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Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласнок на
РМ  9/2010 ) ,Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 08.06.2012
година, донесе

З А К Л У Ч О К
По информацијата од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово

Подрачна  единица  Хигенско – епидемиолошка служба –Крива Паланка

1. Советот на Општина Крива Паланка  по доставената Информација бр. 08-1453/1 од
17.05.2012 година  од ЈЗУ Цернтар за јавно здравје –Куманово  Подрачна  единица  Хигенско
–епидемиолошка служба –Крива Паланка донесе заклучок против затворање на
микробиолошката лабораторија и да се достави информација до Министрството за
Здравство со кое ќе се  бара Лекарот –специјалист микробиолог да ги врши работите во
микробиолошката лабораторија во Крива Паланка во периодот од 08 до 10 часот наутро секој
рабоен ден, а потоа да оди во Куманово каде ќе продолжи со вршење на работите во
микробиоолошката лабораторија во Куманово.

2. Овој Заклучок влегува во сила  осмиот ден од денот  на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка .

Бр. 07-1630/3 СОВЕТ НА  ОПШТИНА КРИВА  ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска ,с.р.

___________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За давање согласност  на заклучокот по Информација од ЈЗУ Центар за јавно здравје –
Куманово, Подрачна единица Хигиенско-епидемиолошка слулжба-

Крива Паланка и обраќање на директорот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Куманово

1. Се прогласува Информацијата од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово,
Подрачна единица Хигиенско-епидемиолошка служба – Крива Паланка и обраќање на
директорот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово,  што Советот ја донесе  на  42-та
седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/4 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________
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Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка-
пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 08.06.2012 година, донесе

О  Д   Л  У  К  А
За давање на согласност изработка на физибилити студија

за гасификација на Општина Крива Паланка

Член 1



Со оваа Одлука се дава согласност за изработка на физибилити студија за
гасификација  на Општина Крива Паланка.

Член 2
Оваа Одлука влелгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен

гласник на Општина Крива Паланка“).

Бр.07- 1630/5 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за изработка на физибилити

студија за гасификација на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за изработка на физибилити студија
за гасификација на Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница,
одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/6 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член 5 од Законот за определување на имиња на
улици,плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр.66/04;
55/07), Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 08.06.2012 година, ја
утврди следната
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ПРЕДЛОГ - ЛИСТА НА ИМИЊА

на имиња на улици,плоштади,мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина

КриваПаланка

Р..Бр. И М Е З н а ч е њ е
1. Ѓорче Петров Народен херој
2. Чупино Брдо Спомен обележје од НОВ
3. 11-ти Октомври Почеток на борбата на македонскиот народ за

ослободување
4. 17-та Македонска Бригада Воена единица од НОВ
5. Горан Стојановски Бранител од Крива Паланка кој загина за време

на конфликтот во
РМ во 2001 година

6. 3- та Македонска Ударна Бригада Воена единица од НОВ
7. Момир Стојановски Бранител од с.Дубровница кој загина за време

на конфликтот во
РМ во 2001 година

8. 8-ми Октомври Ослободување на Крива Паланка
9. 8-ми Септември Осамостојување на Македонија

10. Ацо Шопов Поет
11. Баглачка Географски поим



12. Биљино Географски поим
13. Борис Арсов Академик професор
14. Борис Трајковски Поранешен Претседател на РМ
15. Браќа Миладинови Просветители
16. Димитар Арсов Академик професор доктор
17. Димитар Влахов Народен херој
18. Единство Термин за единство
19. Гоце Делчев Војвода
20. Григор Прличев Поет
21. Херој Карпош Народен херој
22. Илинденска По настанот од 1903 Илинденско востание
23. Индустриска Термин од економијата
24. Јане Јакимовски Бранител од Крива Паланка кој загина за време

на конфликтот во
РМ во 2001 година

25. Јане Сандански Војвода
26. Јоаким Крчовски Просветител
27. Калин Камен Географски поим
28. Климент Охридски Просветител
29. Кочо Рацин Поет
30. Коце Металец Народен херој
31. Крушевска Историски настан-Крушевска Република
32. Лисец Географски поим планина Лисец
33. Лозановска Географски поим с.Лозаново
34. Македонска По име на РМ
35. Св. Јоаким Осоговски Македонски светец од XI век
36 Моша Пијаде Идеолог-учесник во НОВ
37. Населба Долно Грамаѓе Географски поим
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38. Населба Баглачка Географски поим
39. Населба Домачки Дол Географски поим
40. Населба Трештен Дол Географски поим
41. Наско Тамбурков Доктор
42. Никола Карев Војвода
43. Никола Тесла Научник-иноватор
44. Орце Николов Народен херој
45. Осоговска Географски поим –Осоговска планина
46. Панче Пешев Народен херој
47. Партизанска По име на партизани од НОВ
48. Пере Тошев Народен херој
49. Пиринска Географски поим
50. Питу Гули Војвода
51. Прохор Пчински Име на светец
52. Пролетерска Пролетери на работничката класа
53. Ратко Минев Народен херој
54. Ристена Гоговска Народен Херој од Кр.Паланка
55. Вардарска Географски поим – река Вардар
56. Вера Јоциќ Народен херој
57. Банско Географски Поим Збратимен град Банско
58. Дупница Географски Поим Збратимен град Дупница
59. Вршачка Географски Поим Збратимен град Вршац
60. Млави Географски Поим Збратимен град Млави
61. Плоштад Карпошово востание Обележување на лик и дело на македонскиот

ајдутски војвода Карпош
62 11-ти Март Превземање на караула на м.в.Рамна нива
63 9-ти Мај Ден на европа
64 Мост Егри Дере Старото име на Крива Паланка
65 Мост Македонија Име на нашата држава

Бр.07 – 1630/7 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Миле Милковски,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 усвојување на Предлог-Листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други

инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка

1. Се усвојува Предлог-Листата на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка,  што Советот ја донесе
на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

2. Предлог - Листата 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 – 1630/7                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год.                                                                                       Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

___________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Предлог-Листа на имиња на улици,

плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива
Паланка

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Предлог-Листата на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива
Паланка,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

2. Заклучокот 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. 07 – 1630/8 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дип.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 08.06.2012
година,  донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените
Член 1

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

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

документација се наоѓа на ул.„Ацо Шопов“ во Крива Паланка на к.п.бр.3256 сопственост на
Тодоровска Лила.

Член 3



Намената  според постојниот Детален урбанистички план на град Крива Паланка за
овој локалитет е индивидуално домување, односно домување во станбени куќи А1.
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На оваа катастарска парцела нема предвидено изградба на станбена куќа, а на дел од
парцелата е предвидено проширување на улицата.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде предвидено и
изградба на станбени куќи и измена на местоположба на улицата.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр. 07- 1630/9 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.3256

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
3256,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/10 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08,06.2012
година, донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска

документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.879/1 сопственост на
Јовиќ Силвана.

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.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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- 1630/11 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.879

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
879,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/12 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година, донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените
Бр. 5 страна 117 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 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 на ул.„Партизанска“ во Крива Паланка на к.п.бр.236 сопственост на
Ивановски Цветан и к.п.бр.235 сопственост на Република Македонија.

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

овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица.
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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.07-1630/13 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп.235 и 236

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
235 и 236,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/14                                                                           ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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

Бр. 5 страна 118 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
ден 08.06.2012 година,  донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Ратко Минев“ бр.54 во Крива Паланка на к.п.бр.1418
сопственост на Мицевска Марјан Благица.

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.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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.07-1630/15 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.



____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 1418

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
1418,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1630/16 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка                                                                          Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Бр. 5 страна 119 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

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 општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 08.06.2012
година, донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка на к.п.бр.4562/2 и
к.п.бр.4560/2 сопственост на Ѓорѓиевски Марјан.

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

овој локалитет е индивидуално домување, односно домување во станбени куќи А1.
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација покрај постојната намена домување во станбени објекти ќе биде сменета
местоположба на предвидената улица.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.07-1630/17 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 4562/1 и 4560/2



1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
4562/1 и 4562/2,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 5 страна 120 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Бр. 08 – 1630/18 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година, донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на м.в. Трештен Дол во Крива Паланка на к.п.бр.1371/1 и 1371/2, и
тоа к.п.бр.1371/1 сопственост на Стојановски Савре Стојан, а к.п.бр.1371/2 сопственост на
Република Македонија.

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

овој локалитет е предвидена изградба на осумгодишно училиште..
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а за
предвиденото осумгодишно училиште да се одреди друга локација.

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

гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.07-1630/19 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 1371/1 и 1371/2

Бр. 5 страна 121 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
1371/1 и 1371/2,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.



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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/20 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година, донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.1349/2 сопственост
на Стојановски Зоран.

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

овој локалитет е предвидена изградба на осумгодишно училиште.
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално домување, а
предвиденото осумгодишно училиште 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.07-1630/21 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

Бр. 5 страна 122 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 1349/2

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
1349/2,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/22 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА



12.06.2012 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 08.06.2012
година,  донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Лисец“ бр.13 во Крива Паланка на к.п.бр.4556/2 сопственост на
Николовски Славчо.

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

овој локалитет е предвидена изградба на станбена улица.
Член 4

Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска
документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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- 1630/23 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________
Бр. 5 страна 123 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 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 давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 4556/2

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
4556/2,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/24 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година,  донесе



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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.
Член 2

Локалитетот за кој  се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.884 сопственост на
Ангеловска Миланка.

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.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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. 5 страна 124 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Бр.07-1630/25 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 884

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
884,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/26 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година,  донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.



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

документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.1632/1 сопственост
на Георгиевски Трајко Костадин.

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. 5 страна 125 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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.07-1630/27 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 1632-1

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
1632/1,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/28 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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 08.06.2012
година,  донесе

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

со која ќе се изврши усогласување на намените

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

изврши усогласување на намените.

Бр. 5 страна 126 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год



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

документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ во Крива Паланка на к.п.бр.889 сопственост на
Јаначковски Насев Младен.

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.

Член 4
Намената за која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска

документација на која локалитетот ќе се пренамени за индивидуално 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.07-1630/29 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За давање согласност на Одлуката за утврдување за донесување на

урбанистичко-планса документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на кп. 889

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп.
889,  што Советот ја донесе  на  42-та  седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/30 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год.                                                                                            Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

____________________

Врз основа на член член 14, став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка-
пречистен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 08.06.2012 година, донесе

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

плански регион – Куманово за 2011 година
Бр. 5 страна 127 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за развој на Североистичен плански

регион за  2011 година.
Член 2

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

Бр.07-1630/31 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
О8.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________



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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај

за развој на Североисточен плански регион – Куманово за 2011 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за развој на
Североисточен плански регион – Куманово за 2011 година,  што Советот ја донесе  на  42-та
седница, одржана на 08.06.2012 година.

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

гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 1630/32 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 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. 5/02) , а во врска со  член 34 од Законот за Буџетите („Службен гвесник на
РМ“ бр.64/05, 4/08), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
08.06.2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За  проширување на средствата на

Буџетот на Општината Крива Палнака за 2012 година

Член 1
Со оваа Одлуката се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина Крива

Паланка за 2012 година, и тоа на следниот начин:

Бр. 5 страна 128 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

Се зголемуваат приходите
на следните потставки: _________________________________________________________

Буџет    Самофин. Донации     Дотации
Кредит

____________________________________________________
742115 – Приходи од европские држави 0 0       12.430.000 0 0

____________________________________________
0 0 12.430.000 0 0

JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ:

423110 – Канцелариски материјал 0                    0                     900       0                   0
423210 – Материјали за АОП                                             0                    0 6.000        0
0
426410 – Објавување на огласи 0                    0               25.000        0                   0
464990 – Други трансфери 0                   0         5.000.000        0 0
482110 – Подготвуваање проекти вклучу-

вајки дизајн на улици, патишта и
автопати 0                   0                60.000        0                  0

482130 – Реконструкција на улици,
патишта и автопати 0                   0          4.743.600         0                  0

482940 – Надзор над изградбата                                      0                   0               94.500 0                  0

К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧКА ДЕЈНОСТ



464990 – Други трансфери                                                  0                     0      2.500.000           0
0

_________________________________________________
0                   0   12.430.000          0                0

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на

Општина Крива Паланка за 2012 година, а ќе се објави  во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.

Бр. 07- 1630/33 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
08.06.2012 год. Претседател,
Крива Паланка Милка Митовска,с.р.

____________________

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за проширување на

средствата  во Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2012 година

1. Се прогласува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2012 година,  што Советот ја донесе  на 42-та  седница, одржана на
08.06.2012 година.

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

Бр. 5 страна 129 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 12.06.2012 год

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 1630/34 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
12.06.2012 год. Градоначалник,
Крива Паланка Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

_________________________
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