Бр. 7 страна 186 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
18.07.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За давање согласност за прифаќање на Договорот и овластување на градоначалникот за
потпишување на Договор за спроведување на проекти за воспоствување на регионален
систем за управување со отпад во Североисточниот плански регион во рамките на ИПА 2
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на за прифаќање на Договорот за спроведување на
проекти за воспоствување на регионален систем за управување со отпад во Североисточниот
плански регион во рамките на ИПА 2.
Член 2
Со оваа Одлука се дава овластување на Градоначалникот да го потпише Договорот за
спроведување на проекти за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во
Североисточниот плански регион во рамките на ИПА 2.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 1465/3
18.07.2017 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 давање согласност за прифаќање на Договорот и овластување
на градоначалникот за потпишување на Договор за спроведување на проекти за
воспоставување на регионален систем за управување со отпад во Североисточниот плански
регион во рамките на ИПА 2
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за прифаќање на Договорот и овластување
на градоначалникот за потпишување на Договор за спроведување на проекти за воспоставување на
регионален систем за управување со отпад во Североисточниот плалнски регион во рамките на ИПА
2, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017 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 – 1465/4
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
19.07.2017 год.
Градоначалник,
Крива Паланка
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
Бр. 7 страна 187 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 14 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на ден
18.07.2017 година донесе
О Д Л У К А
За аплицирање на проект „Изградба на пешачка патека
Висока зона – Лев брег“
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на проектот „Изградба на пешачка патека
Висока зона – Лев брег“ за користење на финансиски средства од Програмата „ИПА ЦБЦ Македонија
– Косово 2014 – 2020“
Член 2
Вкупната вредност на Проектот „Изградба на пешачка патека Висока зона – Лев брег“
изнесува 5.229.025,53 денари без ДДВ или 6.170.120,64 денари со ДДВ, според изготвена планска
документација.

Дел од потребните финансиски средства за реализација на проектот 75% ќе бидат
обезбедени од Програмата „ИПА ЦБЦ Македонија – Косово 2014 – 2020“, а остатокот од 25% плус
ДДВ ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Крива Паланка.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-1465/5
18.07.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 aплицирање на проект „Изградба на
пешачка патека Висока зона – Лев брег - Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Изградба на пешачка патека Висока
зона – Лев брег – Крива Паланка, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017
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 – 1465/6
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
Бр. 7 страна 188 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 1, т. 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
18.07.2017 година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
За давање на приоритет на проекти „Доизградба на регулација
на Скрњавски Дол“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проектите „Доизградба на регулација на Скрљавски
Дол“ – Крива Паланка, за користење на финансиски средства од Програмата за инвестирање во
животната средина за 2017 година на Министерството за животна средина и просторно планирање на
РМ.
Член 2
Вкупната проектна вредност на проектот „Доизградба на регулација на Скрљавски дол“,
иснесува 4.000.000 денари според изготвената проектна документација.
Доколку проектот биде одобрен, дел од финансиските средства за регулација на проектот ќе
бидат обезбедени од Министерството, а останатиот дел од потребните финансиски средства за
реализација на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Крива Паланка.
Член 3
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-1465/7
18.07.2017год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 давање на приоритет на проект

„Доизградба на регулација на Скрњавски дол“ – Криа Паланка
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Доизградба на регулација на
Скрњавски дол“ - Крива Паланка, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017
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 – 1465/8
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
Бр. 7 страна 189 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
18.07.2017 година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
За давање на приоритет на проекти
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проект „Изградба и регулација на дел од Бабин дол“
село Варовиште за аплицирање по објавени повици од домашни, странски донатори и по ИПА
програмите.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-1465/9
18.07.2017год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 давање на приоритет на проект „Изградба и регулација на дел
од Бабин дол“ с.Варовиште.
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Изградба и регулација на дел
од Бабин дол“ с.Варовиште за аплицирање по објавени повици од домашни, странски донатори и по
ИПА програмите, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017 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 – 1465/10
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
18.07.2017 година, ја донесе следнава
ОДЛУКА
За давање на приоритет на проекти
Бр. 7 страна 190 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.
Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет на проектите „Регулација на минор корито и партерно
уредување на мајор корито- прв дел“ за аплицирање по објавени повици од домашни , странски
донатори и по ИПА програмите.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-1465/11
18.07.2017год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 давање на приоритет на проект „Регулација на минор корито и
партерно уредување на мајор корито – прв дел“
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Регулација на минор корито и
партерно уредување на мајор корито – прв дел“, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на
ден 18.07.2017 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 – 1465/12
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Слу
жбен
весник на РМ“ бр.5/02) и член14, став1, т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 18.07.2017 година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
За давање на приоритет на проекти
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на проектите „Изградба на локален пат во с. Трново во
должина од 1,30км“ за аплицирање по објавени повици од домашни , странски донатори и по ИПА
програмите.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 7 страна 191 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 18.07.2017 год.
Бр. 09-1465/13
18.07.2017год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 давање на приоритет на проект „Изградба на локален пат во с.
Трново во должина на 1,30км.
1. Се прогласува Одлуката за давање на приоритет на проект „Изградба на локален пат во
с.Трново во должина на 1,30км.“, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017
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 – 1465/14
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
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; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 18.07.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 2680 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 на м.в.„Дурачка Река“ на к.п.бр.2680 во К.О. Крива Паланка сопственост на Република
Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-1465/15
18.07.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2680 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2680 во КО Крива Паланка
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017 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 – 1465/16
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
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; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од
Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот
на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 18.07.2017 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.745 во
К.О.Лозаново, 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 Лозаново на к.п.бр.745 во К.О.Лозаново, Општина Крива Паланка сопственост на
Ѓорѓиевски Боре, Здравковски Филип, Мицовски Добре, Стоименовски Драго, Цековска Јана и
Ѓоргиевски Велибор.
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Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Лозаново.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Лозаново за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-1465/17
18.07.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.745 во К.О. Лозаново,
Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 745 во КО Лозаново Општина
Крива Паланка, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден 18.07.2017 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 – 1465/18
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
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; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и член
14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 18.07.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 174 и к.п.бр.176/5 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка
Член 1
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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.„Домачки Дол“ на к.п.бр.174 и 176/5 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Миленковски Горан и Миленковски Иво.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на нов Генерален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена лесна незагадувачка индустрија Г2.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-1465/19
18.07.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
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 на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.174 и 176/5 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се прогласува Одлуката за
утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 174 и 175/5 во КО Крива
Паланка Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 45-та седница, одржана на ден
18.07.2017 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 – 1465/20
19.07.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________
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