Бр. 11 страна 539 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр. 40/06 и 136 /08) а
согласно член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.
5/02), член 9 од Статутот на Општина Крива Паланка – пречистен текст („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10) и член 6 од Деловникот на Советот на Општина Крива
Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 29.12.2016 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За верификација на мандат на член на Советот
на Општина Крива Паланка
1. Се верифицира мандатот на член на Советот на Општина Крива Паланка СТАНОЈКО
ДОДЕВСКИ од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-3592/3
29.12.2016 год.
Крива Паланк

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 Решение за верификација на мандат на член
на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Советот на Општина
Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница, одржана на 29.12.2016 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 – 3592/4
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 29.12.2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за финансирање и буџет
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата за финансирање и буџет
СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ од Крива Паланка, сметано од денот на одржувањето на 38-та седница
на советот, одржана на 29.12.2016 година.
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/5

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

29.12.2016 год.
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 Решение за верификација на мандат - член
на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за
финансии и буџет на Советот на Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та
седница, одржана на 29.12.2016 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 – 3592/6
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 35 од Статутот на Општина Крива Палана („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 29.12.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За верификација на мандат на член на Комисија за статут и прописи
1. Се верифицира мандатот на членот на Комисијата за статут и прописи СТАНОЈКО
ДОДЕВСКИ од Крива Паланка, сметано од денот на одржувањето на 38-та седница на советот,
одржана на 29.12.2016 година.
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2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 3592/7
29.12.2016 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 Решение за верификација на мандат - член
на Комисијата за Статут и прописи на Советот на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Комисијата за Статут
и прописи на Советот на Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 38-та седница,
одржана на 29.12.2016 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 – 3592/8
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 14 од Статутот на
Општина Крива Паланка – пречстен текст („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.
8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 29.12.2016 година,
донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Буџетскиот календар за планирање на Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Буџетскиот календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2017 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 3592/9
29.12.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_________________________
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БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ЗА 2017 ГОДИНА

Со овие процедури се утврдуваат роковите со кои е потребно да се спроведат
неопходните активности кои ги превзема Градоначалникот за доставување на главните насоки
за изготвување на финансиските планови на општинските буџетски корисници.
Врз основа на утврдените приоритети и цели на Општината кои треба да се постигнат во
одделни области за конкретните активности, општинските корисници треба да ги доставуваат
своите финансиски планово до Градоначалникот. По изготвувањето Градоначалникот го
доставува предлогот на Буџетот до Советот на Општината.
МОЖЕН РОК
_________________________________________________________________________________
_
1 септември Формуларите за подготовка на предлог буџетската пресметка се подготвуват и
дистрибуират до општинските буџетски корисници
од страна на Градоначалникот и финансискиот одел на Општината го донесува Буџетскиот
календар
_________________________________________________________________________________
__
15 септември Буџетските информации за тековната година и за минатата се ставаат на
формулари за секој одде и општински буџетски корисник заедно со упатствата за основните
насоки и препораки од Градоначалникот
_________________________________________________________________________________
__
1 октомври Проценката на трошоци за следната буџетска година се враќаат на финансискиот
оддел од страна на раководителите на одделите и општинските буџетски корисници
_________________________________________________________________________________
__

10 октомври а) Се анализираат буџетските барања од страна на финансискиот оддел
б) Барањата се анализираат,усогласуваат и поднесуваат до Градоначалникот
ц) Се изготвува предложениот трошковен план од финансискиот оддел
д) Се подготвува предложената програма за приходи од страна на
финансискиот оддел
_________________________________________________________________________________
__
15 октомври Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-Буџетски
пресметки и го одобрува Предлог - Буџетот
_________________________________________________________________________________
__
15 ноември а) Предлог –програмите се доставуват до Советот на Општината
б) Се објавува содржината на Предлог-програмите и се дава достапност на
јавноста
ц) Се одржуваат јавни расправи
_________________________________________________________________________________
_
1 декември Се доставува конечен Предлог-Буџет од страна на Градоначалникот
_________________________________________________________________________________
_
20-31 декември Седница на Советот на Општината за донесување на Буџетот за наредната
буџетска година
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_________________________________________________________________________________
___
1 јануари Започнува новата буџетска година
_________________________________________________________________________________
___
Бр.09 – 3592/9
29,.12.2016 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 на Буџетски
календар за планирање на Буџетот на Општинa
Крива Паланка за 2017 година
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Буџетски календар за планирање на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 38-та седница,
одржана на ден 29.12.2016 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 – 3592/10
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 28, став 1 od Законот за финансирање на единиците на
локална самоуправа ("Slu`ben весник na РМ“ br.61/04, 96/04, 67/07 и 192/15), Sovetot na
Општина Kriva Palanka na 28-та sednica, odr`ana na den 29.12.2016 godina, donese

Б У Џ Е Т
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година се состои од:
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од Трансфери
Приходи од донации

463.606.153
47.151.000
15.615.000
45.040.000
155.887.000
170.734.000
29.179.153
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II.ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени
Расходи од резерви
III.ДЕФИЦИТ
IV.ФИНАНСИРАЊЕ
Прилив
Домашни приливи
Странски заем
Одлив
Отплата на главница

458.306.153
457.706.153
600.000
5.300.000
- 5.300.000
0
0
0
5.300.000
5.300.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/11
29.12.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Pretsedatel,
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 Буџет на Општинa
Крива Паланка за 2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017
година, што Советот ja донесе на 38-та седница, одржана на ден 29.12.2016 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 – 3592/12
30.12.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
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, 47/11 и
Бр. 11 страна 545 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
192/15) и член 14 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на 38-та седницата, одржана на
29.12.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За извршување на Буџетот на Општината
Крива Палнака за 2017 година
Член 1
Буџетот на Општината Крива Паланка за 2017 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
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
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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 2017 година, коефициент за исплата на плата на Градоначалникот е 2,90.
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 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
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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
Министерство за информатичко општество и 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 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
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 2017 година.
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Бр. 09- 3592/13
29.12.2016 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 извршување на Буџетот на Општинa
Крива Паланка за 2017 година
1. Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за
2017 година, што Советот ja донесе на 38-та седница, одржана на ден 29.12.2016 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 – 3592/14
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15,154/15 и 5/16), Советот на Општина
Крива Паланка, на 38-та седница одржана на 29.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на вредност на бодот за платите на

државните службеници за 2017 година
Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година изнесува 76,8
денари.
Члелн 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Крива Паланка“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2017 година.
Бр.09-3592/15
29.12.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
_________________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот
за платите на државните службеници за 2017 година
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2017 година, што Советот ja донесе на 38-та седница, одржана на ден 29.12.2016
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 – 3592/16
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка,
на седницата одржана на 29.12..2016 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за работа на Локалната установа „Градски Музеј“
- Крива Паланка за 2017 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за работа на Локалната установа „Градски Музеј“ –
Крива Паланка за 2017 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 3592/17
29.12.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Програма за работа на Локалната
установа „Градски Музеј“-Крива Паланка за 2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за работа на ЛУ „Градски музеј“ –
Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 38-та седница, одржана на ден
29.12.2016 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 – 3592/18
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка,
на седницата одржана на 29.12..2016 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за утврдување ценовник на влезни
билети и дополнителни услуги во ЛУ„Градски Музеј“
- Крива Паланка за 2017 година
Член1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката бр.02-294/7 од 19.12.2016 година за
утврдување на ценовник за влезни билети и дополнителни услуги во ЛУ „Градски Музеј“ – Крива
Паланка за 2017 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 3592/19
29.12.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување ценовник на влезни билети и дополнителни
услуги во Локалната установа „Градски Музеј“-Крива Паланка за 2017 година

1. Се прогласува Одлуката за утврдување ценовник на влезни билети и дополнителни
услуги во ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 38-та
седница, одржана на ден 29.12.2016 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 – 3592/20
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка,
на седницата одржана на 29.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Програма за одржување на јавни зелени површини
во град Крива Паланка за 2017 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за одржување на јавни зелени површини во град
Крива Паланка за 2017 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 3592/21
29.12.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИПАЛАНКА
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 Одлуката за усвојување на Програма за одржување на јавни зелени
површини во град Крива Паланка за 2017 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за одржување на јавни зелени
површини во град Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 38-та седница,
одржана на ден 29.12.2016 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 – 3592/22
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1091 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 нас. Трештен дол на к.п.бр.1091 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Трајковски Горан, Трајковски Ивица и Трајковски Сашо.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/23
29.12.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Бр. 11 страна 553 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1091 во 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 на к.п. бр.1091 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/24
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.6940 и к.п.бр.6939 во К.О. Луке, 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 Луке на к.п.бр.6940 и к.п.бр.6939 во К.О.Луке, Општина Крива
Паланка сопственост на Тодоровски Санде и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Луке.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Луке за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/25
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.6940 и 6939 во КО
Луке, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.6940 и 6939 во КО
Луке, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на 29.12.2016
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 – 3592/26
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1097 и к.п.бр.1098 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.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1097 и к.п.бр.1098 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Краљевска Лилјана, Николов Ацо, Николовска Весна, Николовски Зоран,
Николовски Јонче, Николовски Роберт и Станковска Станка.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена детско игралиште.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а детското игралиште ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/27
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1097 и 1098 во КО
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 на к.п. бр.1097 и 1098 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/28
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Бр. 11 страна 556 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9154 и к.п.бр.9155 во К.О. Градец, 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 Градец на к.п.бр.9154 и к.п.бр.9155 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка сопственост на Димитриевска Стојанка, Стаменковски Стојан и Димитриовски
Стојан.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1 и викенд куќи А4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/29
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.9154 и 9155 во КО
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 на к.п. бр.9154 и 9155 во КО
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Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/30
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1155 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 ул.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1155 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Ѓоргиевски Коле и Ѓорѓиевски Коста.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/31
29.12.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М.р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Бр. 11 страна 558 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1155 во КО
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 на к.п. бр.1155 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/32
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 863/1 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 на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.863/1 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Николовски Благој.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Бр. 11 страна 559 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 3592/33
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.863/1 во КО
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 на к.п. бр.863/1 во КО Крива

Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/34
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1554/1 и к.п.бр.1554/2 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Бр. 11 страна 560 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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.„Димитар Арсов“ на к.п.бр.1554/1 и к.п.бр.1554/2 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Јовановски Бранко и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1 и центар за дневно снабдување.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а центарот за дневно снабдување ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-3592/35
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1554/1 и 1554/2
во КО 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 на к.п. бр.1554/1 и 1554/2 во КО

Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/36
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Бр. 11 страна 561 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9140 во
К.О. Градец, 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 Градец на к.п.бр.9140 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка
сопственост на Митовски Зоран, Митовски Насе, Митовски Добри, Стаменковски Стојанче,
Станковски Раде и Николовска Деска.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец 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.09-3592/37
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.9140 во КО
Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.9140 во КО Градец,

Бр. 11 страна 562 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/38
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1155 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 ул.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1155 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Ѓоргиевски Коле и Ѓорѓиевски Коста.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 3592/39
29.12.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Бр. 11 страна 563 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1155 во КО 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 на к.п. бр.1155 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/40
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2575; 2573/2 и 2574/2 во К.О. Мождивњак,
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 Мождивњак на к.п.бр.2575; 2573/2 и 2574/2 во К.О. Мождивњак,
Општина Крива Паланка сопственост на Маџовски Стојко и Ангеловски Миле.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивњак.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивњак за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Бр. 11 страна 564 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 3592/41
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.2575, 2573/2 и
2574/2 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.2575,2573/2 и 2574/2 во
КО Мождивњак, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/42
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1174/6 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.
Бр. 11 страна 565 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Куков дол на к.п.бр.1174/6 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Додевски Живко.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1, а предвидената улица ќе добие друга
местоположба.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09–3592/43
29.12.2016 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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1174/6 во КО
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 на к.п. бр.1174/6 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/44
30.12.2016 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;
Бр. 11 страна 566 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.956/3 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.956/3 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Маџов Стоимен.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи во А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09 – 3592/45
29.12.2016 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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.956/3 во КО
Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.956/3 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на 29.12.2016
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 11 страна 567 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 3592/46
30.12.2016 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 29.12.2016
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 21 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 нас. Домачки дол на к.п.бр.21 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Димитровски Кире.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка
е предвидено намена домување во станбени куќи А1 со компатибилни намени..
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи со компатибилни намени.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 3592/47
29.12.2016 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

Бр. 11 страна 568 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.21 во КО 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 на к.п. бр.21 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/48
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.5095/43 и 5095/1 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.5095/43 и к.п.бр.5095/1 во К.О. Жидилово,
Општина Крива Паланка сопственост на Димитровски Дане и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Жидилово.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Жидилово 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. 11 страна 569 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Бр.09-3592/49
29.12.2016 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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.5095/1 и 5095/43
во КО Жидилово, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.5095/1 и 5095/43 во КО
Жидилово, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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 – 3592/50
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.212 и к.п.бр.213 во К.О. Мождивњак, 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 Мождивњак на к.п.бр.212 и к.п.бр.213 во К.О.Мождивњак,
Општина Крива Паланка сопственост на Давидовска Јованка.
Бр. 11 страна 570 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивњак.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивњак 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 – 3592/51
29.12.2016 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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.212 и 213 во КО
Мождивњак, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.212 и
213 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та
седница, одржана на 29.12.2016 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 – 3592/52
30.12.2016 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
29.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1590 и к.п.бр.1591 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Бр. 11 страна 571 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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.„Македонска“ на к.п.бр.1590 и к.п.бр.1591 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Аврамовска Бона, Аврамовски Милан и Омерика Веца.
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 А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 3592/53
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. бр.1590 и 1591 во
КО 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 на к.п. бр.1590 и 1591 во КО
Крива Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница, одржана на
29.12.2016 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. 08–3592/54
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Бр. 11 страна 572 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29.12.2016 години, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на
основните училишта во општина Крива Паланка

Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
ООУ„Илинден“.
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5-3878/5 од 29. 04 2015 година издадена од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 04/15-С од февруари 2015 година изработен од „ЗУМ ПРОЕКТ“ од
Скопје.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/55

29. 12 2016 год
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М.р Борче Стојчевски,с.р.
_________________________

Бр. 11 страна 573 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Илинден“
-Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – ООУ „Илинден“-Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 29.12.2016 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. 08–3592/56
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29. 12 2016 години, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на
основните училишта во општина Крива Паланка
Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
OОУ „Илинден“ с. Конопница .
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5.4.2-366/3 од 01. 07 2015 година издадена Од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
Бр. 11 страна 574 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.

проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 06/15 од февруари 2015 година изработен од „Виадукт трејд“ од
Гостивар.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/57
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Илинден“-село
Конопница-Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – ООУ „Илинден“- село Конопница -Крива Паланка, што Советот ја донесе на
38-та седница, одржана на 29.12.2016 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. 08–3592/58
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Бр. 11 страна 575 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29.12.2016 години, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на

основните училишта во општина Крива Паланка
Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
ООУ „Јоаким Крчовски“.
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5-3878/4 од 29. 04 2015 година издадена од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 04/15-С од февруари 2015 година изработен од „ЗУМ ПРОЕКТ“ од
Скопје.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/59
29.12.2016 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
Бр. 11 страна 576 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски“ -Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та
седница, одржана на 29.12.2016 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. 08–3592/60
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29.12.2016 години, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на
основните училишта во општина Крива Паланка
Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
ООУ „Јоаким Крчовски - Партизан“.
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5-3878/3 од 29. 04 2015 година издадена од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 04/15-С од февруари 2015 година изработен од „ЗУМ ПРОЕКТ“ од
Скопје.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Бр. 11 страна 577 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/61
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски-Партизан“ -Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски-Партизан“ -Крива Паланка, што Советот ја донесе на
38-та седница, одржана на 29.12.2016 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. 08–3592/62
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29.12.2016 години, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на
основните училишта во општина Крива Паланка
Бр. 11 страна 578 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
ОЈУДГ „Детелинка“.
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5-3878/6 од 29. 04 2015 година издадена од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 04/15-С од февруари 2015 година изработен од „ЗУМ ПРОЕКТ“ од
Скопје.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09-3592/63
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – ОЈУДГ „Детелинка“ -Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – ООУ „Детелинка“ -Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 29.12.2016 година.
Бр. 11 страна 579 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 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. 08–3592/64
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот на локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 348, став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник бр. 169/15) и членот 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 29.12.2016 години, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање на
физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на
основните училишта во општина Крива Паланка
Член 1
Се усвојува Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување
на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка.
Член 2
Границата на опфатот на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за
смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка е пред
СОУ „Ѓорче Петров“.
Член 3
Составен дел на Одлуката е согласноста бр. 33.5-3878/2 од 29. 04 2015 година издадена од
Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово и Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во
општина Крива Паланка бр. 04/15-С од февруари 2015 година изработен од „ЗУМ ПРОЕКТ“ од
Скопје.
Член 4
Реализација на Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на
сообраќајот во зони на основните училишта во општина Крива Паланка по обезбедување на
финансиски средства.
Член 5
Основен сообраќаен проект за проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во
зони на основните училишта во Општина Крива Паланка го потпишува Градоначалникот на
Општина Крива Паланка со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена
Одлуката и истиот се заверува со печат на Градоначалникот.
Член 6
Оваа одлука влагува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 11 страна 580 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 29.12.2016 год.
Бр.09-3592/65
29.12.2016 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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за
проектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните
училишта во Општина Крива Паланка – СОУ „Ѓорче Петров“ -Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Основен сообраќаен проект за проектирање
на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина
Крива Паланка – СОУ „Ѓорче Петров“ -Крива Паланка, што Советот ја донесе на 38-та седница,
одржана на 29.12.2016 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. 08–3592/66
30.12.2016 год.
Крива Паланка

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

______________________
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