
Бр. 9 страна 338 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

Б    У    Џ    Е    Т
На Општината Крива Палнака за 2015 година

1. ОПШТ ДЕЛ
Член 1

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015 година се состои од:

I. ВКУПНО ПРИХОДИ__________________________________ 393,750.600___________
Даночни приходи 43,420.000
Неданочни приходи 8,250.000
Капитални приходи 22.300.000
Приходи од дотации 152.468.000
Трансфери 147.877.900
Приходи од даноци 19.434.700

II. ВКУПНО РАСХОДИ__________________________________393,312.300___________
Од утврдени намени 392,712.300
Резерви 600.000

III. Д Е Ф И Ц И Т__________________________________________  438.300___________

IV.__ ФИНАНСИРАЊЕ____________________________________ -2,500.000__________

ПРИЛИВ 0
Домашни приливи 0
Прилив од странски заем 0

ОДЛИВ 2.500.000

Отплата на главница 2.500.000
Член 2

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

Бр. 07- 3216/3 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

на Општина Крива Паланка за 2015 година
Бр. 9 страна 339 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

1. Се прогласува Одлуката  на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015 година, што
Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.



________________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на Единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 14 од
Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Советот на Општина Крива Паланка на 18-та седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

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

Крива Палнака за 2015 година

Член 1
Буџетот на Општината Крива Паланка за 2015 година (во понатамошниот текст Буџетот),

се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2

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

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

користат наменски, рационално и економично.
Член 4

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

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

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

приливи на основниот буџет на Општината и доколку оцени дека се неопходни позначајни
прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и
другите приливи значително отстапуваат од Планот, му предлага на Советот на Општината
изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува

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

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

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

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

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

Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план

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

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

одобрува Градоначалникот на Општината, а ќе се реализира во рамките на обезбедените



средства во буџетот преку исплата на бруто плати за вработените и избраните и именуваните
лица.

Појдовната основа за исплата на плата на избраните и именуваните лица, основица е
износот од 26.755,00 денари која ќе се применува се до објавување на нова основица во текот на
2015 година, коефициент за исплата на плата на Градоначалникот е 2,90.

За вработените во Општинската администрација кои имаат статус на државни службеници,
вредноста на бодот за исплата на платата е 76,80 денари -бруто, и ќе биде во рамките на
висината и времето на важење на вредноста на бодот што ќе ја определи Владата на Република
Македонија за државни службеници во Органите на државната управа.

Вредноста на бодот за вработените кои немаат статус на државни службеници е
определена според Правилникот за исплата на плата на недржавни службеници во висина од
18,20 денари – бруто и ќе ги прати промените со исплата на плати на државните службеници.

Исплатата на плата на лицето ВД во ЛУ „Градски музеј“ ќе се исплатува со коефициент
2,95 и бруто основица 12.492 денари, согласно со Статутот и Правилникот.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот ќе се исплатува 50% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Советот на Општината, за раководењето и организирањето на
работата на Советот, надоместокот за присуство на седницата  се зголемува 30%. Месечниот
надоместок за присуство на седницаите на Советот се исплатува за присуство за сите седници на
Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седниците  на Советот се
намалулва за 30% за секое отсуство од седницата на Советот. Месечниот надоместок за
присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на советот не присуствувал
на ниту една седница на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 10
Исплатата на платите во локалните јавни установи ја контролира и ја одобрува Министерството
за финансии. Општината е должна 2 (два) дена пред исплатата на плати до
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Министерството за финансии да достави Барање за одобрување на средства за плати со
приложување на обрасците ПДД–МП и МП–1,копие од Рекапитулација за пресметани плати,
образец Ф–1 за број на вработени по име и презиме, плата како и други податоци во пишана и
електронска верзија за односниот месец за кои се однесува исплатата и образецот 6.

Член 11
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од

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

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

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

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

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

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

Член 13
За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и

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

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

ги извршува градоначалникот на Општината.,
Член 15



Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети
работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на Општината. За
обезбедените средства градоначалникот на Општината дава писмено известување за
обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за
администрација  на актите за систематизација.

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

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

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

Член 17
Буџетот на Општината Крива Паланка се извршува од 01.01.2015 до 31.12.2015 година.
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Член 18
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина

Крива Паланка“, а ќе се применува од 01 јануари 2015 година.

Бр. 07- 3216/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

на Општина Крива Паланка за 2015 година

1. Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015
година, што Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 17-а став 1 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 Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 29.12.2014
година, донесе

О Д Л У К А
За прифаќање на Иницијатива за поведување на постапка за донесување на Детален

урбанистички план за урбан блок 13-А во Крива Паланка
поднесена од правни и физички лица

Член 1
Се прифаќа иницијативата за поведување на постапка за донесување на Детален

урбанистички план за урбан блок 13-А во Крива Паланка  поднесена од правни и физички лица од
Крива Паланка.

Член 2



Локалитетот за кој е поднесена иницијативата за поведување на постапка за
донесување на Детален урбанистички план е за урбан блок 13-А во Крива Паланка.

Член 3
Границата на опфатот на Деталниот урбанистички план за урбан блок 13-А за кој е

доставена иницијативата е:
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• Започнува од вливот на долот кај фудбалското игралиште во Грамаѓе и оди кон југ узводно
по долот и доаѓа до мостот кај „Малиново лозје“ со магистралната улица, свртува кон исток
на магистралната улица и доаѓа до мостот пред кафеана „Борче“ каде што свртува на
запад и доаѓа до вливот на долот во Крива Река, потоа продолжува низводно по течението
на Крива река и доаѓа до вливот на долот во крива Река до фудбалското игралиште.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник

на Општина Крива Паланка.

Бр. .07- 3216/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка за

донесување на Детален урбанистички план за урбан блок 13-А во Крива Паланка од правни
и физички лица

1. Се прогласува Одлуката за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка за донесување
на Детален урбанистички план за урбан блок 13-А во Крива Паланка од правни и физички лица.

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 – 3216/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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 29.12.2014
година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација со намена Е-

инфраструктура-ТС 10 (20) кВ за ВИП оператор на дел од к.п.бр.844, м.в.Нерезина во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка

Бр. 9 страна 344 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Локална урбанистичка планска документација со

намена Е-инфраструктура-ТС 10(20) кВ за ВИП оператор на дел од к.п.бр.844, м.в. нерезина во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка со граница на плански опфат:

• Од север со к.п.бр.844;
• Од југ со к.п.бр.844;



• Од исток со к.п.бр.844;
• Од запад граничи со постоен локален пат.

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- 3216/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска

документација со намена Е-инфраструктура ТС 10 (20) кВ и ВИП оператор на дел од
к.п.бр.844, м.в. Нерезина во КО Конопница,

Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска
документација со намена Е-инфраструктура ТС 10 (20) кВ и ВИП оператор на дел од к.п.бр.844,
м.в. Нерезина во КО Конопница, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 18-та
седница, одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. 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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

Бр. 9 страна 345 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

усогласување на намените на к.п.бр.117/1 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.117/1 во К.О. Крива Паланка, сопственост на
Игор Менчовски.

Член 3
На овој локалитет според Генералниот урбанистички план за Крива Паланка е

предвидена намена индивидуално домување.
Член 4



Со изработка на Детален урбанистички план  за овој локалитет ќе се предвиди намена
индивидуално домување А1, во чии објекти ќе може да се изградат простории за мали
комерцијални деловни намени Б1.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. .07- 3216/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.117/1 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.117/1 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Бр. 9 страна 346 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; бр.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 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива

Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.1641/1 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Република Македонија и к.п.бр.1641/2 сопственост на Миневски Ѓорѓи и Миневски Звонимир.

Член 3
На овој локалитет според Деталниот урбанистички план за Крива Паланка е

предвидено пешачка патека.
Член 4

Со изработка на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Крива
Паланка за овој локалитет ќе се предвиди намена 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- 3216/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во
КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

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. 9 страна 347 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Бр. 08 – 3216/14 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.6998/2 и 6999/1 во К.О. Трново,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Трново на к.п.бр.6998/2 сопственост на Слаѓан Ѓорѓиевски и
к.п.бр.6999/1 сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Трново.

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

намена индивидуално домување А1 и намена лесна и незагадувачка индустрија Г2.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6998/2 и 6999/1 во
КО Трново, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6998/2 и 6999/1 во КО
Трново во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Бр. 9 страна 348 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.6998/2 и 6953 во К.О. Трново,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Трново на к.п.бр.6998/2 сопственост на Слаѓан Ѓорѓиевски и
к.п.бр.6953 сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Трново.

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

намена мали комерцијални и деловни објекти Б1-17.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. .07- 3216/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6998/2 и 6953 во КО
Трново, Општина Крива Паланка



Бр. 9 страна 349 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6998/2 и 6953 во КО
Трново во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.814 во К.О. Конопница, Општина
Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.814 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Јакимовски Мите и Јакимовски Митре.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.

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

предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. .07- 3216/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 814 во КО

Конопница, Општина Крива Паланка
Бр. 9 страна 350 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 814 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка.

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 – 3216/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,



Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.1465 во К.О. Узем, Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1465 во К.О. Узем, Општина Крива Паланка,
сопственост на Алексовска Лидија, Диновски Љубомир, Каранфиловски Митко, Манова Марика,
Славевска Станка и Стојановски Јован.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Узем.

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

намена индивидуално домување А1.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

Бр. 9 страна 351 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1465 во КО Узем,
Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1565 во КО Узем,
Општина Крива Паланка.

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 – 3216/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2015 година донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.6989 во К.О. Трново, Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Трново на к.п.бр.6989 во К.О. Трново, Општина Крива Паланка,
сопственост на Крстевски Благој 3/5, Стаменковска Надица 1/5 и Стојчевска Борка 1/5.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Трново.

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

намена индивидуално домување А1.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 год. Претседател,
Крива Паланка М-р.Борче Стојчевски,с.р.

________________________

Бр. 9 страна 352 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6989 во КО Трново,
Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6989 во КО Трново во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.2961 во К.О. Мала Црцорија,
Општина Крива Паланка



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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Мала Црцорија на к.п.бр.2961 во К.О. Мала Црцорија, Општина
Крива Паланка, сопственост на Ѓеорѓиевски Раде, Ѓеорѓиевски Славко и Ѓеорѓиевски Станимир.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Мала Црцорија.

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

предвиди намена  времено сместување А4.
Член 5

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

Бр. 9 страна 353 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Бр. .07- 3216/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2961 во КО Мала
Црцорија, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2961 во КО Мала
Црцорија, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.7047 и к.п.бр.7831 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените, односно ќе се изврши промена на трасата на улицата.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.7047 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Јосимов Богдан, Јосимовски Сотир и Јосимовска Илинка и на дел од
к.п.бр.7831 сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет според Деталниот урбанистички план за Крива Паланка е

предвидена улица.



Член 4
Со изработка на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Крива

Паланка за овој локалитет ќе се предвиди објект со намена мали комерцијални дејности Б1, а
трасата на сообраќајницата ќе добие друга местоположба.

Бр. 9 страна 354 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. .07- 3216/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7047 и 7831 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 7047 и 7831 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.417/1 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.417/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка, сопственост на Величковска Милица.

Бр. 9 страна 355 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Член 3
На овој локалитет спрема постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка

предвидено е траса на улица.
Член 4



Со изработка на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Крива
Паланка за овој локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1, а трасата на
улицата ќе биде променета.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. .07- 3216/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.417 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 417 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.2701 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Бр. 9 страна 356 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.2701 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Љупчо Маџовски.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.

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

предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2701 во КО
Конопница, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2701 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка.

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 – 3216/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива

Паланка
Бр. 9 страна 357 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 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 Крива Паланка на к.п.бр.1641/1 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Република Македонија и к.п.бр.1641/2 сопственост на Миневски Ѓорѓи и Миневски Звонимир.

Член 3
На овој локалитет според Деталниот урбанистички план за Крива Паланка е

предвидено пешачка патека.
Член 4

Со изработка на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Крива
Паланка за овој локалитет ќе се предвиди намена 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- 3216/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К



За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во

КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1641/1 и 1641/2 во Крива
Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

Бр. 9  страна 358 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“   30.12.2014 год.

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

усогласување на намените на к.п.бр.138 во К.О. Варовиште,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Варовиште на к.п.бр.138 во К.О. Варовиште, Општина Крива
Паланка, сопственост на Славка Јакимовска.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Варовиште.

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

предвиди намена индивидуално домување А5-4 (летна кујна).
Член 5

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

Бр. .07- 3216/35 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.138 во КО

Варовиште, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.138 во КОВаровиште
,Општина Крива Паланка.



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 – 3216/36 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Бр. 9 страна 359 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.5361/2 и к.п.бр.5336 во К.О. Кркља,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Кркља на к.п.бр.5361/2 и 5336 во К.О. Кркља, Општина Крива
Паланка сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Кркља.

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

намена индивидуално домување А1.
Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. .07- 3216/37 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5361/2 и 5336 во КО
Кркља, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5361/2 и 5336 во
КОКркља ,Општина Крива Паланка.

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 – 3216/38 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

_______________________
Бр. 9 страна 360 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.



Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.5133/2 во К.О. Жидилово,
Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Жидилово на к.п.бр.5133/2 во К.О. Жидилово, Општина Крива
Паланка, сопственост на Република Македонија 1/3,  Петровска Марика 1/3 и  Петровски Драго
1/3.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Жидилово.

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

предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/39 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5133/2 во КО
Жидилово, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5133/2 во КО Жидилово
,Општина Крива Паланка.

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. 9 страна 361 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Бр. 08 – 3216/40 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А



За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на к.п.бр.7246 во К.О. Конопница,

Општина Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.7246 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка, сопственост на Бошко Станојковски.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.

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

предвиди намена индивидуално домување А1.
Член 5

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

Бр. .07- 3216/41 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7246 во КО
Конопница, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.7246 во КО Конопница
,Општина Крива Паланка.

2. Одлуката да се објави во  „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 9 страна 362 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

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

Бр. 08 – 3216/42 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.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; бр.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 29.12.2014 година, донесе

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

усогласување на намените на к.п.бр.266/5 и к.п.бр.4593/1 во К.О. Крива Паланка

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

изврши усогласување на намените.
Член 2



Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во Крива Паланка на к.п.бр.266/5 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Стоилковски Слободан и дел од к.п.бр.4593/1 сопственост на Република Македонија.

Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е

предвидена намена спорт и рекреација.
Член 4

Со изработка на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Крива
Паланка за овој локалитет ќе се предвиди намена индивидуално домување А1.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. .07- 3216/43 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 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

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

документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 266/5 и 4593/1 во
КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Бр. 9 страна 363 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.266/5 и 4593/1 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

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 – 3216/44 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2014 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на ден 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласнот   на  Одлуката за изменувае на Статутот

на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка

Ч л е н 1
Со оваа  Одлука  се дава  согласнот на Одлуката за изменување на Статут на ЈП

„Комуналец“ - Крива Паланка бр.02-830 од 25.12.2014 година на Управниот одбор на ЈП
„Комуналец“.

Ч л е н  2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. .07- 3216/45 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за изменување на  Статутот на

ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за изменување на Статаутот на ЈП „Комуналец“ - Крива
Паланка, што Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3216/46 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
Бр. 9 страна 364 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Vrz osnova na ~len 22, stav 1, to~ka 13 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM,, br.05/2002), ~len 38-g од Статутот na Општина Крива Паланка
(,,Sl.glasnik na Optina Крива Паланка,, br.08/2010), Sovetot na Op{tina Kрива Паланка,
na sednicata odr`ana na den 29.12.2014 godina,  donese

R E [ E N I E
Za izbor na ~lenovi na Sovet na mladi na Op{tina

Kрива Паланка

^len 1
So ova Re{enie se vr{i izbor na ~lenovi na Sovetot na mladi na Op{tina Kрива

Паланка.
^len 2

Za ~lenovi na Sovet na mladi na Op{tina Kрива Паланка se izbiraat:
1.Денис Ангеловски
2.Бојан Маџовски
3.Дејан Јовановски
4.Милан Митовски
5. Емил Спасовски
6.Емилија Китановска
7.Анета Станковска

^len 3
Mandatot na ^lenovite na Sovetot na mladi na Op{tina Kрива Паланка trae 4

godini .
^len 4

Re{enieto vleguva vo sila со денот на донесувањ а ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Optina Kрива Паланка,,.

Br.07- 3216/47 SOVET NA OP[TINA KРИВА ПАЛАНКА
29.12.2014 god. Pretsedatel,
Kрива Паланка m-r 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  Решение за избор на членови на Советот



на млади на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Решението за избор на членови на Советот на млади на Општина Крива
Паланка, што Советот го донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 година.

2. Решението 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 – 3216/48 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
Бр. 9 страна 365 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на ден 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласнот на  Одлуката за изменувае на Статутот на ЛУ

„Градски Музеј “ - Крива Паланка
Ч л е н 1

Со оваа  Одлука  се дава согласнот на Одлуката за изменување на Статут на ЛУ
„Градски Музеј“ - Крива Паланка бр.02-144/3 од 13.11.2014 година на Управниот одбор на
ЛУ „Градски Музеј“

Ч л е н  2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. .07- 3216/49 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч О  К
За прогласување на  Одлука за изменување на  Статутот на

ЛУ  „Градски Музеј“ - Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за изменување на Статаутот на ЛУ „Градски Музеј“ - Крива
Паланка, што Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3216/50 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 19 од Статутот на Л.У Градски Музеј - Крива Паланка, а во врска со  12
од Законот за музеите (Службен весник на РМ бр. 66/04,89/08,116/10 и 51/11), како и  Одлуката за
промена на имињата на улиците во општина Крива Паланка бр. 07-824/13 (Службен гласник на
општина Крива Паланка 03/10) УО на установата на седницата одржана на 29.12.2014 година
донесе

О Д Л У К А
За промена на член 2 став 3 од Статутот на ЛУ Градски Музеј

Член 1
Со оваа одлука  УО на установата дава согласност за промена член 2 став 3 од Статутот

на ЛУ Градски Музеј бр. 01-6/1 од 31.10 2006, во делот на адресата на седиштето на установата.



Бр. 9 страна 366 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 30.12.2014 год.

Член 2
Врз основа на член 1 од оваа одлука членот 2 во став 3 се менува и гласи

3) Седиштето на музејот е во Крива Паланка на ул. Свети Јоаким Осоговски бр. 134

Член 3
Со оваа одлука УО на установата го задолжува раководното лице на установата да ја

изврши промената во ЦРМ на РМ во најкус можен рок.
Член 4

Оваа Одлука  стапува во сила и ќе се применува по добивање на согласност од страна на
Советот на општина Крива Паланка и објавување во Службен гласник на општина Крива Паланка.

ЈУ „ГРАДСКИ МУЗЕЈ“ – КРИВА ПАЛАНКА

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на ден 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласнот на  Одлуката за утврдување на ценовник за влезни билети и

дополнителни услуги во ЛУ  „Градски Музеј “ - Крива Паланка

Ч л е н 1
Со оваа  Одлука  се дава согласнот на Одлуката за утврдување на ценовник за

влезни билети и дополнителни услуги ЛУ „Градски Музеј“ - Крива Паланка бр.02-99/6 од
14.11.2014 година на Управниот одбор на ЛУ „Градски Музеј“.

Ч л е н  2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. .07- 3216/51 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за утврдување на ценовник за влезни билети

на ЛУ  „Градски Музеј“ - Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на ценовник  на ЛУ „Градски Музеј“ - Крива
Паланка, што Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана на 29.12.2013 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 – 3216/52 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________



Врз основа на член 19 од Статутот на Л.У Градски Музеј - Крива Паланка бр. 01-6/1 од
31.10 2006, Управниот Одбор на установата на седницата одржана на 29.122014 година донесе

О Д Л У К А
За утврдување на ценовник за влезни билети и дополнителни услуги во

Л.У Градски Музеј за 2015 г.
Член 1

Со оваа одлука  Управниот Одбор на установата ги утврди цените на влезните билети и
дополнителните услуги во установата за 2015 година:

Ред
бр. Категорија Цена

Влезни билети

1. Возрасни 40 ден

2. Деца до 12 год. 20 ден

3. Пензионери Бесплатно

4. Организирани групи до 5 лица 30 ден /лице

6. Организирани групи до 30 лица 20 ден / лице

7. Организирани групи над 30 лица 15 ден / лице

Дополнителни услуги

8.
Услуга на водич низ поставките за организирани групи 150 ден

9.
Изнајмување на простор – голема сала - етнологија До 3 часа  1.500 ден над

3 часа 3.000 ден / на ден

10.
Изнајмување на простор – голема сала - галерија До 3 часа  1.000 ден над 3

часа 2.000 ден / на ден

11.
Изнајмување на простор – мала сала -историја До 3 часа 750 ден над 3

часа 1.500 ден / на ден

Член 2
Оваа Одлука  стапува во сила и ќе се применува по добивање на согласност од страна на Советот

на општина Крива Паланка и објавување во Службен гласник на општина Крива Паланка.

ЛУ „ГРАДСКИ МУЗЕЈ“-КРИВА ПАЛАНКА

Врз основа на член 5 став 2, алнеја 2 од Законот за управаување со кризи, „Службен
весник на РМ“ бр. 29/05 и 36/11 и член 14, точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на ден 29.12.2014 година, донесе
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О Д Л У К А
за донесување  на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина

Крива Паланка  од сите ризици и опасности
Ч л е н 1

Со оваа Одлука    Советот на Општина Крива Паланка ја  донесува  Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности, бр.17-222/1 од
05.12.2014 година, доставена од Центар за управување со кризи ПО Крива Паланка.

Ч л е н  2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. .07- 3216/53 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
29.12.2014 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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за усвојување на процена на загрозеност на подрачјето на

Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на проена на загрозеност на лподрачјето на
Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности, што Советот ја донесе  на 18-та  седница,
одржана на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/54 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________

Врз основа на член 62 Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02)  и
член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр. 8/10)-пречистен текст, Советот  на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
29.12.2014 година,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За предавање на ,,Фекална канализација и пречистителна станица во

с. Мождивњак“ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка го  предава на користење и стопанисување

новоизградениот линиски инфраструктурен објект ,,Фекална канализација со разводна
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мрежа  со ревизиони шахти и пречистителна станица- П5 во с. Мождивњак“ на ЈП
„Комуналец“ - Крива Паланка.

Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе го користи, стопанисува, управува и одржува ново изградениот

канализационен систем.
Месечниот надоместок за одржување на канализационата мрежа по домаќинство ќе

изнесува 100,оо ден. ,без  ДДВ.
Член 3

Општина Крива Паланка ја предава техничката  документација за изградениот дел  (Проект
за инфраструктура со ревизија,  Основен проект со ревизија,  Одобрение за градба, Завршен
извештај од надзорен инженер, Извештај од извршен технички преглед со констатација дека
објектот може да се пушти во употреба од надзорен инженер) на ЈП Комуналец –Крива Паланка.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила  со  денот на донесување,  а ќе се  објави  во „Службен

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. .07- 3216/55 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
29.12.2014 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



З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлуката за предавање на фекална канализација и пречистителна

станица во село Мождивњак – Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за предавање на фекална канализација и пречистителна
станица во село Мождивњак Крива Паланка, што Советот ја донесе  на 18-та  седница, одржана
на 29.12.2013 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 3216/56 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.12.2013 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

________________________
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