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Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за работа на ОЈУДГ„Детелинка“ –
Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се усвојува Извештај за работа на ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка за учебната 2014/2015
година, што советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-460/3
23.02.2016 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на ОЈУДГ„Детелинка“Крива Паланка за учебната 2014/2015 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на ОЈУДГ„Детелинка“-Крива
Паланка за учебната 2014/2015 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на
23.02.2016 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 – 460/4
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ОЈУДГ„Детелинка“ –
Крива Паланка за учебната 2015/2016 година
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1. Се усвојува Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка за учебната 2015/2016
година, што советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-460/5
23.02.2016 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
З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ„Детелинка“Крива Паланка за учебната 2015/2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ„Детелинка“-Крива
Паланка за учебната 2015/2016 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на
23.02.2016 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 – 460/6
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен Весник
на Република Македонија“ бр. 27/2014 и 199/2014), член 57 став (4) од Законот за локалната
самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 14 од Статутот
на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), на предлог на
Градоначалникот, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.02.2016 година
донесе
О Д Л У К А
за организацијата, делокругот и начинот на извршување
на задачите на општинската администрација на Општина Крива Паланка
1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува внатрешната организација на општина Крива Паланка (во
натамошниот текст: општината), видот и бројот на организационите единици, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на
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Општина Крива Паланка, начините и формите на раководење со нив, како и графички приказ
(органограм) на внатрешната организација на општината.
Член 2
Општинската администрација на Општина Крива Паланка (во понатамошниот текст општинска
администрација) ги извршува работите од надлежност на органите на Општината, односно
Градоначалникот и Советот и на Општината.
Општинската администрација работите ги извршува согласно Законот за локалната
самоуправа, Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор,
Законот за работните односи, други закони, Статутот на општината и актите на Советот и
Градоначалникот на Општината.
Член 3
Општинската администрација:
1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот;
2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и повремени
комисии;
3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот;
4. Го води сметководството на Општината;
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на
состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање;
6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на
надлежните органи или врз основа на закон;
7. Ракува со документи на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање
во Државниот Архив на Република Македонија.
Член 4
Врз основа на надлежностите на Општината утврдени со закон, како и групирањето на работите
и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, општинската
администрација се организира во одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина
Крива Паланка.
Член 5

Секторот се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од
надлежност на органите на Општината, како и заради координирање и контрола на работите од
надлежност на одделенијата во неговиот состав и следење и унапредување на меѓусебната соработка
на одделенијата.
Одделението се образува заради непосредно извршување на една од следните работи:
нормативно-правни, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, информативно документациони,
информативно-комуникациски, стручно оперативни, инвестициони, информатичко-технолошки,
управување со човечки ресурси, стручно-административни и други работи.
Територијална противпожарна единица на Општината се образува заради вршење на со закон
утврдените работи од областа на заштита од пожари.
II.
ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ
Член 6
Општинската администрација на Општина Крива Паланка се организира во следните сектори,
одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината:
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1. Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој во чиј
состав се:

Одделение за правни и општи работи

Одделение за финансиски прашања

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
2. Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура, во
чиј состав се:

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
3. Одделение за инспекциски надзор
4. Одделение за човечки ресурси
5. Одделение за внатрешна ревизија
6. Територијална противпожарна единица на општина Крива Паланка
III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ
Член 7
Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој
Секторот за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој ја
обединува, координира, контролира, следи и унапредува меѓусебната соработка на Одделението за
правни и општи работи, Одделението за финансиски прашања и Одделението за за јавни дејности,
економски развој и информатичка технологија кои се во негов состав; ги следи и спроведува
законските прописи од надлежност на работа на одделенијата кои се во негов состав; изготвува одлуки
и други акти, изготвување на мислења и вршење на стручни и организациони работи за Советот и
Градоначалникот; спорведување на постапка за експропријација; застапување на Општината пред
судовите и другите органи; спроведување на постапките за јавните набавки; извршување на работи за
потребите на етничките заедници; информирање на граѓаните; архивирање, експедирање и чување на
општинската документација; работи за возниот парк на општината и превоз за потребите на општината,
дактилографски работи, одржување на хигиената; одржување на инвентарот и опремата во општината;
достава на матријали и акти, врши работа од областа на буџетското и материјално-финансиското
работење, контрола на буџетот (контрола на подготовката и извршувањето на буџетот), еx ante
финансиска контрола, контрола на извршувањето на утврдените политики и оперативното управување
(надзор над целокупниот процес на внатрешното управување и контрола), сметководството и
буџетското и финансиското известување, управување, следење и контрола на состојбата и движењето
на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот; подготвување на стратешки
план, работи поврзани со буџетот, измена и дополнување, изготвување на финансиски план за
извршување на буџетот (месечен, квартален и годишен; следење на остварувањето на приходите и
извршувањето на трошоците на субјектот; подготвување на годишна завршна сметка и годишен
финансиски извештај, благајничко работење; подготовка, примање, ликвидирање и контрола на
сметководствената документација; пресметување на платите и надоместоците од работен однос на
вработените во општината и на членовите на советот на општината; спроведување на прописите од
областа на даноците и таксите и други надоместоци и нивна присилна наплата; идентификација на
недвижен и подвижен имот; спроведување на надлежности и задоволување на потребите на граѓаните
од областа на предучилишно воспитание, основно и средно образование, култура, спорт,
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земјоделието и информатичка технологија; овозможување социјална, здравствена заштита и заштита
на децата на подрачјето на општината; подготвување на програми и предлагање на мерки за поддршка
на малите и средните претпријатија и претприемништвото на локално ниво; вршење на работите од

областа на слободен пристап до информации од јавен карактер; соработка со меѓународни
организации, невладини, хуманитарни и други организации; развој на информатичката технологија и
управување со базите на податоци и апликативниот софтвер; подготвување на програми од
надлежностите за кои е образуван и други работи што ќе му бидат доверени во надлежност од Советот
и Градоначалникот на Општината, а во согласност со законските прописи во Р. Македонија.
Член 8
Одделение за правни и општи работи
Одделението за правни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на: изготвување
на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот; изготвување
на мислења на актите од аспект на нивната законитост; врши стручни и организациони работи за
функционирање на Советот, односно Градоначалникот на Општината; водење на постапка за
експропријација и регулирање на имотно-правните односи; застапување на Општината по претходно
овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи во Р.Македонија;
проучување на законите и подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки; следење
и согледување на потребите од набавки во субјектот, извршување на административни работи за
потребите на етничките заедници; информирање на граѓаните за остварување на нивните права од
надлежностите на општината; архивирање, експедирање и чување на општинската документација,
трансфер на документите во Државниот архив на Р.Македонија; врши работи за возниот парк на
општината, превоз за потребите на општината и совесно користење и одржување на патничките возила
сопственост на општината, дактилографски работи, одржување на хигиената во објектот на општината,
одржување на инвентарот и опремата во општината; достава на матријали и акти кои произлегуваат од
работата на општинатаи други работи што ќе му бидат доверени во надлежност од Советот и
Градоначалникот на Општината, а во согласност со Законот за локалната самоуправа и други прописи.
Член 9
Одделение за финансиски прашања
Одделението за финансиски прашања ги врши работите што се однесуваат на: следење и
примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското
работење, контрола на буџетот (контрола на подготовката и извршувањето на буџетот), еx ante
финансиска контрола, контрола на извршувањето на утврдените политики и оперативното управување
(надзор над целокупниот процес на внатрешното управување и контрола), сметководството и
буџетското и финансиското известување, управување, следење и контрола на состојбата и движењето
на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот; подготвување на стратешки
план и предлог буџет за наредната година и повеќе годишни проекции поврзани со буџетот, измена и
дополнување на буџетот и стратешки план на субјектот; контрола на подготовката и извршувањето на
буџетот; спроведување ex-ante и ex-post финансиска контрола; изготвување на финансиски план за
извршување на буџетот (месечен, квартален и годишен) за субјектот и единките корисници на
субјектот; следење на
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остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на субјектот; сметководствено
евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување на годишна завршна сметка и подготовка
на годишен финансиски извештај, подготвување на извештај за извршените ревизии и активности на
внатрешниот ревизор, согласно на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; благајничко
работење; подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;
месечно пресметување на платите и надоместоците од работен однос на вработените во општината и
надоместоците на членовите на советот на општината; примена,проучување на законите и
подзаконските акти и други прописи од областа на даноците и таксите грижа за нивна доследна
примена; грижа и организирање на присилна наплата на локалните даноци, таксите и другите
надоместоци; обезбедување на навремено задолжување на даночните обврзници согласно законските
прописи; идентификација на недвижен и подвижен имот; водење на регистар на недвижен и подвижен
имот со имиња и адреси на даночните обврзници, вкупна површина и вредност; и други работи што ќе
му бидат доверени во надлежност од Советот и Градоначалникот на Општината, а во согласност со
Законот за локална самоуправа и други прописи.
Член 10
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделението ги врши работите што се однесуваат на: следење на состојбите во поглед на
развојот на мрежата и задоволување на потребите на граѓаните со установи од областа на
предучилишно воспитание, основно и средно образование, култура, спорт, земјоделието и во врска со
давање иницијативи и предлози за унапредување на условите за работа и развој на мрежата;
спроведување на надлежности од областа на образованието во рамките на законските прописи;
унапредување на спортските и културни збиднувања и манифестации на подрачјето на општината;
овозможување социјална, здравствена заштита и заштита на децата на подрачјето на општината;
создавање и ажурирање база на податоци од надлежност на одделението; ажурирање на имотот на
општината, следење на прописите и дава мислење од овие области; предлага мерки и активности што

треба локалната власт да ги превземе; подготвување на програми и предлагање на мерки за поддршка
на малите и средните претпријатија и претприемништвото на локално ниво; вршење на работите од
областа на слободен пристап до информации од јавен карактер; учествување во воспоставување и
развојот на мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство; остварува соработка со
меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации; се грижи за развој на
информатичката технологија и нејзино вклучување во функционирањето на Општината , врши
управување со базите на податоци и апликативниот софтвер; подготвува програми за локален
економски равој, и други работи што ќе му бидат доверени во надлежност од Советот и
Градоначалникот на Општината, а во согласност со Законот за локална самоуправа и други прописи.
Член 11
Сектор за урбанизам, сообраќај , заштита на животна средина и комунална инфраструктура
Сектор за урбанизам, сообраќај , заштита на животна средина и комунална инфраструктура ја
обединува, координира, контролира, следи и унапредува меѓусебната соработка Одделение за
урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина и Одделението за изградба и одржување на
комунална инфраструктура; ги следи и
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спроведува законските прописи од надлежност на работа на одделенијата кои се во негов состав,
изготвување на годишни програми и други акти за Градоначалникот и Советот на општинатата од
областа на урбанизмот и комуналната инфраструктура; врши работи за просторно и урбанистичко
планирање и комунално уредување на Општината; водење на постапка за изработка, донесување и
изменување на урбанистички планови, урбанистичко плански документации, урбанистички проекти и
општи акти за населени места за кои нема планови; врши прибирање и стручно обработување на
барањата и издавање соодветни акти; издавање на изводи од урбанистички планови, урбанистичко
плански документации, урбанистички проекти и други акти, изготвува одобренија за градба, доградба,
надградба, реконструкција и друг вид предвидени со законските прописи; врши работи за утврдување
на статус на бесправно изградени објекти; пресметка на надоместок за уредување на градежо
земјиште и пресметка на надоместок за легализација на објекти, издава одобренија за градба за
објекти од локално значење; давање на насоки и издавање на согласност на архитектонски проекти и
проекти за партерно уредување; издавање на одобрение за урбани санациони мерки, урбанистичко
(урбано и рурално) планирање; донесување на акти и преземање на мерки за заштита и спречување од
загадување на животната средина и природата; издавање на Б интегрирани еколошки дозволи;
предлагање мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и спречување од
загадување на водата, воздухот, земјиштето, растенијата, мерки за намалување на бучавата и
нејонизирачкото зрачење; издавање на лиценци и дозволи за превоз на патници; контрола на
локалните патишта и улици по однос на хоризонтална и вертикална сигнализација, именување на
инфраструктурни објекти и нумерирање на објекти, реализација на програма за уредување на
градежното земјиште; извршување на работи и задачи во врска со подготвување на техничка
документација за реализација на проекти, од областа на комуналната инфраструктура и уредување на
градежното земјиште, оперативно спроведување на активностите, следење на состојбите и
организирање изградба, реконструкција и други активности за инфраструктурни објекти; регулација и
одржување на речните корита; изготвување и ажурирање на стратешките документи, дефинирање на
акциските планови за реализација на стратегиите; издавање одобренија за раскопување на јавни
површини, поставување на рекламни материјали, користење на јавен простор и друго; вршење на
геодетски и геометриски работи; вршење на работите сврзани со јавното осветлување и одржување на
јавното зеленило; преземање на оперативни мерки за превенција и справување со кризна состојба,
Член 12
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина ги врши работите што се
однесуваат на просторно и урбанистичко планирање на Општината; следење и проучување на
законите и прописите од својата област; изготвување на годишна програма за изработка на акти од
областа на урбанизмот, следење на состојбите во урбанизација на просторот на Општината;
покренување на постапка за изработка, донесување или изменување на урбанистички планови,
урбанистичко плански документации, урбанистички проекти и општи акти за населени места за кои
нема планови; врши прибирање и стручно обработување на барањата и иницијативите од физички и
правни лица и издавање соодветни акти од областа на работа на одделението; издава изводи од
урбанистички планови, урбанистичко плански документации,
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урбанистички проекти и други акти, изготвува одобренија за градба, доградба, надградба,
реконструкција и друг вид предвидени со законските прописи; постапува по Законот за утврдување на
статус на бесправно изградени објекти, врши препраќање на одобрените проекти за пресметка на
надоместок за уредување на градежо земјиште, издава одобренија за градба за објекти од локално
значење; издавање на насоки при изработка на архитектонски проекти; издавање на согласност на

архитектонски проекти и проекти за партерно уредување; издавање на одобрение за урбани санациони
мерки, урбанистичко (урбано и рурално) планирање; издавање на извод од урбанистички план;
уредување на просторот и уредување на градежно земјиште; донесување на мерки за заштита и
спречување од загадување на животната средина и природата; издавање на Б интегрирани еколошки
дозволи; предлага мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и спречување
од загадување на водата, воздухот, земјиштето, растенијата; предлага мерки за намалување на
бучавата и нејонизирачкото зрачење, издавање на лиценци и дозволи за превоз на патници; контрола
на локалните патишта и улици по однос на хоризонтална и вертикална сигнализација, именување на
инфраструктурни објекти и нумерирање на објекти, други работи што ќе му бидат доверени во
надлежност од Советот и Градоначалникот на Општината, а во согласност со законските прописи.
Член 13
Oдделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура ги врши работите што се
однесуваат на: следење и проучување на законите и прописите од својата област; изготвување на
годишни програми и извештаи за Советот и Градоначалникот на општината од областа и делокругот на
работа на одделението; реализација на програмата за уредување на градежното земјиште;
пресметување на надомест за уредување на градежно земјиште, спроведување на програми,
извршување на работи и задачи во врска со подготвување на техничка документација за реализација
на проекти, овозможување на оперативно спроведување на активностите од областа на комуналната
инфраструктура и уредување на градежното земјиште, водење на постапка согласно на законот за
утврдување на статус на бесправно изградени објекти и изготвување на акт за пресметка на
надоместок за легализација на
објекти, следење на состојбите и организирање изградба,
реконструкција и одржување на локални патишта и улици водоводни и канализациони системи и друг
вид на инфраструктурни објекти, врши регулација и одржување на речните корита ; следење на
состојбата во врска со снабдување со вода за пиење и одведување на отпадните води и другите
комунални услуги од надлежност на Општината; изготвување и ажурирање на стратешките документи,
дефинирање на акциските планови за реализација на стратегиите; формирање на база на податоци,
изготвува предлог одлуки и други прописи, програми и други акти, аналитички и други материјали и
акти за Советот и комисиите на Општината; извршување на работи и задачи во врска со подготвување
на техничка документација во постапка за издавање на одобрение за градба за реализација на проекти
од областа на комуналните дејности, ефективно и ефикасно изведување на работите на објекти од
јавен интерес од локално значење; издавање одобренија за раскопување на јавни површини,
поставување на рекламни материјали, користење на јавен простор и друго; вршење на геодетски и
геометриски работи; надгледување на реализација на проектите на терен, вршење на работите
сврзани со јавното осветлување на населените места на
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подрачјето на Општината; следење на состојбите за уредување и одржување на јавното зеленило;
преземање на оперативни мерки за превенција и справување со кризна состојба, ги следи прописите и
дава мислење по истите од својата област; врши и други работи што со посебни закони за комунални
дејности се дадени во надлежност на Општината;
Член 14
Одделение за инспекциски надзор
Одделението за инспекциски надзор ги врши работите што се однесуваат на: вршење на
инспекциски надзор; следење и примена на законските прописи кои се во надлежност на Општината;
врши координација на својата работа со другите одделенија во рамки на општинската администрација
и други дејности од надлежност на општината; надзор над примената на Законот за градење во делот
од надлежноста на општината, контрола на извршувањето на комуналните дејности и комуналниот ред
на општината, вршење на работите од надлежностите на инспекцијата за домување, контрола на
јавните претпријатија и други институции, извршување на надлежностите на комуналните редари
контрола над физичките лица, согласно законската регулатива од областа на одржување на јавната
чистота, вршење на инспекциски надзор од областа на сообраќајот и патиштата; заштита на животната
средина; угостителско-туристичката и занаетчиската дејност; следење и примена на законските
прописи на Општината во областа на наплатата на локалните даноци и други приходи на Општината;
вршење инспекциски надзор во основното и средно образование спорт вршење увид на лице место и
изготвување записници; донесување решенија во управна постапка за извршен надзор; поднесување
пријави до надлежните државни органи, подготвување на програми од областа на инспекцискиот
надзор, следење на реализацијата на програмите, спроведување на активности од областа на заштита
и спасување и вршење на други надлежности на општината.
Член 15
Одделение за управување со човечки ресурси
Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на: развој
на органот; воспоставува информативен систем за човечки ресурси; грижа за правата од работен
однос на вработените во органот; следење на развојот на организациската култура во органот;

донесување на одлука за развој, мотивација, организациски развој и вработување; го регулира статусот
на вработените; грижа за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на
човечките ресурси, вклучувајќи ги и оние поврзани со правичната застапеност на заедниците;
континуирано ја следи состојбата со човечките ресурси, односите меѓу вработените; следење на
потребата од обуки и развој на капацитетите на човечките ресурси и во таа насока изработува
Годишна програма за обука на државните службеници во органот; определување правила и постапки
за однесување на вработените со кои се воспоставуваат позитивни односи и промоција на високо ниво
на етика и мотивација; помагање во спроведување на системот на оценување на државните
службеници, изработување на предлози за негово подобрување; изработка на Годишниот извештај за
резултатите од оценувањето и го доставува до МИОА; подготвување на нацрт опис на работните места
и го подготвува Правилникот за систематизација на работните места во органот; подготвување на сите
видови на акти и документи кои се однесуваат на селектирањето и вработувањето на државните
службеници преку јавен и интерен оглас,
Бр. 2 страна 20 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
спогодбите за преземање на државен службеник од еден во друг орган и ја следи нивната реализација;
следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките ресурси кои се
однесуваат на селекцијата, вработувањето и мобилноста во државната служба; други работи што ќе му
бидат доверени во надлежност од Советот и Градоначалникот на Општината, а во согласност со
Законот за локална самоуправа, Законот за административни службеници, Законот за вработени во
јавен сектор и други прописи.
Член 16
Одделение за внатрешна ревизија
Одделението за внатрешна ревизија ги врши работите што се однесуваат на: проучување и
примена на Законот за јавна внатрешна контрола и подзаконските акти донесени врз основа на овој
закон; процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност со законите, подзаконските,
интерните акти и договори; темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна контрола;
оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на раководителот на субјектот за
намалување на факторите за ризик; проверка на точноста, комплетноста и законитоста на
сметководствената евиденција и финансиските извештаи на субјектот; процена на економичноста,
ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана област на
активности или програми на субјектот; темелна процена на работењето на информативно
технолошките системи; процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на
системот за финансиско управување и контрола за утврдување, процена и управување со ризиците;
давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури на субјектот; изготвување и
донесување на стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на
ризик; извршување на поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и
следење на нивното спроведување; изготвување на извештаи од извршените ревизии; следење на
спроведување на мерките преземени од раководителот на субјектот од јавниот сектор врз основа на
препораките дадени во ревизорските извештаи; изготвување на упатство за работа и повелба за
внатрешна ревизија; информирање на раководителот на субјектот за постоење на конфликт на
интереси при извршување на ревизорската задача; известување до раководителот на субјектот и
лицето задолжено, за неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои можат да резултираат
со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка; изготвување на годишен извештај за извршените
ревизии и активности на внатрешната ревизија; изготвување на план за обука на внатрешните
ревизори и следење на нивна имплементација; подготвува квартални и годишни извештаи за
работењето на внатрешната ревизија, и други работи што ќе му бидат доверени во надлежност од
Советот и Градоначалникот на Општината, а во согласност со Законот за локална самоуправа и други
прописи.
Член 17
Територијална противпожарна единица
Територијалната противпожарна единица ги врши следните работи: гаснење на пожари на
подрачјето на Општината; отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар; спасување
на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозен од пожари и експлозиви; укажување техничка
помош при незгоди и опасни ситуации; извршување на други работи при несреќи и непогоди;
соработува со другите
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противпожарни единици на општините во Р.М утврдени со закон; дејствуваат како противпожарни
единици на Р.Македонија заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата
територија на Р.Македонија; водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозиви,
интервенции на гаснење; периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната
опрема со која располага Територијалната противпожарна единица; тековна поправка и одржување на
механиката; давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и

други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи; едукација на граѓаните
за заштита од пожари, преку организација на предавања и вршење на други работи согласно на
законските и подзаконските акти.
Член 19
Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на државната управа, во
согласност со закон.
Член 20
Општинската администрација соработува со соодветна администрација од други општини и со
подрачните единици на министерствата и другите државни органи за прашања и проблеми од
заеднички интерес.
IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ОБЛИЦИ
Член 21
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на Општината.
Со секторот раководи раководител на Сектор.
Со одделението раководи раководителот на одделението.
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на одделението, со одделението
раководи државниот службеник со највисоко звање во одделението кој го определува
Градоначалникот.
Со Територијалната противпожарна единица на Општина Крива Паланка раководи Командир.
Со одделението во Територијалната противпожарна единица раководи Командир на одделение.
Член 22
Вкупниот број на вработени и распоред по звања и работни места го утврдува Градоначалникот
на Општината со Правилник за систематизација на работни места во општинската администрација.
Член 23
Работата на општинската администрација е јавна.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 24
Оваа одлука може да се измени и дополни на начин и постапка како и при нејзино донесување.
Член 25
Со денот на влегувањето во сила со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на
Општина Крива Паланка бр. 07-1936/1 од 22.06.2009 година, бр.07-4129/39 од 4.12.2009 година и број
07-1544/17 од 03.06.2013 година.
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Член 26
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за
информатичко општество и администрација.
Бр. 09-460/7
Од 23.2.2016 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 Одлуката за организација, делокругот и начинот
на извршување на задачите на општинската администрација
на Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите
на општинската администрација на Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 30-та седница,
одржана на 23.02.2016 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 – 460/8
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25.02.2016 год.
Крива Паланка

Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за информатички развој и компјутерска технологија–
Крива Паланка за 2015 година
Член 1
1. Се усвојува Годишен извештајот за информатички развој и компјутерска технологија – Крива
Паланка за 2015 година, што Советот го донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
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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 Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за
активностите на Општината Крива Паланка во областа на ИКТ
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за активностите на Општина
Крива Паланка во областа на ИКТ, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
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 – 460/10
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02..2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за рабаота во образование,
спорт и култура – Крива Паланка за 2015 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за работа во образование, спорт и култура– Крива Паланка за 2015
година, што Советот го донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 460/11
23.02.2016 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
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гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештајот за реализирани активности по
Програмата за образование, спорт и култура за 2015 ггодина
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за реализирани активности по
Програмата за образование, спорт и клутра за 2015 година, што Советот ја донесе на 30-та седница,
одржана на 23.02.2016 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 – 460/12
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 23, став 2 од Законот за управување со отпад („Службен весник на
Република Македонија“ број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13,
51/15 и 165/15) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ број 08/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 23.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Извештај за спроведување на Програма за управување
со отпад на Општина Крива Паланка за 2015 година
Член 1
Се усвојува Извештај за спроведување на Програма за управување со отпад на Општина Крива
Паланка за 2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-460/13
23.02.2016 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 Одлуката за усвојување на Извештај за спроведување на Програмата за
управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2015 година
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата за
управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2015 година, што Советот ја донесе на 30-та
седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/14
25.02.2016 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
________________________

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник
на РМ“ бр. 199/14; 44/15 и 193/15) и член 14 од Статутот на Советот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010) и во врска со член 22 и 36 од Законот за
Локална Самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на Општина Крива Паланка на својата
седница одржана на ден 23.02.2016 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на условите за начинот на градење во село Огут, К.О. Огут,
за кое нема важечки урбанистички план.
Член 1
Општиот акт за село Огут се изготвува согласно на Годишната програма бр. 07-2823/23 од
14.11. 2014 година за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички планови на
подрачјето на Општина Крива Паланка за 2015 година, донесена од Советот на општината („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8 од 14.11.2014 година).
Член 2
Предлог-Одлука за Општ Акт за село Огут, Општина Крива Паланка е одобрена од комисијата
за одобрување на Предлог-Одлука за Општ акт за село Огут, Општина Крива Паланка, назначена со
Решение бр. 29-1333/2 од 25.11.2015 година од Градоначалникот на Општина Крива Паланка и за
истата е добиена согласност од Министерството за транспорт и врски со бр. 24-514/1 од 13.01.2016
година.
Член 3
Предлог-Одлука за Општ Акт за село Огут е изготвена од правното лице ТД ..Генико.. доо,
Прилеп, кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл. Весник на РМ“, бр. 199/14, 44/15 и 193/15).
Член 4
Општиот акт за село содржи текстуален дел – Предлог-Одлука, нумерички дел - табеларен
приказ за планирање на содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:
- Сообраќајно поврзување со поширокото опкружување -------------------- 1 : 50 000
- Сообраќајно поврзување со поширокото опкружување -------------------1 : 5 000
- Извод од претходно изготвена планска документација --------------------- 1 : 2 500
- Архивски оригинал на дигитализирани катастарски планови ----------- 1 : 2 500
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- Намена на површини на земјиштето ----------------------------------------------- 1 : 2 500
- Споредбен приказ на границите на планските опфати (стар и нов)------1 : 2 500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на заверени дигитализирани архивски
оригинали на дигитализирани катастарски планови во М = 1 : 2 500.
Член 6
Со Одлуката за Општ Акт за село Огут се утврдува граница на плански опфат на селото (2
опфати) и 18 плански опфати групирани во 16 маала и викани места, со вкупна површина од 293,609
ха. Границата на селото заедно со останатите 18 плански опфати, графички дефинирани и текстуално
опишани со дефинирани координати на сите 426 прекршни точки.
Планските опфати лежат на територијата на ко Огут, на кои крајните и прекршните точки ги имаат
следните координати:

planski opfat - 01.1
t. bрој

X

Y

1

598066.022

685110.104

2

598085.528

685165.504

3

598114.591

685164.885

4

598107.059

685186.864

5

598424.204

685254.045

6

598424.711

685285.357

7

598485.348

685331.356

8

598506.714

685330.758

9

598677.601

685271.805

10

598685.341

685218.272

11

598800.467

685313.564

12

598930.860

685313.059

13

598944.251

685223.968

14

599010.035

685261.791

15

599015.578

685259.214

16

599135.910

685372.593

17

599197.547

685355.888

18

599301.883

685492.899

19

599399.715

685460.114

20

599375.178

685588.343

21

599278.609

685620.676

22

599014.321

685441.010

23

598850.131

685493.130

24

598653.137

685409.808

25

598463.300

685461.965

26

598313.476

685350.594

27

598196.412

685349.769

28

598055.661

685285.903

29

597973.400

685291.086

30

597868.003

685220.569

31

597454.551

685437.007

32

597430.329

685439.282

33

597395.429

685469.325

34

597401.021

685395.301

35

597433.748

685285.745

36

597482.471

685319.603

37

597761.926

685113.896

38

598024.187

685136.069
planski opfat - 01.2

t. bрој

X

Y

1

599399.715

685460.114

2

599487.562

685451.385

3

599517.157

685484.711

4

599541.909

685430.252

5

599612.657

685376.890

6

599670.650

685383.308

7

599665.883

685274.713

8

599726.655

685260.425

9

599764.729

685294.678

10

599832.471

685290.217

11

599925.479

685261.737

12

599915.883

685236.430

13

599947.938

685223.741

14

599955.796

685253.099

15

600063.754

685200.089

16

600097.738

685242.928

17

600120.416

685232.817

18

600128.418

685248.827

19

600129.924

685316.448

20

600270.569

685480.049

21

600260.171

685509.823

22

600329.023

685683.058

23

600382.784

686022.165

24

600479.807

686113.973

25

600432.113

686143.484

26

600440.152

686169.105

27

600415.091

686215.320

28

600454.454

686366.374

29

600235.750

686390.381

30

600187.494

686292.782

31

600115.470

686324.285

32

600103.735

686320.856

33

600117.261

686246.707

34

600034.056

686232.270

35

599976.255

686119.226

36

600012.347

686044.380

37

600082.774

686051.242

38

600096.786

686036.137

39

599989.809

685975.062

40

599997.723

685890.059

41

599906.861

685789.241

42

599922.939

685733.239

43

599776.255

685650.300

44

599692.985

685668.543

45

599706.312

685692.893

46

599645.724

685697.067

47

599526.344

685571.383

48

599624.630

685721.784

49

599610.654

685806.126

50

599618.813

685845.967

51

599578.439

686035.122

52

599549.680

686036.770

53

599545.685

686020.695

54

599528.638

686016.237

55

599526.596

685810.115

56

599443.178

685730.296

57

599441.161

685609.863

58

599375.178

685588.343
planski opfat – 02

t. bрој

X

Y

1

598711.935

684747.310

2

598802.964

684786.831

3

598766.274

684906.591

4

598824.679

684934.967

5

598832.072

684911.420

6

598991.928

684962.227

7

598981.261

684992.360

8

598969.189

684992.691

9

598926.148

685051.733

10

598863.276

685014.611

11

598863.121

684991.852

12

598822.040

685004.633

13

598832.301

685027.727

14

598799.868

685031.786

15

598840.648

685177.081

16

598817.085

685201.823

17

598737.741

685124.181

18

598570.755

685155.093

19

598546.754

685105.888

20

598571.045

685071.866

21

598500.575

685066.499

22

598500.901

685020.106

23

598387.831

685027.061

24

598363.586

684976.922

25

598403.912

684940.967

26

598365.950

684912.251

27

598377.288

684889.348

28

598530.243

684964.568

29

598636.872

684795.213

30

598702.515

684812.823
planski opfat - 03

t. bрој

X

Y

1

599184.520

684921.968

2

599198.328

684941.552

3

599175.932

684977.750

4

599255.499

685073.052

5

599286.443

685062.592

6

599297.791

685076.795

7

599193.426

685222.989

8

599148.868

685261.088

9

599058.691

685233.728

10

599070.783

685230.070

11

599079.113

684975.449
planski opfat – 04

t. bрој

X

Y

1

600331.840

684677.878

2

600375.456

684701.825

3

600338.792

684838.855

4

600288.984

684891.643

5

600296.933

685058.655

6

600221.945

685109.163

7

600207.904

685097.865

8

600074.857

685196.982

9

600048.684

685156.445

10

600151.403

685018.996

11

600126.873

684889.143

12

600107.942

684902.567

13

600104.267

684864.223

14

600125.656

684866.043

15

600126.927

684841.927

16

600156.514

684838.149

17

600140.968

684771.699

18

600228.079

684780.312

19

600287.965

684706.245

20

600332.251

684706.607
planski opfat - 05.1

t. bрој

X

Y

1

600735.096

684512.685

2

600779.464

684594.248

3

600906.982

684661.082

4

600855.940

684687.972

5

600900.016

684765.785

6

600915.270

684766.072

7

600908.093

684823.367

8

600962.388

684827.121

9

600993.589

685066.386

10

601082.199

685128.454

11

601248.593

685150.141

12

601190.026

685245.906

13

601194.470

685285.148

14

601218.927

685278.089

15

601222.945

685306.294

16

601233.599

685308.390

17

601192.203

685343.936

18

601230.200

685432.949

19

600640.123

685016.636

20

600626.045

685023.510

21

600606.672

685011.345

22

600612.035

685001.164

23

600583.640

684908.775

24

600536.474

684900.554

25

600534.563

684863.908

26

600514.292

684864.966

27

600552.778

684727.334

28

600572.886

684747.124

29

600617.343

684712.196

30

600583.451

684688.776

31

600600.494

684635.130

32

600630.037

684656.748
planski opfat - 05.2

t. bрој

X

Y

1

601316.541

685480.173

2

601340.910

685476.597

3

601572.091

685573.186

4

601407.943

685705.481

5

601401.995

685700.161

6

601375.624

685719.771

7

601339.869

685687.648

8

601347.124

685662.062

9

601360.841

685659.573

10

601323.693

685574.678

11

601305.360

685583.946
planski opfat – 06

t. bрој

X

Y

1

600502.952

685070.595

2

601110.239

685389.760

3

601115.970

685478.348

4

601211.044

685476.960

5

601210.921

685511.472

6

601126.740

685525.960

7

601133.060

685557.808

8

601018.197

685595.580

9

600969.351

685535.437

10

600909.987

685630.695

11

600889.032

685602.878

12

600834.685

685694.405

13

600474.074

685184.320

14

600540.979

685158.271

15

600496.075

685094.564
planski opfat - 07

t. bрој

X

Y

1

600307.683

685106.072

2

600461.610

685191.160

3

600361.565

685284.310

4

600320.455

685270.619

5

600235.047

685366.420

6

600149.061

685281.454

7

600153.046

685207.694
planski opfat – 08

t. bрој

X

Y

1

600356.718

685566.704

2

600375.616

685563.050

3

600458.234

685617.482

4

600457.512

685600.248

5

600481.534

685596.673

6

600501.399

685572.462

7

600703.799

685626.064

8

600716.734

685618.257

9

600805.855

685683.586

10

600785.874

685694.612

11

600784.615

685738.636

12

600745.087

685872.831

13

600792.681

685917.679

14

600766.414

685958.703

15

600744.071

685959.036

16

600360.097

685652.314
planski opfat – 09

t. bрој

X

Y

1

600343.545

685652.277

2

600692.015

686037.374

3

600865.729

686213.884

4

600815.443

686243.016

5

600789.333

686255.790

6

600743.523

686253.363

7

600621.680

686302.429

8

600557.542

686233.618

9

600591.997

686162.770

10

600590.164

686138.587

11

600578.432

686139.906

12

600560.884

686122.571

13

600517.223

686179.905

14

600497.559

686142.283

15

600516.398

686135.502

16

600355.283

685895.058

17

600362.736

685886.662
planski opfat – 10

t. bрој

X

Y

1

600687.699

686308.988

2

600741.732

686332.493

3

600720.523

686413.355

4

600692.481

686415.311

5

600696.111

686434.088

6

600641.331

686442.202

7

600649.320

686504.583

8

600676.151

686512.603

9

600630.128

686587.855

10

600595.663

686577.920

11

600488.042

686601.508

12

600467.990

686645.977

13

600456.937

686639.635

14

600409.739

686668.375

15

600386.533

686696.232

16

600326.667

686645.930

17

600380.460

686570.309

18

600375.202

686561.144

19

600222.075

686621.623

20

600049.623

686558.886

21

600057.145

686470.947

22

600102.678

686440.828

23

600152.325

686457.114

24

600256.500

686403.616

25

600404.596

686396.670
planski opfat – 11

t. bрој

X

Y

1

597143.561

686272.332

2

597270.797

686579.432

3

597391.956

686707.889

4

597382.792

686715.528

5

597382.745

686740.475

6

597342.625

686703.789

7

597324.798

686719.072

8

597264.040

686720.919

9

597256.885

686805.414

10

597080.200

686772.434

11

597009.124

686635.526

12

597031.008

686628.545

13

597058.519

686572.293

14

597047.366

686529.555

15

597062.732

686524.089
planski opfat – 12

t. bрој

X

Y

1

597179.797

686100.143

2

597213.266

686098.791

3

597485.585

686245.715

4

597499.851

686343.936

5

597477.921

686386.661

6

597446.209

686380.415

7

597135.433

686200.570

8

597173.100

686145.416
planski opfat – 13

t. bрој

X

Y

1

597762.612

685895.872

2

597846.628

685970.712

3

597835.277

686022.492

4

597880.033

686039.328

5

598009.807

686018.288

6

598099.275

686135.817

7

597922.329

686183.507

8

597889.727

686255.907

9

597901.656

686271.287

10

597847.165

686286.863

11

597853.639

686314.627

12

597815.254

686328.626

13

597769.715

686284.077

14

597735.195

686313.381

15

597688.201

686284.338

16

597641.952

686312.018

17

597638.350

686258.821

18

597612.308

686258.120

19

597564.249

686118.133

20

597574.395

686097.021

21

597565.483

686078.261

22

597642.188

686070.766

23

597626.120

686038.333

24

597711.055

685880.518

25

597753.918

685913.008
planski opfat – 14

t. bрој

X

Y

1

598275.649

686201.234

2

598415.346

686274.584

3

598406.264

686316.905

4

598325.818

686383.492

5

598384.097

686439.332

6

598064.848

686814.399

7

597938.846

686577.511

8

597926.835

686583.773

9

597870.000

686497.972

10

597947.639

686443.166

11

597912.265

686426.765

12

597947.602

686385.816

13

597910.727

686355.175

14

597935.131

686285.195

15

597986.593

686253.845

16

598011.229

686266.814

17

598032.210

686250.821

18

598026.025

686221.096

19

598119.121

686238.935

20

598139.679

686208.535

21

598162.093

686229.301

22

598180.742

686194.284

23

598244.588

686223.156

24

598238.094

686237.930

25

598269.243

686240.599
planski opfat – 15

t. bрој

X

Y

1

598275.649

686201.234

2

598415.346

686274.584

3

598406.264

686316.905

4

598325.818

686383.492

5

598384.097

686439.332

6

598064.848

686814.399

7

597938.846

686577.511

8

597926.835

686583.773

9

597870.000

686497.972

10

597947.639

686443.166

11

597912.265

686426.765

12

597947.602

686385.816

13

597910.727

686355.175

14

597935.131

686285.195

15

597986.593

686253.845

16

598011.229

686266.814

17

598032.210

686250.821

18

598026.025

686221.096

19

598119.121

686238.935

20

598139.679

686208.535

21

598162.093

686229.301

22

598180.742

686194.284

23

598244.588

686223.156

24

598238.094

686237.930

25

598269.243

686240.599
planski opfat - 16

t. bрој

X

Y

1

598401.134

686534.232

2

598524.388

686783.902

3

598508.676

686840.180

4

598487.389

686844.686

5

598478.226

686917.630

6

598408.888

686889.895

7

598418.165

686849.781

8

598392.739

686837.483

9

598339.214

686588.268
planski opfat - 17

t. bрој

X

Y

1

598695.855

686011.131

2

598978.877

686204.232

3

598969.647

686211.492

4

598990.825

686272.911

5

598966.423

686266.876

6

598887.460

686396.381

7

598689.691

686386.425
planski opfat - 18

t. bрој

X

Y

1

598977.038

686393.911

2

599079.257

686545.582

3

599151.120

686501.756

4

599149.997

686525.873

5

599167.861

686522.889

6

599154.997

686619.131

7

599244.119

686675.389

8

599222.179

686739.007

9

599213.865

686735.530

10

599199.873

686815.997

11

599180.386

686810.030

12

599129.867

687001.220

13

599096.571

686994.850

14

599080.561

687154.902

15

599087.764

687156.782

16

599078.132

687249.365

17

599055.342

687253.633

18

598999.844

687326.371

19

598987.007

687326.113

20

598981.051

687308.573

21

598935.982

687304.626

22

598943.854

687242.099

23

598869.831

687025.599

24

598895.222

686838.270

25

598841.010

686785.661

26

598868.323

686761.342

27

598821.061

686667.073

28

598864.534

686633.695

29

598832.668

686613.556

30

598854.225

686581.603

31

598851.566

686491.930

32

598899.071

686507.239

Границите на планските опфати се прикажани со полигонална линија која ги поврзува сите прекршни
точки, означени со редни броеви од Т01 до Т07 односно до Т58, а за секоја точка табеларно се дадени
параметрите по x и y координати.
Член 7
Со Општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на планскиот опфат со
име на секоја наменска зона поодделно согласно член 28 од Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ‘‘ бр. 142/15).
Во рамките на планскиот опфат на село Огут се утврдени повеќе групи на класи на намени:
Група на класа на намена А - Домување, односно основни класи на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим,
А1 - домување во станбени куќи и
А3 - групно домување.
Група на класа на намена Б - Комерцијални и деловни намени, односно основни класи на намени:
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Б1 - мали комерцијани и деловни намени,
Б2 - големи трговски единици,
Б3 - големи угостителски единици
Б4 - деловни простории и
Б5 - хотелски комплекси.
Група на класа на намена В - Јавни институции, односно основни класи на намени:
В1 - образование и наука,
В2 - здравство и социјална заштита,
В3 - култура и
В4 - државни институции.
Група на класа на намена Д - Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори, односно
основни класи на намени:
Д1 - парковско зеленило,
Д2 - заштитно зеленило,
Група на класа на намена Е - Инфраструктура, односно основни класи на намени:
Е1 - комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура).
Член 8
Со предлог - Одлуката за Општ акт за село Огут се дефинирани сите постојни влезни и излезни
правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Огут се дефинира пристапот до градбите и начинот
на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. бр. 142/15).
Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го
обезеди, не може да се утврдат услови за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во
графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука,
Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот
закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината на објектите, процентот
на изграденост и коефициентот на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. бр. 142/15).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно правните
односи, односно една или повеќе катастарски парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или повеќе катастарски парцели,
при што минималното растојание од површината за градење до границата на парцелата кон
постоечката сообраќајница не треба да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 142/15).
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Член 11

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Огут се дефинира просторна организација и
условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во станбени куќи - селско
стопански дворови) освен објектот за домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција
на селско стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Огут се дефинира начинот на реализација на
инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се
приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена А – домување, Б - комерцијални
и деловни намени и В - јавни институции.
За објектите со група на класа на намена Г-производство, дистрибуција сервиси, доколку
капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат, се изработува Проект за
инфраструктура.
Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. бр. 199/14; 44/15 и 193/15).
Член 13
При реализација на општ акт за село Огут, во целост да се почитуваат одредбите од
текстуалниот дел на Општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна мрежа
(далековод, гасовод, траса на железница, траса на државни патишта и друго), водотеците и за
природните и вештачките водени површини што се во рамките на опфатот.
Член 14
Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели во кои се прикажани
планираните површини по намена на земјиштето - наменските зони, во однос на постојните изградени
површини.
Член 15
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се опфатени во
приложените општи услови за изградба на просторот од овој Општ Акт, мора да бидат во согласност со
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 142/15).
Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се заверува
од Градоначалникот на Општина Крива Паланка и се доставува до органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот во електронски формат.
Член 17
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план за село.
Член 18
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 2 страна 42
Бр..09-460/15
23.02.2016 год.
Крива Паланка

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.

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 Одлуката за утврдување на условите за начинот на градење во село Огут
КО Огут, за кое нема важечки урбанистички план
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на условите за начинот на градење во село Огут КО
Огут, за кое нема важечки урбанистички план, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на
23.02.2016 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 – 460/16
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

________________________
Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на
РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14), а во врска со член 123
од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15 и 193/15) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010)
Советот на општината Крива Паланка на својата седница одржана на ден 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за
блок 7-А во Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во Крива
Паланка со следниот опфат:
 Започнува од вливот на долот Нимулија во Крива Река и оди кон југозапад по течението на
Крива Река до вливот на долот „Единство“ во Крива Река, свртува кон југ и оди узводно по
долот и доаѓа до мостот на долот и улицата „Св. Јоаким Осоговски“, поминува преку улицата и
продолжува кон југоисток по границата помеѓу к.п.бр.3129/1 и к.п.бр.3127 во К.О. Крива Паланка
и доаѓа до границата со к.п.бр.2961/1 во К.О. Крива Паланка, продолжува по границата и доаѓа
до улицата „Пиринска“ каде што свртува кон североисток и оди по улицата и доаѓа до улицата
„Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по улицата кон североисток и доаѓа до новиот
Бр. 2 страна 43 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
крак на улицата „Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по истиот и доаѓа до долот „Нимулија“
каде што свртува кон северозапад и доаѓа до вливот на долот во Крива Река, односно до
почетната точка.
Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до градоначалникот на општината Крива Паланка
заради донесување Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на општината Крива Паланка“.
Бр..09-460/17
23.02.2016 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 Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план за блок 7-А во Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/18
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А

За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички
планови и локалнa урбанистичкa планскa документација во Општина Крива Паланка за 2015
година
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Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализација на П рограмата за изработка на урбанистички планови и
локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за 2015 година, што Советот го
донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 460/19
23.02.2016 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за
изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во
Општина Крива Паланка за 2015 ггодина
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за
изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива
Паланка за 2015 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/20
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.254/4 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
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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 м.в.„Кајчево“ на к.п.бр.254/4 во К.О. Крива Паланка сопственост на Драган Михаиловски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидена 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, 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.09-460/21
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.254/4 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 254/4 КО Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/22
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член
Бр. 2 страна 46 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.2696 и к.п.бр.2697 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.„Миовска маала“ на к.п.бр.2696 и к.п.бр.2697 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Веселин Маџов и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генералниот урбанистички план за Крива Паланка е
предвиденоа 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, 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.09-460/23
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.2696 и 2697 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2696 и 2697 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 2 страна 47

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 460/24
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 2560 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 м.в. Дурачка Река на к.п.бр.2560 во К.О. Крива Паланка сопственост на Љубомир Алексовски и
Бранко Алексовски.
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.09-460/25
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.2560 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Бр. 2 страна 48 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.

1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2560 во КО Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/26
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.1302 и к.п.бр.1288 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.„Биљино“ бр.9 на к.п.бр.1302 и 1288 во К.О. Крива Паланка сопственост на Трајче Вучевски
и Република Македонија.
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.09-460/27
23.02.2016 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
Бр. 2 страна 49 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1302 и 1288 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1302 и 1288 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
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 – 460/28
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.4183 и к.п.бр.4652 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.„Димитар Влахов“ бр.13 на к.п.бр.4183 и к.п.бр.4652 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Цветан Стефановски и Република Македонија.
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.
Бр. 2 страна 50
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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.09-460/29
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.4183 и 4652 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 4183 и 4652 во КО Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
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 – 460/30
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.1444 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Бр. 2 страна 51

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска документација се
наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1444 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Стоимен Стојановски, Грозде Стојановски и Мијалко Стојановски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена 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.09-460/31
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1444 КО Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1444 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/32
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.1198/1 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.1198/1 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на
Весна Стојановска.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена 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.09-460/33
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.1198/1 КО Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1198/1 во КО Конопница,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/34
25.02.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.346 и к.п.бр.347
во К.О. Борово, 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 Борово на к.п.бр.346 и к.п.бр.347 во К.О. Борово, Општина Крива Паланка сопственост на
Мирко Стефановски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Борово.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Борово 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.09-460/35
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.346 и 347 и КО Борово, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 346 и 347 во КО Борово,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 460/36
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9369 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.9369 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Радица
Николова.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село 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.09-460/37
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.9369 и КО Градец, Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9369 во КО Градец, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/38
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9324/1 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.9324/1 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Драги
Илиевски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село 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.09-460/39
23.02.2016 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
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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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.9324/1 и КО Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9324/1 во КО Градец, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/40

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

25.02.2016 год.
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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9087/6 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.9087/6 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Аце
Трајчевски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село 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.
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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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.9087/6 и КО Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9087/6 во КО Градец, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/42
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9586/2 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.9586/2 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Љубица
Пешевска.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Градец.
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Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
времено сместување А4.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-460/43
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.9586/2 и КО Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9586/2 во КО Градец, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/44
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9359/3 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.
Бр. 2 страна 59 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска документација се
наоѓа во село Градец на к.п.бр.9359/3 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Методи
Додевски.
Член 3

На овој локалитет нема урбанистички план за село 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..09-460/45
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.9359/3 и КО Градец, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9359/3 во КО Градец, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/46
25.02.2016 год.
Крива Паланка
Алексовски,с.р.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо
________________________

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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
Бр. 2 страна 60

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.2892 во
К.О. Киселица, 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 Киселица на к.п.бр.2892 во К.О. Киселица, Општина Крива Паланка сопственост на Борис
Велиновски, Евто Велиновски и Стојанче Велиновски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Киселица.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Киселица 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.09-460/47

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

23.02.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.2892 КО Киселица, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2892 во КО Киселица,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/48
25.02.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
Бр. 2 страна 61

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.1231 во
К.О. Кркља, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска документација се
наоѓа во село Кркља на к.п.бр.1231 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка сопственост на Република
Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Кркља.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Кркља за овој локалитет ќе се предвиди намена
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.09-460/49
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените

на к.п.бр.1231 и КО Кркља, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1231 во КО Кркља, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
Бр. 2 страна 62 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 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 – 460/50
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.459/7 и 459/8
во К.О. Кошари, 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 Кошари на к.п.бр.459/7 и 459/8 во К.О. Кошари, Општина Крива Паланка, сопственост на
Драган Алексовски и Ванче Алексовски .
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Кошари.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Кошари 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.09-460/51
23.02.2016 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 за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.459/7 и 459/8 и КО Кошари, Општина Крива Паланка
Бр. 2 страна 63 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 459/7 459/8 во КО Кошари,
Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/52
25.02.2016 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; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација
со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.459/5 во
К.О. Кошари, 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 Кошари на к.п.бр.459/5 во К.О. Кошари, Општина Крива Паланка сопственост на Боре
Марковски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за село Кошари.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Кошари 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.09-460/53
23.02.2016 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
Бр. 2 страна 64 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 23.02.2016 год.
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 урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените
на к.п.бр.459/5 и КО Кошари, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 459/5 во КО Кошари, Општина
Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 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 – 460/54
25.02.2016 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 23.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување Програма за работа на Советот
на Општина Крива Паланка за 2016 година
Член1

Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа на Советот на Општина Крива Паланка за
2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 460/55
23.02.2016 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 Одлуката за усвојување на Програмата за работа на
Советот на Општина Крива Паланка за 2016 ггодина
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1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Советот на Општина
Крива Паланка за 2016 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
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 – 460/56
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата
за локален економски развој – Крива Паланка за 2015 година
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за реализирани активности по Програмата за локален економски развој –
Крива Паланка за 2015 година, што Советот го донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 460/57
23.02.2016 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за реализација на активностите по
Програмата за локален економски развој за 2015 година
1. Се прогласува Одлуката за реализација на активностите по Програмата за локален
економски развој за 2015 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 460/58
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 22. ст.1 т.2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002 г.) и член 14 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Крива
Паланка бр.08/2010 ), а во врска со објавениот Конкурс за распределување на средства за
финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животна средина
за 2016 година од Министерство за животна средина и просторно планирање,Советот на Општина
Крива Паланка на седница одржана на 23.02 .2016 година, донесе
ОДЛУКА
за аплицирање на проект ,,Регулација на дел од Боголожин Дол”
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на проект ,, Регулација на дел од
Боголожин Дол”, а за користење на финансиски средства од Програмата за инвестирање во животната
средина за 2016 година ,Проектна област Реализација на проекти и активности за заштита, зачувување
и подобрување на квалитетот на водите.
Член 2
Вкупна барана вредност на проектот ,, Регулација на дел од Боголожин Дол” изнесува
4.142.300, денари со ДДВ според изготвената проектна документација.
Дел од финансиските средства за реализација на проектот ќе бидат обезбедени од
Министерство за животна средина и просторно планирање додека другиот дел од потребните
финансиски средства за реализација на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Крива
Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-460/59
23.02.2016 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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за аплицирање на проект „Регулација на дел од Боголожин дол
с.Конопница“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за аплицирање на проект „Регулација на дел од Боголожин дол
с.Конопница“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016
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 – 460/60
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 33 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
23.02.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за еднакви можности на жените
и мажите за 2015 година – Крива Паланка
Член 1
1. Се усвојува Извештајот за еднакви можности на жените и мажите за 2015 година – Крива
Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 460/61
23.02.2016 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
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Извештај за
еднакви можности на жените и мажите за 2015 година
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите
за 2015 година, што Советот ја донесе на 30-та седница, одржана на 23.02.2016 година.
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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 – 460/62
25.02.2016 год.
Крива Паланка

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