеститорот“.

По точка 6 се додава точка 7 која гласи: „Висината на надоместокот за уредување на
градежно земјиште за изградба и доградба на комерцијално-стопански објекти надвор од
урбанизираниот дел  на Општина Крива Паланка ќе изнесува 500,00 денари по м2 корисна површина
на комерцијално-стопанскиот објект, а за линиските подземни и надземни инсталации на
инфраструктурните објекти висината на надоместокот изнесува 60,00 денари по метар должен по
усвоената проектна техничка документација доставена од инвеститорот“.

По точка 7 се додава точка 8 која гласи: „За изградба и користење на комерицијално-
стопански објекти за кои е дозволен пристап на општински  локален пат приклучокот на патот
изнесува 6.000,00 денари“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Крива Паланка“.

Бр. 07 – 2324/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател,
Крива Палнака Мр- Борче Стојчевски,с.р.

_________________________
Бр. 9   страна 317 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  20.08 .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 Одлуката за измени и дополнување на Програмата

за уредување на градежно земјиште за 2013 година

1. Се прогласува Одлуката  за измени и дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште за 2013 година , што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013
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 – 2324/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________

Врз основа на член 24 став 10 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 и 55/13) и член 14 од Статутот
на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/10), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 20.08.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За повторно утврдување на Нацрт-планот за ДУП за дел 1

урбан блок 11 во Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука повторно се утврдува Нацрт-планот за ДУП за дел 1 од урбан блок 11 во

Крива Паланка во следните граници:
• На запад-граница на к.п.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 2
Повторното утврдување на Нацрт-планот за ДУП за дел 1 од урбан блок 11 во Крива

Паланка се врши за повторно спроведување на јавна презентација и јавна анкета од причини што
стручната комисија формирана од Градоначалникот на општината Крива Паланка оцени дека
нацртот на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени.

Член 3
Утврдениот Нацрт-план се доставува до Градоначалникот на општината Крива Паланка

заради донесување Одлука за повторно организирање на јавна презентација и јавна анкета.
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Член 4

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

Бр. 2324/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
20.08.2013 год. Претседател
Крива Паланка Мр- 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 повторно утврдување на Нацрт-планот

за ДУП за дел 1 урбан блок 11 во Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката  за повторно утврдување на Нацрт – планот за ДУП за дел 1
урбан блок 11 во Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 5-та  седница, одржана на 20.08.2013
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 – 2324/39 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22.08.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________
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