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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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 864 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива
Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.864 во К.О. Крива Паланка сопственост
на Николовски Благој.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
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. 09-2687/3
21.09.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.864 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.864 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка за Николовски Благој, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 год.
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 – 2687/4
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина

Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2439 и 2430/1
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.2439 и 2430/1 во К.О. Конопница, Општина
Крива Паланка сопственост на Стоевска Даниела и Китановска Санда.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2687/5
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2439 2430/1 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
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1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2439 и 2430/1 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка за Стоевска Даниела и Китановска Санда, што Советот ја
донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/6
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 541 и к.п.бр.4611 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.541 и к.п.бр.4611 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Коцев Димче и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а улицата 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. 09-2687/7
21.09.2016 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
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.541 и 4611 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.541 и 4611 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка за Коцев Димче и РМ, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/8
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.622 во
К.О. Добровница, 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 Добровница на к.п.бр.622 во К.О. Добровница, Општина Крива
Паланка сопственост на Цветановски Иван и Димчовски Стојча.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Добровница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Добровница 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. 09-2687/9
21.09.2016 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_________________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.622 во К.О.
Дубровница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.622 во К.О.
Дубровница, Општина Крива Паланка за Цветановски Иван и Димчовски Стојча, што Советот ја
донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/10
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.973/1 во
К.О. Дурачка Река, 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 Дурачка Река на к.п.бр.973/1 во К.О. Дурачка Река, Општина
Крива Паланка сопственост на Илиев Благој.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Дурачка Река.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Дурачка Река за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
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Бр. 09-2687/11
21.09.2016 год.
Крива Палнака
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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 урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.973/1 во К.О.
Дубровница, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.973/1 во
К.О.Дубровница, Општина Крива Паланка за Илиев Благој, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/12
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.890 во
К.О. Дурачка Река, 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 Дурачка Река на к.п.бр.890 во К.О. Дурачка Река, Општина
Крива Паланка сопственост на Илиевски Ивица.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Дурачка Река.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Дурачка Река за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2687/13
21.09.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.890 во К.О.
Дурачка Река, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.890 во К.О. Дурачка
Река, Општина Крива Паланка за Илиевски Ивица, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 – 2687/14
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7735 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.7735 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Ангеловски Славчо, Станковски Санде и Ѓорѓиевски Драги.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
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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. 09-2687/15
21.09.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7735 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7735 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка за Ангеловски Славчо, Станковски Санде и Ѓорѓиевски
Драги, што Советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/16
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1053/3 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас.Баглак на к.п.бр.1053/3 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Стојановски Ивица.
Член 3
На овој локалитет според Генералниот 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. 09-2687/17
21.09.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1053/3 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1053/3 во К.О. Крива
Паланка, Општина Крива Паланка за Коцев Димче и РМ, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/18
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1867 и к.п.бр.1865 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 на ул.„11-ти Октомври“ на к.п.бр.1867 и к.п.бр.1865 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Тасевски Стојчо и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена изградба на улица.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи, а улицата 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. 09-2687/19
21.09.2016 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 Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1867 и 1865 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1867 и 1865 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка за Тасевски Стојчо и РМ, што Советот ја донесе на
36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/20
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на чл. 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти (Службен Весник на Република Македонија бр.

66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013, 147/2015) чл. 36 ст.1 т.15 од Законот за
локалната самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.05/2002) и чл. 23 од
Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен Гласник на општина Крива Паланкабр.08/2010),
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 21.09.2016 година , донесе
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О Д Л У К А
За измена на Одлуката за утврдување на услови и критериуми за определување на
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина
Крива Паланка, поставување на таблите за имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти , поставување на табли со нумерирање на објекти во општина
Крива Паланка, како и определување на трошоците за поставување на табли за имиња
на улици плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива
Паланка
Член 1
Во Одлуката за утврдување на услови и критериуми за определување на имиња на
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка,
поставување на таблите за имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти , поставување на табли со нумерирање на објекти во општина Крива Паланка, како и
определување на трошоците за поставување на табли за имиња на улици плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка бр. 09-1765/7 од 22.06.2016 година
(Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр.06/2016), во чл.17 ст.3 се менува и гласи
Трошоците за набавка и поставување на табличките со броеви се на товар на
сопствениците, односно на корисниците на објектот.
Ставот 4 се брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2687/21
21.09.2016 год.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
М-р. Борче Стојчевски,с.р.
____________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на услови и
критериуми за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка, поставување на табли за имиња на
улилци, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, поставување на табли со
нумерирање на објекти во Општина Крива Паланка како и определување на трошоците
за поставување на табли за имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфрастсруктурни објекти во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на услови и
критериуми за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти во Општина Крива Паланка, поставување на табли за имиња на улилци, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти, поставување на табли со нумерирање на објекти во
Општина Крива Паланка како и определување на трошоците за
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поставување на табли за имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрастсруктурни
објекти во Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 – 2687/22
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) и член 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010) 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 21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на текст во графички прилог на Општиот акт за с.Конопница
во К.О. Конопница во општината Крива Паланка
Член 1
Во Општиот акт за село Конопница кој е изготвен од правното лице ТД
„Генико“ ДОО од Прилеп со техн.бр. 41/2015 од јуни 2015 година се врши отстранување на
техничка грешка во графичкиот прилог на Општиот акт во намена на површина на земјиштето
каде што во планскиот опфат 01 на к.п.бр.7718 во К.О. Конопница покрај Б1-мали комерцијални
и деловни намени и Б2-големи трговски единици се дополнува со сите останати основни класи
на намени Б3-големи угостителски единици, Б4-деловни простори и Б5-хотелски комплекси со
што се усогласува со член 7 од текстуалниот дел на Одлуката за утврдување на условите за
начинот на градење во село Конопница К.О. Конопница за кое нема важечки урбанистички план
бр.09-2149/9 од 17.08.2015 година.
Член 2
Составен дел на Одлуката е Извештајот за постапка по барање за исправка
на утврдена техничка грешка во Општ акт за с.Конопница од изработувачот на Општиот акт ТД
„Генико“ ДОО Прилеп бр.245/16 од 24.08.2016 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
Службен гласник на општината Крива Паланка.
Бр.09-2687/23
21.09.2016 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 Одлука за измена на текст во графички прилог на Општиот акт за
с.Конопница, КО Конопница во Општина Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за измена на текст во графички прилог на Општиот акт за
с.Конопница, КО Конопница во Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/24
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на Годишната програма за работа на СОУ
„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка во учебната 2015/16 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на Годишната програма за работа на СОУ
„Ѓорче Петров“ – Крива Паланка во учебната 2015/16 година, што советот го донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/25
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“-Крива Паланка за 2015-2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ –
Крива Паланка за 2015-2016 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 –2687/26
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
М-р.Борче Стојчевски,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 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на Средното општинско
училиште „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка
за учебната 2016/2017 година
1. Се усвојува Програма за работа на Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за учебната 2016/2017 година, што советот ја донесе на 36-та седница, одржана
на 21.09.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/27
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“-Крива Паланка за 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програмата за работа на СОУ „Ѓорче
Петров“ – Крива Паланка за 2016-2017 гпдома. што Советот го донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 – 2687/28
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________
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Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива
Паланка во учебната 2015/16 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка
во учебната 2015/16 година, што советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/29
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким
Крчовски“-Крива Паланка за 2015-2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким
Крчовски“ – Крива Паланка за 2015-2016 година. што Советот го донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 –2687/30
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 21.09.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ООУ
„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
за учебната 2016/2017 година
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1. Се усвојува Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка за учебната
2016/2017 година, што советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/31
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким
Крчовски“-Крива Паланка за 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким
Крчовски“ – Крива Паланка за 2016-2017 година. што Советот го донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 – 2687/32
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование („Сл.весник на РМ„
бр.103/08), член 1 став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од
основните училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година донесен од страна на министерот за
образование и наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на
Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана
на 21.09.2016година, донесе
М И С Л Е Њ Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од
ООУ „Јоаким Крчовски“ за III,IV,VI,VII и IX одделение
– Крива Паланка
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2016/2017 година,
член 34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1 став 1 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на
ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
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основното училиште, ООУ “Јоаким Крчовски” кое има доставено Оперативна програма за
изведување на екскурзија за учебната 2016/2017 година.
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а
во согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии

со учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се дадени во
Оперативната програма.
Бр. 09- 2687/33
21.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од ООУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка
1. Се прогласува Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што Советот го донесе
на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
2. Мислењето 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 – 2687/34
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Илинден“ –
Крива Паланка во учебната 2015/16 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка во
учебната 2015/16 година, што советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/35
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден“Крива Паланка за 2015-2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден“ –
Крива Паланка за 2015-2016 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 – 2687/36
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 .21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ООУ
„Илинден“ - Крива Паланка за учебната 2016/2017 година
1. Се усвојува Програма за работа на ООУ „Илинден“ - Крива Паланка за учебната
2016/2017 година, што советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/37
21.09.2016 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
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ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“Крива Паланка за 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ –
Крива Паланка за 2016-2017 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 – 2687/38
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 34 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08),
член 1 став 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основните
училишта бр.10-4061/1 од 1.11.2010 година донесен од страна на министерот за образование и
наука, член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и
член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 21.09.2016
година, донесе
М И С Л Е Њ Е
За изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од
III ,VI и IX-то – одделение од ООУ „Илинден“ – Крива Паланка
Согласно Годишните програми за работа на училиштата за учебната 2016/2017 година,
член 34 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РМ бр.103/08 и член 1 став 1 од

Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изведување на
ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основното училиште,
ООУ “Илинден” кое има доставено Оперативна програма за изведување на дводневна
екскурзија за учениците од III,VI и IX- то одделение за учебната 2016/2017 година.
Програмата е изготвена врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, а
во согласност со член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности.
Имајки го во предвид наведеното, Советот на Општина Крива Паланка ја разгледа
доставената програма и даде свое позитивно мислење за изведување на ученички екскурзии
со учениците од основното училиште на места, локалитети и објекти кои се дадени во
Оперативната програма.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од ООУ „Илинден“-Крива Паланка
1. Се прогласува Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од ООУ „Илинден“ – Крива Паланка, што Советот го донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 година.
2. Мислењето 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 – 2687/40
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на ОУД „Боро Менков“ –
Крива Паланка во учебната 2015/16 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештајот за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка во
учебната 2015/16 година, што советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/41
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

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

Бр. 8 страна 291

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.09.2016 год.

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работа на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за 2015-2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“ –
Крива Паланка за 2015-2016 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 – 2687/42
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,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 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на Општински
ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка
за учебната 2016/2017 година
1. Се усвојува Програма за работа на Општински ученички дом „Боро Менков“ - Крива
Паланка за учебната 2016/2017 година, што советот ја донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/43
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро
Менков“-Крива Паланка за 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програмата за работа на ОУД „Боро
Менков“ – Крива Паланка за 2016-2017 година. што Советот го донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 – 2687/44
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, точка 27 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), и Одлуката од Управен одбор бр.02-125/5 од

30.08.2016 ,Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 21.09.2016 година,
донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Статутот на ОУД „Боро Менков“ - Крива Паланка
1. Се усвојува Статутот на ОУД„Боро Менков“ - Крива Паланка усвоен од Управен одбор
бр.02-125/5 од 30.08.2016 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/45
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Статут на
ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Статут на ОУД „Боро Менков“ – Крива
Паланка, што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/46
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе
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О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работа на Општинска јавна установа за деца Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка во учебната 2015/2016 година
Член 1
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на Општинската јавна установа за деца Детска градинча „Детелинка“ – Крива Паланка во учебната 2015/2016 година, што советот го
донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2687/47
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

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

За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОЈУДГ„Детелинка“Крива Паланка за учебната 2015-2016 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај за работа на OJUDG „Детелинка’ –
Крива Паланка за 2015-2016 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 –2687/48
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ОЈУДГ
„Детелинка“ - Крива Паланка за учебната
2016/2017 година
1. Се усвојува Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка за учебната
2016/2017 година, што советот ја донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
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2. Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/49
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување на Програма за работа на ОЈУДГ„Детелинка“Крива Паланка за учебната 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка’ –
Крива Паланка за 2016-2017 година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на
21.09.2016 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 –2687/50
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14 точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 08/10) и член 64 од Законот за заштита на деца (
Сл.весник на РМ бр.23/2013) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на
ден 21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнот за намален број на деца по групи во ОЈУДГ

Детелинка Крива Паланка за 2016/2017
Член1
согласнот за намален број на деца во четири
хетерогени групи во ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка согласно барањето бр.09-2662/1
од 13.09.2016 година.
Член 2
Оваа оддлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Со оваа

Бр. .09-2687/51
21.09.2016 год.
Крива Паланка

Одлука

се дава

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски,с.р.
_________________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање согласнот за намален број на деца по групи во
ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка за 2016/2017
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за намален број на деца по групи во
ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2016-2017 година. што Советот го донесе на 36-та
седница, одржана на 21.09.2016 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 –2687/52
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 17.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните
патишта на Општина Крива Паланка за 2015/2016 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2015/2016 година, што Советот ја донесе на
36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/53
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

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

За прогласување на Одлука за усвојување Извештај по Програма за зимско одржување
на улиците, тротоарите и локалната патна марежа во Општина Крива Паланка за 20152016 година
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1. Се прогласува Одлуката за усојување на Извештај по Програма за зимско одржувае
на улиците, тротоарите и локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2015-2016
година. што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/54
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива Паланка
(пречистен текст), („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните
патишта на Општина Крива Паланка за 2016/2017 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и
локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2016/2017 година, што Советот ја донесе на
36-та седница, одржана на 21.09.2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/55
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Vrz osnova na член 34 став 1 од Законот за јавни патишта ("Slu`ben vesnik na RM"
br.08/2008) , и измените на истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10, 23/11, 53/11 и 44/12 Zakonot za
grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/2011), i ~len 14 od Statutot na Op{tina
Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 21.09.2016
godina, donese

PROGRAM A
Za zimsko odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta
vo Op{tina Kriva Palanka za 2016/2017 godina
Programata za zimskoto odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta vo
tekot na zimskata sezona 2016-2017 godina }e bide prilagodena prema terenskite i klimatskite
uslovi koi {to vladeat vo Op{tina Kriva Palanka. Op{tina Kriva Palanka e ridskoplaninsko podra~je od razbien tip na naselenite mesta koi se dosta oddale~eni od samiot grad,
so umerena kontinentalna klima i so nedovolno razviena patna mre`a, posebno asfaltiraniot
del.
Od tie pri~ini na pove}e ulici vo gradot i na patni pravci poradi golemite nakloni,
ostrite i tesni krivini i udarni dupki na lokalnite patni pravci, ~isteweto na snegot se vr{i
ote`nato, a na nekoi ulici i patni pravci ponekoga{ i ne e mo`no da se vr{i ~istewe na
Бр. 8 страна 297

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 21.09.2016 год.

snegot od patot so osnovnata mehanizacija, a toa se patnite pravci Kriva Palanka - s. Gradec ,
Manastir - Gorno Varovi{te kon Kalin Kamen, Kriva Palanka -Drewe- s. Kiselica dva patni

pravca vo selo Podr`ikow i kon selata Golema Crcorija i Mala Crcorija i Kriva Palanka s. Dura~ka Reka - s. Stanci, pa na ovie patni pravci vo uslovi na poobilni vrne`i od sneg
neophodno e anga`irawe na pote{ka grade`na mehanizacija.
Vo gradot poseben problem predstavuvaat vozilata parkirani na kolovozot, тротоарите
ili blisku do kolovozot na ulicite {to zna~itelno go ote`nuva ~isteweto na sneg od gradskite
ulici , a so toa se zagrozuva bezbednosta na pe{a~kiot i motorniot soobra}aj.
Аktivnostite za zimsko odr`uvawe se sproveduvaат vrz osnova na Програма kojа gi opfa}a
slednive segmenti:
 Organizacionata postavenost i obvrski na ovlasteniot subjekt za zimsko odr`uvawe
na ulicite i lokalnite pati{ta i na drugite u~esnici povrzani so izvr{uvawe na
rabotite okolu otstranuvaweto na snegot i ledot, odnosno golomrazicata.
 Obem, dinamika i funkcionirawe na ovlastenata zimska slu`ba za otstranuvawe na
snegot i ledot.
 Soobra}ajnici so prioritet na otstranuvawe na snegot i golomrazicata, kako i za
posipuvawe i stavawe na soodveten abraziven materijal i kamena rizla na kriti~ni
to~ki na ulicaata i na vitalni objekti.
 Broj i vid na mehani~ki sredstva, nivna namena, na~in i raspored na koristewe.
 Broj i raspored na lica koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na rabotite svrzani so
otstranuvaweto na snegot i ledot.
 Obvrska, uslugi i sredstva na drugi u~esnici koi se vklu~uvaat vo slu~aj na potreba.
 Mesta opredeleni za deponirawe na sobraniot sneg i led.
 Potrebni finansiski sredstva za sproveduvawe na Programata i sl.
Godi{nita programa za zimsko odr`uvawe se izgotvuva najdocna 45 dena pred
po~etkot na zimskata sezona koja trae od 15.11.2016 do 15.02.2017 godina.
ORGANIZACIONA POSTAVENOST

Soglasno so Zakonot za javni nabavki Op{tinata raspi{uva javna nabavka za pribirawe
na ponudi 45 dena pred da zapo~ne zimskoto odr`uvawe na ulicite vo grad Kriva Palanka i
lokalnite pati{ta izgradeni vo selskite naselbi.
Op{tinata potpi{uva dogovor so izbraniot ponuduva~ za cenata, na~inot, dinamikata i
vremetraeweto na odr`uvaweto na ulicite vo gradot i lokalnite pati{ta.
Kontrolata nad odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta vo zimskiot
period. t. e. nivno ras~istvuvawe od sneg , led i posipuvawe na istite so abrazivni materijali
go vr{i Oddelenieto za izgradba i odr`uvawe na komunalnata infrastruktura (vo
ponatamo{niot tekst Oddelenieto).
OBEM I DINAMIKA

Obemot i dinamikata na odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta vo
zimskite uslovi se opfateni vo dogovorot. Od dosega{noto iskustvo ima proizlezeno deka
неопходна potreba od zimsko odr`uvawe vo Op{tina Kriva Palanka ima najmalku 3 meseci vo
godinata i toa: od 15.11 tekovnata godina do 15.02 narednata godina. Vo slu~aevi koga zimata
zapo~nuva porano, a trae do pokasno ili imame pointenzivni vrne`i od sneg vo tekot na ovie 3
meseci brojkata na efektivni ~asovi mo`e zna~itelno da se zgolemi.. Dokolku pak rabotnite
~asovi ne bidat iskoristeni vo obemot sklu~en vo dogovorot Op{tinata mo`e da gi iskoristi
za svoi potrebi po zavr{uvawe na zimskata sezona za popravka i odr`uvawe na lokalna patna
mre`a.
ULICI VO GRAD KRIVA PALANKA KOI [TO
IMAAT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAWE

1. Улица „Св.Јоаким Осоговски“ која започнува од Мотел Македонија па се до спојот со м-2
населба Грамаѓе и нов крак кој започнува од Соларски мост
до стара чаршија
Л = 4100 м
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2. Pristapi do: Medicinski centar, Gradinka "Детелинка" kaj @itni Magacin, Gradinka
"Детелинка" vo Centar, Gradinka"Детелинка " vo "Osi~ka Maala" i pristapi do site
osnovni u~iliшta i во вкупна дol`ina od
L = 300 m.
3. Улица "8-mi Oktomvri" do most vo "Manevci"
L = 1650 m
4. Ulica "17-ta Makedonska Udarna Brigada",
so asfaltirani krakovi
L = 490 m
Ulica "D-r. Nasko Tamburkov" - asfaltiran del
L = 1000 m
5. Ulica "Goce Del~ev"
L = 700 m
6. Ulica "Heroj Karpo{ i Nas."Lozanovo"
L = 1655 m
7. Ulica "Partizanska"M.Pijade".
L = 1030 m
8. Ulica "Nikola Tesla" - asfaltiran del
L = 750 m
9. Ulica "Boris Trajkovski" i "Jane Sandanski"
L = 715 m
10 Ulica "Makedonska" i "Dimitar Arsov" i "Bagla~ka"
L = 1230 m
11. Ulica "Ratko Minev"
L = 930 m
12. Ulica "Joakim Kr~ovski"
L = 520 m
13. Ulica kon Саат
Л = 350 м
14. Ulica ,,Dimitar Vlahov,,
L = 250 m
15. Ulica ,,Sv. Joakim Osogovski,,
L = 3.370 m
16. Ulica ,,Boris Arsov,,
L = 280 m
17. Ulica ,,Pirinska,,kon m.v.Lova~ki Dom
L = 210 m
18. Ул.„Горан Стојановски“
Л = 390 м
19. Ул. „Климент Охридски“
и Вера Јоциќ
Л = 1500 м
20. Ул. „Осоговска“ – два крака
Л = 519 м
21. Ул.Биљинска
Л = 250 м
22.Ул. Дивјанска
Л = 380 м
23. Ул.,,ДР. Наско Тамбурков“-асфалтиран дел
Л = 1000 м.
24. Сите новоасфалтирани делови и краци од улици кои не се наведени со имиња во Програмата
Na site ulici vo gradot koi {to ne se asfaltirani, a po koi {to se
odviva soobra}aj }e bide izvr{en dotur na abraziven materiјal
(sol i rizla), a posipuvaweto na abrazivniot materijal po ulicata
}e go izvr{i samoto mesno naselenie.
LOKALNI PATI[TA VO OP[TINA KRIVA PALANKA
KOI IMAAT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAW

1. M-2 - s. Konopnica (Trnska maala)-Mo`divwak, крак за црква,
krak
Stanbolici -Delovotci, krak kon m.v.Krst-asfalt
L =11.300,00 m
2. Manevci - s. Dura~ka Reka - s.Stanci
L = 4.500,00 m.
3. M-2 - s. Uzem prema s.Kostur (asfaltiran de
L = 1.000,00 m.
4. Trnovska Reka - s. Trnovo (asfaltiran del)
L = 4.100,00 m.
5. M-2 - Manastir sv.Joakim Osogovski -Gorno Varov{te
-Kalin Kamen
L = 7.000,00 m.
6. Selo Dobrovnica - selo Mala Crcorija (asvaltiran del) i krak
do s. Golema Crcorija
L = 5.000,00 m.
7. Selo Ogut - selo Nerav
L = 2.500,00 m.
8. Selo Krstov Dol (od Spasenina ku}a)- selo Luke
L = 6.000,00 m.
9. M-2 s. - Krkqa (asvaltiran del) Le{tarci
L = 1.500,00 m.
10. Kriva Palanka- s.Drewe -s. Kiselica asvaltirav del
L = 4.500,00 m.
11. Od regionalen pat na m.v. Kitka - s. Podr`i Kow - Zli dol Mi{inska maala (asvaltiran del) i kon maala Kosа~и
L = 4.000,00 m.
12. Kriva Palanka - s. Gradec (asvaltiran del)
L = 6.000,00 m.
13. Magistralen pat s. Dlabo~ica do zavr{etok na asvalt
L = 500,00 m.
14. Mezovski livadi - asfaltiran del
15. Stane~ka krivina - Metov
L= 3.000,00 m.
16. Мотел ,,Македонија“-манастир (т.н. Руски Пат)
Л= 2.000,00 м.
17. Ловечка куќа –кон Езерце
Л= 2.000,00 м
18. Жидилово –кон Славев Врв
Л= 1000,00 м
19. Patni pravci koi ne se asvaltirani a po istite se odviva
motoren soobra}aj(~istewe na snegot so grade`na mehanizacija).
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BROJ I VID NA MEHANI^KI SREDSTVA

Spored dol`inata na lokalnata patna mre`a i ulicite vo gradot, kako i podol`nite
nakloni na ulicite vo gradot и na lokalnata patna mre`a, zimskoto odr`uvawe na istite }e se
vr{i so kamion i traktor opremen so no` za ~istewe na snegot и соларка за индустриска сол и
абразивен материјал и камион од кој ќе се врши ra~no posipuvawe so sol i kamena rizla vrz ledot i
vrz kolovoznite povr{ini prethodno i~isteni od snegot, multifunkcionalna ma{ina so
oprema za sneg, grade`na ma{ina ,,SKIP,, za ~istewe na obilen sneg od po{irokite ulici vo
gradot i na lokalnite patnite pravci, kako i buldozer za probivawe na zaveani lokalni
pati{ta.
Во случај на изобилни врнежи на снег (непрекинато) операторот може да вклучи повеќе
камиони опремени со опрема за цена наведена во склучениот договор како и градежни машини
(Скип и булдужер) кои ќе се користат на патиштата каде што нема услови да се користи камион
со комплетна опрема по цена цитирана во договорот за извршување на услугата.
Нa lokalnite patni pravci so zemjan ili tamponiran kolovoz i na lokalni patni pravci
so kolovoz izgraden od asvalt koi se izvedeni so golemi nakloni i nepropisno izvedeni
krivini, ~istweto na snegot od kolovoznite povri{ini so Programata se predviduva da se
изведува со gradeжni ma{ini buldozer i skip.
Vo slu~aj na poobilni , силни и континуирани vrne`i na sneg, а кога општината нема
можности да се справи со нив , Општината бара ангажирање на републичките сили за заштита и
спасување преку Подрачното Одделение за заштита и спасување Крива Паланка и Центарот за
управување со кризи ( ПО за управување со кризи) Крива Паланка.
BROJ I RASPORED NA LICA

Kako pridru`ba na kamionot, traktorot ili drugata mehanizacija pokraj voza~ite,
odnosno ma{inisti }e bidat anga`irani i drugi lica, spored potrebite i procenkite na
samiot operator. Dopolnitelni lica }e bidat vklu~eni ako za toa ima potreba i toa za
otstranuvawe na snegot, ledot od ulicite i utovar na istiot vo kamion ili traktor i transport
do odredena deponija ili drugo mesto za deponirawe na sneg ,koe naknadno }e bide opredeleno.
^isteweto na trotoarite pred vlezovite na semejnite ku}i i vlezovite na kolektivnite
stanbeni zgradi se dol`nost na stanarite od tie objekti. Sobiraweto na snegot da se vr{i na
kup~iwa koi nema da go popre~uvaat dvi`eweto na pe{a~kiot soobra}aj , a odvozot na snegot e
obvrska na JP,, Komunalec,, od Kriva Palanka.
^isteweto na trotoarite pred vlezovite na delovnite objekti i фирмите se obvrska i
dol`nost na sopstvenicite na tie objekti i drugi korisnici na станбениот ili delovniot
prostor..
^isteweto na trotoarite i na drugite javni povr{ini (kade {to ima dvi`ewe na
pe{a~ki soobra}aj )od sneg и оdvoz na sneg sobran на kup~iwa do najbliska deponija se obvrska
i dol`nost na JP ,, Komunalec,, od Kriva Palanka, a finasiskite sredstva se predvideni vo
Programata za odr`uvawe na javna ~istota vo Kriva Palanka za 2016-2017 godina.
Контролата на извршувањето на погоре наведена услуга се врши од страна на комунален
инспектор при Општина Крива Паланка.
Нabavkata на аbrazivnite materijali (sol i kamena rizla) za posipuvawe,е obvrska na
izbereniot najpovolen ponuduva~ koj e dol`en nabavenite abrazivni materijali da gi skladira
na mesto za{titeno od atmosverski vlijanija.
POTREBNI FINANSISKI SREDSTVA

Od dosega{noto iskustvo za realizacijata na Programata za zimsko odr`uvawe na
ulicite i lokalnite pati{ta може да констатира дека искористените средства за оваа намена
значително варираат во зависност од обемот и интензитетот на снежните врнежи. Ако се земе во
предвид подолг временски период наназад за зимско одржување potrebni se sredstva vo visina od
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околу 2.000.000-2.500.000 denari, koi {to }e bidat obezbedeni od Buxetot na Op{tinata во кој
како приход се слеваат и средствата за одржување на локални патишта кои секоја година доаѓаат од ЈП

за државни патишта.
Со Програмата за 2016/2017 се предвидени средства од 3.000.000 ден. , заради извесна резерва
при поголеми врнежи од снег и продолжување на времетраењето на сезоната.
R E K A P I T U L A C I J A на приходи и предпоставени расходи по ставки
Prihodi:
1. Буџет на Општина Крива Паланлка
3.000,000,00 den.
_____________________
Vkupno:
3.000.000,00 ден.
Rashodi:
1. Anga`irawe na основна механизација
=
2. Индустриска сол ( во тони )
=
3. Абразивен материјал (во м3).................................. .=
4. Anga`irawe na друга grade`na mehanizacija dokolku
ima potreba pri obilni vrne`i............................... =
5. Anga`irawe na rabotnici dokolku ima
potreba ................ ......................................
=

1.100.000,00 dен.
500.000,00dен.
300.000,00 ден
900.000,00 dен.

200.000,00 dен.
____________________
Vkupno:
3.000,000,00 ден.

Бр. 09-2687/55
21.09.2016 год.
Крива Паланка

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за усвојување Програма за зимско одржување на улиците,
тротоарите и локалните патишта во Општина Крива Паланка за 2016-2017 година
1. Се прогласува Одлуката за усојување на Програма за зимско одржувае на улиците,
тротоарите и локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016-2017 година. што
Советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/56
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________

Vrz osnova na член 34.став 1 од Законот за јавни патишта бр. 84/08 и измените на
истиот со бр. 52/09 бр.114/09 и бр.124/10, 23/11 и 53/11, Zakonot za grade`no zemji{te
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("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na
grade`noto zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost (“Slu`ben vesnik na RM" br. 93/11),
член 22 став 1 и точка 4 ,член 36 од Законот за локална самоуправа бр 5/02, i ~len 14 od
Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na
sednicata, odr`ana na 21.09. 2016 godina, donese
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување и заштита на
локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година

Член 1
Со оваа Одлука се дополнува Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година во точка Б. Улици на кои ќе
има градежни активности и тоа:
Се додава т. Б4 -Санација на свлечишта и заштита на косини на локални улици и
патишта со изградба на потпорни зидови и поставување на габиони и заштитна мрежа
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2687/57
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за дополнување на Програма за изградба, реконструкција и
одржување и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка 2016 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција
и одржување и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година.
што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/58
22.09.2016 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.
_____________________
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Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/11) i
Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te i na~inot na
presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te spored stepenot na
uredenost (“Slu`ben vesnik na RM" br. 93/11), член 22 став 1 и точка 4 ,член 36 од Законот
за локална самоуправа бр 5/02, i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot
na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 21.09.2016 godina, donese
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina
Kriva Palanka za 2016 godina
Член1
Со оваа Одлука се дополнува Програмата за ureduvawe na grade`no zemji{tevo
Op{tina Kriva Palanka za 2016 godina i toa:
Во делот II Изградба и реконструкција ,
Во точка В. Izgradba и реконструкција na potporni zidovi се додава:
-други потпорни зидови на постоечки локални улици и патишта чија изградба е
неопходна заради заштита на патот
Во точка Ѓ. Изградба на пристапни пешачки патеки, се додава:
-Изградба на пешачка патека по трасата на главниот цевковод Висока зона –лев брег
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2687/59
21.09.2016 год.
Крива Палнака

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за дополнување на Програма за уредување на градежно
земјиште во Општина Крива Паланка 2016 година
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција
и одржување и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година.
што Советот го донесе на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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“.
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ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.АрсенчоАлексовски,с.р.

___________________
Врз основа на член 14, од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), и Барањето од ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 21.09.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За прифаќање на Барањето од ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за асвалтирање
на дел од училишен двор во матичен објект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка го прифаќа Барањето на ООУ
„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка бр.03-524/1 од 15.09.2016 година (наш бр. 23-2718/1 од
16.09.2016 година) за асвалтирање на дел од училишен двор во матичен објект кои се користи
и како спортски терен за одржување на часови по физичко образование.
Член 2
Се задолжува Одделението за изградба и одржување на комуналната инфраструктура
да ја реализира горе наведената активност во рамките на средствата планирани со
соодветните програми.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објаувањето во „Службен гласник на
Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2687/61
21.09.2016 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 Одлука за прифаќање на Барањето од ООУ „Јоаким Крчовски“ –
Крива Паланка за асфалтирање на дел од училишен двор во матичен објект

1. Се прогласува Одлука за прифаќање на Барањето од ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива
Паланка за асфалтирање на дел од училишен двор во матичен објект, што Советот ја донесе
на 36-та седница, одржана на 21.09.2016 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 – 2687/62
22.09.2016 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; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина
Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на
21.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За ослободување од надоместок за користење на термини во
спортската сала „Петар Поп Арсов“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка го ослободува од плаќање на
надоместок за користење на редовни термини за тренинг и натпревар во спортската сала
„Петар Поп Арсов“, кошаркарскиот клуб „Крива Паланка“ со ЕМБС 6225489 со седиште на
ул.„Св. Јоаким Осоговски“ бр. 163/2 – Крива Паланка по претходно доставено барање од
страна на клубот.
Член 2
Користење на термините за тренинг и натпревари претходно ќе бидат утврдени со
Договор со ЈП „Комуналец“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2687/63
21.09.2016 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
За прогласување на Одлука за ослободување од надоместок за користење
на термини во спортската сала „Петар Поп Арсов“ – Крива Паланка
1. Се прогласува Одлука за ослободување од надоместок за користење на термини во
спортската сала „Петар Поп Арсов“ – Крива Паланка, што Советот ја донесе на 36-та седница,
одржана на 21.09.2016 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 – 2687/64
22.09.2016 год.
Крива Паланка

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