Бр. 3 Страна 142 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај по Програмата за работа
на ЛУ Градски музеј за 2017 година
1. Се усвојува Извештајот по Програмата за работа на ЛУ Градски музеј Крива Паланка за 2017 година.
2. Оваa Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 737/3
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за работа на
ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за работа на
ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 9-та
седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/4
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 143 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А

За усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на ЛУ „Градски
Музеј“Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Годишен финансиски извештај за работа
Музеј“Крива Паланка за 2017 година .

на ЛУ

„Градски

2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 737/5
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај за
работа на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај за
работа на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе
на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/6
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 144 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на ЛУ „Градски Музеј“
Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Завршна сметка на на ЛУ Градски Музеј“– Крива Паланка за 2017
година..

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/7
14.03.2018 год.
Крива Паланкa

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ „Градски Музеј“
Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ „Градски Музеј“
Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на
ден 14.03.2018 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 – 737/8
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 145 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Илинден“ Крива Паланка
за 2017 година
1. Се усвојува Завршна сметка на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2017
година, донесена со Одлука на Училишниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09-737/9
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Илинден“ Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Илинден“ Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 9-та
седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/10
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 146 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“Крива Паланка
за 2017 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за
2017 година, донесена со Одлука на Училишниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09-737/11
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на
9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/12
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 147 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Средното општинско
училиште „Ѓорче Петров“Крива Паланка
за 2017година
1. Се усвојува Завршна сметка на Средното општинско училиште „Ѓорче
Петров“ – Крива Паланка за 2017 година, донесена со Одлука на Училишниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/13
14.03.2018 год.
Крива Паланкa

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Средното
општинско училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Средното
општинско училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja
донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/14
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 148 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна
установа за деца – Детска градинка „Детелинка“
Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Завршна сметка на Општинска јавна установа за деца – Детска
градинка „Детелинка“ - Крива Паланка за 2017 година, донесена со Одлука на
Управниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 737/15
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател,
Крива Паланкa
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна
установа за деца – Детска градинка „Детелинка“ Крива Паланка
за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна
установа за деца – Детска градинка „Детелинка“ Крива Паланка за 2017 година, што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/16
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 149 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година

Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Општинскиот ученички дом
„Боро Менков “ Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Завршна сметка на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“
Крива Паланка за 2017 година, донесена со Одлука на Управниот одбор.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/17
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател,
Крива Паланка
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинскиот
ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинскиот
ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на
9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/18
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 150 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2017 година

1. Се усвојува Завршната сметка на ЈП „Комуналец“– Крива Паланка за 2017
година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/19
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на
ден 14.03.2018 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 – 737/20
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 151 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2017 година
1. Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на Општина Крива Паланка за
2017 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/21
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2017 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на
Општина Крива Паланка за 2017 година, што Советот ja донесе на 9-та седница,
одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/22
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 152 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10 и 08/14), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2018 година
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Комуналец“– Крива Паланка за
2018 година..
2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 737/23
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2018 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка за 2018 година, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на
ден 14.03.2018 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 – 737/24
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 153 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа член 20-б од Законот за вработување во јавен сектор („Службен
весник на РМ“ бр. 27/14,199/14 и 27/16) и член 14 став 1 точка 40 и точка 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.08/2010) и 08/2014), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП
„КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка, дава согласност на
Годишниот План за вработување на ЈП „Комуналелц„ Крива Паланка за 2019 година.
Член 2
Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈП „Комуналец“ Крива
Паланка ќе се применува по добиена согласност од Министерството за информатичко
општество и администрација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 737/25

14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2019 година

1. Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2019 година, што Советот ja донесе
на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 3 Страна 154 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 737/26
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 20 -б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16), а во врска со член 36
став 1 точка 15 и 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 и
08/2014), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА
2018 ГОДИНА НА ЛУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка, дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2018 година на ЛУ Градски Музеј Кр. Паланка.
Член 2
Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Крива Паланка ќе
се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко
општество и администрација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 737/27
14.03.2018 год.
Крива Паланкa

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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. 3 Страна 155 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2018 година на ЛУ Градски Музеј - Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2018 година на ЛУ Градски Музеј- Крива Паланка, што Советот ja
донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/28
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16), а во врска со член
36 став 1 точка 15 и член 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа („Слчужбен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 14 став 1 точка 24 и 41 од Статутот
на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010
и 8/2014), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.03.2018 година
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2019
ГОДИНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка, дава согласност на
Годишниот План за вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка.
Член 2
Годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка ќе
се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко
општество и администрација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 737/29
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател,
Крива Палaнка
Изабела Павловска, с.р.
Бр. 3 Страна 156 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 9та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/30
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 08/14), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
1. Се разрешува член во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП „Комуналец“- Крива Паланка - Михаил Дејановски по негово барање.
2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка “.
Бр. 09- 737/31
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 3 Страна 157 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Решение за разрешување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка
1. Се објавува Решение за разрешување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, што Советот ja
донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 737/32
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 8/10 и 08/14), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 14.03.2018 година, донесе
За именување

Р Е Ш Е Н И Е
член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење
на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

1. За член во Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП
„Комуналец“- Крива Паланка се именува:
- Sвонко Филиповски
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-737/33
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател,
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Бр. 3 Страна 158 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Решение за именување член во Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка
1. Се објавува Решение за именување член во Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, што Советот ja
донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 година.
2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 737/34
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 5 став 2, алинеја 2 од Законот за управување со кризи, (сл.в
на РМ бр.29/05 и 36/11), член 13 став 1 и член 14 став 1 од Уредбата за
методологијата за изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста на
Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура,
начинот на чување и ажурирање, како и определување на субјектите во системот за
управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената (сл.в на
РМ бр 13/11) и член 14, точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник
на Општина Крива Паланка бр.08/10 и 08/14), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе

Бр. 3 Страна 159 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и
опасности
Член 1
Со оваа одлука на Советот на Општина Крива Паланка, започнуваат
активностите за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на
Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности, ( донесена од Советот на
Општина Крива Паланка, одлука бр.07-3216/53 од 29.12.2014 год.) координирани од
страна на ПО Регионален центар за управување со кризи -Крива Паланка.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласникна Општина Крива Паланка”.
Бр. 09- 737/35
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на
Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите
ризици и опасности

1. Се објавува Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на
Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и
опасности, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 3 Страна 160 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 737/36
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 80 став 12 од Законот за управување со отпад („Службен
весник на Република Македонија“ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,
09/2011, 51/2011, 123/2012, 147/13, 163/13, 51/2015, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16),
Советот на Општина Крива Паланка на ден 14.03.2018 година донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за основање на регионална депонија и потребната
инфраструктура за Источниот и Североисточниот регион од страна на Владата
на Република Македонија
Член 1
Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради
решавање на постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на
општина Крива Паланка, Советот на општината дава согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот
регион од страна на Владата на Република Македонија согласно член 80 став 12 од
Законот за управување со отпад.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе
биде објавена во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Образложение
Советот на општина Крива Паланка на својата седница одржана на ден
14.03.2018 година, донесе Одлука за давање на согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот
плански регион.
Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува општината во однос на управување
со отпадот, а со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, Советот на
општина Крива Паланка донесе одлука како во диспозитивот.

Бр. 3 Страна 161 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Главни причини поради кои се пристапи кон донесување на ваквата одлука се
проблемите со кои се соочува општината во управувањето со отпадот и неможноста
за исполнување на обврските кои произлегуваат од Законот за управување со отпад.
Имено, општината проценувајќи ја својата финансиска состојба, како и потребните
финансиски средства за расчистување на непрописните депонии, како и обврската за
собирање и отстранување на отпадот согласно стандардите за животна средина,
односно во стандардизирана депонија, увиде дека нема можност за решавање на
проблемите.
Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, како и состојбата
со отпадот во општина Крива Паланка неопходно е итно преземање на активности со
цел собирање, транспортирање, селекција и отстранување на отпадот. Воедно,
согласно Националниот план за управување со отпад на Република Македонија и
Регионалниот план за управување со отпад за Источниот и Североисточниот регион,
потребно е да се воспостави регионален систем за управување со отпад преку
основање на регионална депонија и соодветната инфраструктура. Во Физибилити
студијата за управување со отпад за Источниот и Североисточниот регион е утврдено
дека вкупните инвестиции за основање на регионалниот систем за управување со
отпад изнесува 26.610.594 евра, при што минималните финансии што треба да ги
обезбеди општина Крива Паланка изнесуваат 2.744.176 евра, средства со кои општина
Крива Паланка не располага. Дополнително, согласно со Стратегијата за управување
со отпад на Република Македонија, потребно е воспоставување на регионална
соработка за основањето на депонијата, без кое управувањето со отпадот не може да
биде одржливо ниту достапно за населението. Во овој момент не постои можност сите
општини од Источниот и Североисточниот регион да ја обезбедат потребната
финансиска помош со што не може да се основа депонијата со потребната
инфраструктура доколку не се обезбеди финансирање од Владата.
Врз основа на претходно изнесеното, Советот на општина Крива Паланка
донесе одлука со која основањето на регионалната депонија со потребната
инфраструткура го доверува на Владата на Република Македонија, како најдобар
начин за брзо решавање на проблемите со управувањето со отпадот, а кој ќе биде со
најмали трошоци и со цена која ќе биде достапна за населението во Источниот и
Североисточниот регион.
Бр.09-737/37
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Бр. 3 Страна 162 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Одлука за давање согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот регион
од страна на Владата на Република Македонија
1. Се објавува Одлука за давање согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот регион од
страна на Владата на Република Македонија, што Советот ja донесе на 9-та седница,
одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/38
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 14 став 1 точка 40 и 41 од Статутот на општината Крива
Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010 и 08/14) Советот на
Општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 год. донесе
ОДЛУКА
За давање согласност и гаранција за реализација на проект за заедничка
набавка преку АДКОМ Скопје на ЈП Комуналец
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка дава согласност за
реализација на проект за заедничка набавка преку АДКОМ Скопје на ЈП Комуналец на
едно специјално возило смеќар 8м3 ,300 броја на пластични канти од 120л и 80 броја
на контејнери 1,1м3 во вредност од 89.600 евра од кои ЈП Комуналец партиципира
со 50% од вкупната вредност или 44.800 евра на 24 рати .
Бр. 3 Страна 163 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Член 2
Општина Крива Паланка е согласна да биде гарант на ЈП Комунаец за
палаќање на партиципацијата по основ на овој проект.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/39
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за давање согласност и гаранција за реализација на
проект за заедничка набавка преку АДКОМ Скопје на ЈП „Комуналец“
Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за давање согласност и гаранција за реализација на
проект за заедничка набавка преку АДКОМ Скопје на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка,
што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/40
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на
РМ“ бр. 5/02), член 28 од Законот за благосостојба и заштита на животни („Службен
весник на РМ“ бр. 149/14) и член 14 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка(Службен гласник на Општина Крива Паланка), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година донесе
Бр. 3 Страна 164 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за решавање на проблемот со кучиња скитници на
подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 година
1.Се усвојува Програмата за решавање на проблемот со кучиња скитници на
подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 година.
2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09- 737/41
14.03.2018 год.
Крива Паланкa

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на
РМ“ бр. 5/02), член 28 од Законот за благосостојба и заштита на животни („Службен
весник на РМ“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.03.2018 година донесе
ПРОГРАМА
За решавање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на

Општина Крива Паланка за 2018 година
1.ВОВЕД:
Оваа Програма е произлезена како обврска од Законот за благосостојба и
заштита на животни и има за цел да ги утврди активностите за третирање на кучиња
скитници, условите, организацијата, обемот на извршувањето како и начинот на
финансирањето на потребните активности.
Донесувањето на оваа Програма е поврзано и со евидентно зголеменото
присуство на кучиња скитници и од потребата за контрола на нивниот број на
единствен можен и препорачан хуман начин на третирање на овие животни што е
вградено и во Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Крива Паланка
бр. 07-1835/1 од 27.06.2013 година.
Хуманиот начин на третирање на животните кучиња скитници подразбира
стерилизација на здравите животни и создавање на услови за нивен хуман
понатамошен третман од една страна и еутаназија на оние животни кои ги
Бр. 3 Страна 165 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
исполнуваат критериумите препорачани во членовите 26, 27, 28, 29, 30 и 31 од
Законот за благосостјба и заштита на животни („Службен весник на РМ“ бр. 149/14).
2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Програмата за решавање на проблемот со животните кучиња скитници на
подрачјето на Општина Крива Паланка е заснована на нивна перманентна контрола на
подрачјето на целиот град, приградските населби и поголемите рурални населби.
Програмата за решавање на проблемот од зголемено присуство на кучињата
скитници ги предвидува следните активности:
 заловување на животните;
 нивни транспорт до стационар;
 прием и ветеринарен клинички преглед;
 вакцинација и дехелментација;
 идентификација, чипирање и водење евиденција;
 кастрација;
 постоперативно сместување и третирање;
 повик кампања за домување;
 транспорт односно враќање на животните до местото на заловување и
нивно ослободување;
 еутаназија на болни и опасни по средината животни.
Постапката на наведените активности ќе ја спроведува економски оператор
изберен преку постапка за јавни набавки.
2.1. Заловување и транспорт
Заловувањето и транспортот на кучињата скитници ќе го спроведуваат
спецјално оспособени работници на изберениот економски оператор за заловување на
бездомните кучиња кои треба да се опремени со соодветна униформа и средства за
лична заштита, како и со соодветна опрема од типот на:јамки и мрежи за заловување,

дувалки за застрелување со средства за времено успивање, корпи и кафези
заловување и транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема
евиденција и идентификација на заловените животни.
Заловувањето на кучиња скитници се врши во присуство на претставник
Општината определен од страна на Градоначалникот. За заловените кучиња
изготвува записник во кој се заведува бројната состојба на заловени кучиња

за
за
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се
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скитници, место на заловување, пол, раса, знаци и обележја на кучето и евидентна
болест или повреда.
Заловувањето на кучињата ќе се спроведува во рани утрински часови кога
присуството и движење на луѓе и возила по улиците е минимално. Секое заловено
куче времено ќе се маркира и истото ќе се фотографира. Фотографиите ќе служат за
идентификација на кучињата од сопственици доколку некое од кучињата е изгубено од
страна на сопственик или пак самото куче побегнало од дома.
Транспортот од местото на заловување до стационарот ќе се врши со
специјално возило опремено со соодветни кафези за сместување на кучињата
скитници. Транспортот ќе се спроведува рано наутро при што службата за заловување
треба да обезбеди во кафезот да има вентилација и струење на воздух и колку што е
можно да се избегнува непотребно задржување по патот до стационарот.
Службата за заловување и транспорт на кучињата скитници во возилото
задолжително треба да поседува налог,товарен лист и записник од комунален
инспектор.
Униформите и возилото треба видно да се обележени со натпис „Служба за
бездомни кучиња“.
2.2.Стационар и медицински третман
Стационар е објект за прифаќање и третирање на кучињата скитници, лоциран
надвор од потесното градско подрачје опремен со соодветни простории за медицински
третман потоа кафези или боксови за сместување на животните односно ги поседува
сите услови предвидени со закон и подзаконски акти и истиот треба да има дозвола
за работа од соодветен надлежен орган.
Стационарот односно прифатилиштето да е регистрирано од надлежен орган
Агенција за храна и ветеринарство и истиот редовно да се контролира од надлежен
официјален ветеринар.
Во Стационарот веднаш по пристигнување на кучињата скитници истите треба
задолжително да се евидентираат и заведуваат односно за истите да се отвори
евидентен лист. Воедно сите чпристигнати кучиња се прегледуваат, проверуваат
дали имат микрочип и истите се вакцинираат против беснило и други болести, потоа
се врши дехелментација односно кастрирање, а доколку не се обележени се бележат
со ушна маркица и се фотографираат.
Доктор по ветеринарна медицина е одговорен за здравствена состојба на
кучињата скитници во прифатилиштето. Исто така врши рангирање и проценка на
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кучињата односно на нивната состојба со посебен осврт и внимание на агресивноста,
староста и здравствената состојба со тоа што за старите, агресивни и болни кучиња
скитници на овластената служба препорчува еутаназија на истите додека здравите
кучиња скитници се сместуваат во посебни боксови во кои на соодветни табли се
запишани основни податоци. За овие кучиња потребно е обезбедување на храна и
вода.
2.3. Еутаназија
Еутаназија на кучиња скитници се спроведува од соодветната служба по
дадена препорака и записничка констатација врз основа на комисиска проценка на
стручни лица од ДВМ како второ мислење покрај мислењето на надлежниот
ветеринарен доктор.
Комисиска проценка како второ мислење не се бара:
- во сите случаи кога за тоа е утврдено од надлежно министерство во согласност
со важечките закони и наредби (како во случај на појава на епидемии и заразни
болести);
- при дијагностицирање на болести за кои по мислење на доктор по ветеринарна
медицина третманот е веројатна причина за без потребна болка и страдање;
при дијагностицирање на болести каде што по мислење на доктор по
ветеринарна медицина третманот нема да биде ефикасен за да овозможи
понатмошен прифатлив квалитет на живот на животното;
- во случај на старост кога животното неможе само да се носи со животот
односно кога животната кондиција е таква односно неговата состојба исклучува
секаква надеж за продолжување на животот на животното па така еутаназијата
ќе го превентира страдањето;
- кога темпераментот на животното е таков што предизвикува непосредна
опасност за околината.
Еутаназијата ќе се спроведува на начин определен со закон како и нивното
отстранување.
2.4. Стерилизација (кастрација)
Стерилизацијата ќе се спроведува како мерка за намалување односно за
контрола на кучињата скитници. Стерилизацијата на женските и машките кучиња
скитници ќе се врши после детален ветеринарен преглед. Сите кучиња кои по
мислење на доктор по ветеринарна медицина ќе ги исполнат критериумите за
кастрирање ќе се оперираат односно стерилизираат.
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По завршената операција оперираните кучиња се сместуваат во соодветен
оддел на прифатилиштето каде што претстојуват од 5-7 дена до зараснување на
оперативната рана .
Пред операцијата за кастрирање за време на анестезијата кучињата се
маркираат на увото и на истите им се вградува соодветен микро чип на увото, а потоа
маркираниот број и серискиот број на микрочипот се заведуват во матична евиденција.
Во постоперативниот период кучињата се сместуваат во наменските кафези
односно боксови каде се врши редовно хранење и истите се под постојан надзор од
соодветната служба.

Боксовите во стационарот редовно се чистат , на истите редовно се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба односно на шест месеци се спроведува и
дератизација на целиот простор на стационарот .
Непосредно
пред напуштање на стационарот над животните се врши
здравствен преглед и процена на состојбата а по потреба врз основа на проценка
се спроведува и тест за социјализација на одредени кучиња .
Кучињата се враќаат на приближно истата локација од каде што предходно биле
заловени.
Пред да бидат вратени на местото на заловување задолжително истите се
испитуваат од Лашманиоза.
Исто така пред пуштањето на кучињата скитници од страна на определен
орган на општината се спроведува повик до граѓаните за можност за згрижување на
заловените и истретирани животни.
3. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Во градското подрачје и приградските населби на Општина Крива Паланка
според надлежниот орган во Општината се проценува дека има околу 50 кучиња
скитници.
Со оваа програма се предвидува заловување на сите кучиња скитници до крајот на
годината.
Односно со оваа програма се предвидува заловување и третирање на 5 – 7
кучиња скитници месечно.
Активностите ќе се одвиваат еднаш до два пати месечно и по потреба во случај
на пријава од граѓани за агресивни кучиња скитници.
Активностите за заловување ќе се спроведуваат во две нивоа на активности и
тоа како дневни во кои ќе се извршуват редовни увиди и контроли за евидентирање и
пратење на опфатот на движење на кучиња скитници и ноќни
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активности кои ќе се спроведуваат во доцните ночни часови односно пред се во
раните утрински часови кога ќе се спроведува заловување на кучињата скитници.
Во моментот во Општината Крива Паланка нема стационар прифатилиште
поради што од тие причини потребните услуги за третирање на кучињата скитници ќе
се спроведуваат во прифатилиштата на економските оператори се до моментот на
изградба на прифатилиште на подрачјето на Општина Крива Паланка.
4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Финансирање на Програмата ќе се врши од средствата предвидени со Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2018 година. Проектираните потребни средства за
реализација на Програмата изнесуваат само за заловување и третирање на
евидентираните 50 кучиња скитници околу 350.000,00 денари.
Плаќањето на изберениот економски оператор за ваква намена ќе се врши врз
основа на извршената реализација поткрепена со записник од комунален инспектор.
5.НОСИТЕЛ И ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Носител на активностите од оваа Програма ќе биде Одделението за
урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина врз основа на претходна
согласност на Советот на Општина Крива Паланка.

Извршител на Програмата ќе биде економски оператор кој поседува лиценца за
вршење на наведените активности издадена од соодветен државен орган, а истиот ќе
биде избран по пат на јавен оглас за јавна набавка согласно законските прописи.
Носителот на активностите од оваа Програма годишно доставува извештај за
реализација на Програмата на крајот од годината до Советот на Општина Крива
Паланка.
6.НАДЗОР
Надзор за извршување на Програмата врши Одделението за урбанизам,
сообраќај и заштита на животна средина .
Инспекциски надзор над спроведувањето на работите од страна на
економскиот оператор врши Одделението за инспекциски надзор преку Овластениот
комунален инспектор.
Целокупната работа на активностите на Програмата за решавање на
проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка и на
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економскиот оператор за заловување и третирање на кучињата скитници е под надзор
и на Агенцијата за храна и ветеринарство.
7.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на донесување, а се
објавува во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
По усвојување на Програмата од страна на Советот на Општина Крива Паланка
истата се доставува до Агенцијата за храна и ветеринарство.
По усвојување на Програмата на предлог на носителот на Програмата
потребно е Советот на Општината да донесе Одлука со која ќе се задолжи Комисијата
за јавни набавки да спроведе постапка за избор на економски оператор за собирање и
третирање на кучиња скитници.
Бр. 09-737/41
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за усвојување на Програмата за решавање на проблемот
со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка
за 2018 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Програмата за решавање на проблемот
со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 година , што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/42
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 22. ст.1 т.2 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.05/2002г.) и член 14 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Крива Паланка бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка
на седница одржана на 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на приоритет за апликација на проектот„Канализација за отпадни
води за дел од с.Конопница“, Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет за апликација на проект „Канализација за
отпадни води за дел од с.Конопница“, Општина Крива Паланка, за користење на
финансиски средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2018
год. на Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ.
Член 2
Вкупната проектна вредност на проектот „Канализација за отпадни води за дел
од с.Конопница“, Општина Крива Паланка“, изнесува 4.274.397 ден. без ДДВ, односно
5.043.788 денари според изготвена проектна документација.
Доколку проектот биде одобрен, дел од финансиските средства за реализација
на проектот ќе бидат обезбедени од Министерството, а останатиот дел од потребните
финансиски средства за реализација на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Крива Паланка.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09 – 737/43
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за давање приоритет за апликација на проектот
„Канализација за отпадни води за дел од с. Конопница“ Општина
Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за давање приоритет за апликација на проектот
„Канализација за отпадни води за дел од с. Конопница“ Општина Крива Паланка , што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/44
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во врска
со објавениот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата
со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2018 година од Бирото за
регионален развој, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.03.2018 година, ја донесе следнава
ОДЛУКА
За аплицирање на проект „Создавање на предуслови за развој на
туризмот и мобилост во село Станци преку изработка на проектна документација
за патна инфраструктура и уредување на
Станачки водопади“ во Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на проект „Создавање на
предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Станци преку изработка на
проектна документација за патна инфраструктура и уредување на Станачки водопади“
во Општина Крива Паланка, а за користење на финансиски средства за развој на
селата од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година.

Бр. 3 Страна 173 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Член 2
За реализација на проектот „Создавање на предуслови за развој на туризмот и
мобилност во село Станци преку изработка на проектна документација за патна
инфраструктура и уредување на Станачки водопади“ Општина Крива Паланка ќе
обезбеди кофинансирање во висина од 50% од вредноста на проектот.
Член 3

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.09-480/97 од
19.02.2018 година .
Член 4
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 737/45
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за
развој на туризмот и мобилост во село Станци преку изработка на проектна
документација за патна инфраструктура и уредување на
Станачки водопади“ во Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за
развој на туризмот и мобилост во село Станци преку изработка на проектна
документација за патна инфраструктура и уредување на Станачки водопади“ во
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/46
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 174 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 41 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010), а во врска
со објавениот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата
со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2018 година од Бирото за
регионален развој, Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
14.03.2018 година, ја донесе следнава
ОДЛУКА
За аплицирање на проект „Создавање на предуслови за рурален развој во село
Дурачка Река преку изработка на проектна документација за патна
инфраструктура“ во Општина Крива Паланка
Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за аплицирање на проект „Создавање на
предуслови за рурален развој во село Дурачка Река преку изработка на проектна
документација за патна инфраструктура “, во Општина Крива Паланка, а за користење
на финансиски средства за развој на подрачја со специфични развојни потреби од
Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година.
Член 2
За реализација на проектот „Создавање на предуслови за рурален развој во
село Дурачка Река преку изработка на проектна документација за патна
инфраструктура“ во Општина Крива Паланка, средствата ќе бидат обезбедени од
Бирото за регионален развој.
Член 3
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.09-480/99 од
19.02.2018 година .
Член 4
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09- 737/47
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 3 Страна 175 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за
рурален развој во село Дурачка Река преку изработка на проектна
документација за патна инфраструктура“ во Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за
рурален развој во село Дурачка Река преку изработка на проектна документација
за патна инфраструктура“ во Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 9-та
седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/48
15.03.2018 год.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,

Крива Паланка

Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 17 член 21 од Законот за определување на имиња на
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“
бр. 64/04, 55/07, 145/10, 136/11 и 163/13) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 14 став 1 точка 23 од
Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на 14.03.2018 година донесе
ОДЛУКА
За дефинирање на граница на опфат на улици
во Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува граница на опфат следните улици:

Бр. 3 Страна 176 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
1. Улицата „Питу Гули“ со матичен број 40779800624, започнува од улицата
Никола Карев се дели лево од истата, оди низ населбата Грамаѓе и
завршува до Мини Дол, а на неа припаѓаат и краците лево и десно од неа.
2. Улица „Панче Пешев“ со матичен број 40779800616, започнува од
улицата Никола Карев се дели десно од истата, оди низ населбата Грамаѓе
и завршува на улицата Кочо Рацин.
3. Улицата „Горан Стојановски“ со матичен број 40779800497, започнува од
улицата Св. Јоаким Осоговски оди право до Климент Охридски, на левата
страна до КП 3957 и десната страна оди јужно повторно до Климент
Охридски.
4. Улица „Климент Охридски“ со матичен број 40779800411, започнува од
улицата Св. Јоаким Осоговски кај кантина, продолжува паралелно со
Скрљавски Дол, оди западно и јужно во Цонев Рид, оди преку долот во
Цонев Рид , оди западно до Мини Дол и продолжува паралелно со него и
завршува на улицата Кочо Рацин .
5. Улицата „Јоаким Крчовски“ со матичен број 40779800390, започнува од
улицата Кочо Рацин и оди по трасата на патот во населбата Белево и
завршува на улицата Климент Охридски, а на неа припаѓаат и краците
десно од неа.
6. Улица „Лисец“ со матичен број 40779800446, започнува од улицата Св.
Јоаким Осоговски од дол источно од трафостаница оди јужно, свртува лево
покрај трафостаницата од 110 кв и завршува на улицата Јоаким Крчовски, а
на неа припаѓаат и краците лево и десно од неа.
7. Улица „Пере Тошев“ со матичен број 40779800462, која започнува од
улицата Херој Карпош кај Куков Дол оди по патот за с. Лозаново и

продолжува западно до КП 3742
врти десно и оди паралелно со
магистралниот пат А2 и завршува на улица Григор Прличев, а на неа
припаѓаат и краците лево и десно од неа.
8. Улица „Григор Прличев“ со матичен број 40779800381, улицата која
започнува на улицата Херој Карпош кај Куков Дол оди јужно низ долот и
свртува десно низ населбата Бегови Бавчи до улицата Пере Тошев до КП
3296, а на неа припаѓаат и краците десно од неа.
Бр. 3 Страна 177 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
9. Улица „Ацо Шопов“ со матичен број 40779800519, започнува од улицата
Пере Тошев оди право до границата со КО Лозаново и оди по границата со
КО Лозаново и завршува на улицата Лозановска, а на неа припаѓаат и
краците лево од неа.
10. Улица „Лозановска“ со матичен број 40779800594, започнува од улицата
Ацо Шопов и оди по трасата на патот за с. Градец низ населбата Лозаново
до КО Лозаново и на неа припаѓаат краците лево и десно од неа.
11. Улица „Биљино“ со матичен број 40779800535, започнува од улицата
Лозановска оди северно низ населбата и пак доаѓа до улицата Лозановска
и на неа припаѓаат краците лево и десно од неа.
12. Улица „Коце Металец“ со матичен број 40779800586, започнува од
улица Св. Јоаким Осоговски до Мини Дол оди западно паралелно со Мини
Дол продолжува испод девијацијата на магистралниот пат А2, завршува до
КО Градец и на неа припаѓаат краците лево и десно од неа.
13. Улицата „Браќа Миладинови“ со матичен број 40779800543, започнува
од улицата Коце Металец оди северно низ населбата свртува лево и
завршува западно до улицата Коце Металец и на неа припаѓаат краците
лево и десно од неа.
14. Улица „Вардарска“ со матичен број 40779800659, започнува од улицата
Кочо Рацин и северно до магистралниот пат А2, врти десно каде завршува
западно паралелно со магистралниот пат А2 и на неа припаѓаат краците
лево и десно од неа.
15. Улица „Индустриска“ со матичен број 40779800136, започнува од
раскрсницата со магистралниот пат А2 кај станицата за технички преглед,
оди западно паралелно со магистралниот пат А2 и завршува на
магистралниот пат А2 до КП 6984/2.
Член 2
Оваа Одлука велгува во сила 8-от ден од денот на објавување во „Службен
гласник“ на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/49
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 3 Страна 178 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици
во Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во
Општина Крива Паланка, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/50
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2495 во
К.О.Габар, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените.

Бр. 3 Страна 179 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Габар на к.п.бр. 2495 во К.О. Габар, Општина Крива
Паланка сопственост на Величковски Љубен, Величковски Заре и Величковски
Стојадин.
Член 3

На овој локалитет нема урбанистички план за селo Габар.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Габар за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/51
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
14.03.2018 год.
Претседател,
Крива Паланка
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 2495 во К.О. Габар, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2495 во К.О.
Габар, Општина Крива Паланка сопственост на Величковски Љубен, Величковски Заре
и Величковски Стојадин, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/52
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 180 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.392 во
К.О.Мождивњак, Општина Крива Паланка
Член 1

Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Мождивњак на к.п.бр.392 во К.О. Мождивњак,
Општина Крива Паланка сопственост на Спасовски Гоце.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивњак.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивњак за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/53
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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. 3 Страна 181 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 392 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 392 во К.О.
Мождивњак, Општина Крива Паланка сопственост на Спасовски Гоце, што Советот ja
донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/54
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни
објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14;

124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2423/1 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. 2423/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка сопственост на Санде Давидов.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Бр. 3 Страна 182 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/55
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 2423/1 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2423/1 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на Санде Давидов, што Советот
ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/56
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
Бр. 3 Страна 183 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1425 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1425 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Јовановски Бранко и Јовановска Драгица.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена Д2-заштитно зеленило , а според постојниот Генерален
урбанистички план е предвидено А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој
локалитет ќе се предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 -737/57
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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. 3 Страна 184 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 1425 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1425 во К.О.
Крива Паланка, Општина Крива Паланка сопственост на Јовановски Бранко и
Јовановска Драгица, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/58
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1166/1 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.1166/1 во К.О. Дурачка Река,
Општина Крива Паланка сопственост на Колевски Јордан и Колевски Станојко.
Бр. 3 Страна 185 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/59
14.03.2018 год.

Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 1166/1 во К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1166/1 во
К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка сопственост на Колевски Јордан и
Колевски Станојко, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018
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 – 737/60
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 186 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.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.2430/1 во К.О. Конопница,
Општина Крива Паланка сопственост на Санда Китановска.
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 А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-737/61
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, 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. 3 Страна 187 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 2430/1 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2430/1 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка сопственост на Санда Китановска, што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/62
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1541/2
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. 1541/2 во К.О. Добровница,
Општина Крива Паланка сопственост на Павле Петровски.
Бр. 3 Страна 188 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-737/63
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 1541/2 во К.О. Добровница, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1541/2 во

К.О. Добровница, Општина Крива Паланка сопственост на Павле Петровски, што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/64
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 3 Страна 189 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4561/2 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Белево на к.п.бр. 4561/2 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Атанасовски Лазо.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена А1-домување во станбени куќи и Е-инфраструктура, а
според постојниот ГУП е предвидена намена А1-домување во станбени куќи.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој
локалитет ќе се предвиди намена А1-домување во станбени куќи, со претходно
добиена согласност од АД „МЕПСО“.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/65
14.03.2018 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

Крива Палaнка

Изабела Павловска, с.р.

Бр. 3 Страна 190 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
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 објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 4561/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4561/2 во
К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка сопственост на Атанасовски Лазо, што
Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/66
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22 ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на Р.Македонија” бр.05/2002), член 14 ст.40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(“Службен Гласник на Општина Крива Паланка” бр.08/10,08/14 и 02/18), Советот на
Општина Крива Паланка на ден 14.03.2018 година, ја донесе следната
О Д Л У К А
За прифаќање Иницијатива за поведување на постапка на именување
на улици и плоштади и други инфраструктурни објекти
во Општина Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа Иницијатива за поведување на постапка на
именување на улици и плоштади и други инфраструктурни објекти во Општина
Крива Паланка.
Бр. 3 Страна 191 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
Член 3
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување
Службен Гласник на Општина Крива Паланка.

а ќе се објави во

Бр.09- 737/67
14.03.2018 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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 објавување Одлука за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка
на именување улици и плоштади и други инфраструктурни објекти во Општина
Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка
на именување улици и плоштади и други инфраструктурни објекти во Општина Крива
Паланка, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден 14.03.2018 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 – 737/68
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски

Врз основа на член 5 од Законот за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“
бр.66/04; 55/07) и член 14 став 1 точка 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18) , Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 14.03.2018 година, ја донесе
следната

Бр. 3 Страна 192 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
О Д Л У К А
За усвојување на Предлог - листа за именување на улици, полоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина
Крива Паланка
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Предлог - листа за именување на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 737/69
14.03.2018 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за определување на имиња на
улици,плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“
бр.66/04; 55/07) и член 14 став 1 точка 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.08/10,08/14 и 02/18), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на14.03.2018 година, ја утврди
следната
ПРЕДЛОГ - ЛИСТА НА ИМИЊА
на улици,плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
Општина Крива Паланка
Ред.
Бр.

ИМЕ

Значење

1.
2.
3.

Ѓорче Петров
Чупино Брдо
11-ти Октомври

4.
5.

17-та Македонска Бригада
Горан Стојановски

6.

3- та Македонска Ударна
Бригада
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7.

Момир Стојановски

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

8-ми Октомври
8-ми Септември
Ацо Шопов
Баглачка
Биљино
Борис Арсов
Борис Трајковски
Браќа Миладинови
Димитар Арсов
Димитар Влахов
Единство
Гоце Делчев
Григор Прличев
Херој Карпош
Илинденска
Индустриска
Јане Јакимовски

25.

Јане Сандански

Народен херој
Спомен обележје од НОВ
Почеток на борбата на македонскиот народ за
ослободување
Воена единица од НОВ
Бранител од Крива Паланка кој загина за време на
конфликтот во
РМ во 2001 година
Воена единица од НОВ

Бранител од с.Дубровница кој загина за време на
конфликтот во
РМ во 2001 година
Ослободување на Крива Паланка
Осамостојување на Македонија
Поет
Географски поим
Географски поим
Академик професор
Поранешен Претседател на РМ
Просветители
Академик професор доктор
Народен херој
Термин за единство
Војвода
Поет
Народен херој
По настанот од 1903 Илинденско востание
Термин од економијата
Бранител од Крива Паланка кој загина за време на
конфликтот во
РМ во 2001 година
Војвода

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Јоаким Крчовски
Просветител
Калин Камен
Географски поим
Климент Охридски
Просветител
Кочо Рацин
Поет
Коце Металец
Народен херој
Крушевска
Историски настан-Крушевска Република
Лисец
Географски поим планина Лисец
Лозановска
Географски поим с.Лозаново
Македонска
По име на РМ
Св. Јоаким Осоговски
Македонски светец од XI век
Моша Пијаде
Идеолог-учесник во НОВ
Населба Долно Грамаѓе
Географски поим
Населба Баглачка
Географски поим
Населба Домачки Дол
Географски поим
Населба Трештен Дол
Географски поим
Наско Тамбурков
Доктор
Никола Карев
Војвода
Никола Тесла
Научник-иноватор
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Орце Николов
Осоговска
Панче Пешев
Партизанска
Пере Тошев
Пиринска
Питу Гули
Прохор Пчински
Пролетерска
Ратко Минев
Ристена Гоговска
Вардарска
Вера Јоциќ
Банско
Дупница
Вршачка
Млави
Плоштад Карпошово востание

62
63
64
65
66

11-ти Март
9-ти Мај
Мост Егри Дере
Мост Македонија
Плоштад ВМРО

67

Етјен Пат

68
69
70

Бранител
Бранители 2001
Киро Глигоров

71
72

Руен
Руенска

Народен херој
Географски поим –Осоговска планина
Народен херој
По име на партизани од НОВ
Народен херој
Географски поим
Војвода
Име на светец
Пролетери на работничката класа
Народен херој
Народен Херој од Кр.Паланка
Географски поим – река Вардар
Народен херој
Географски Поим Збратимен град Банско
Географски Поим Збратимен град Дупница
Географски Поим Збратимен град Вршац
Географски Поим Збратимен град Млави
Обележување на лик и дело на македонскиот ајдутски
војвода Карпош
Превземање на караула на м.в.Рамна нива
Ден на европа
Старото име на Крива Паланка
Име на нашата држава
Обележје на Македонската историја-Македонска
револуционерна организација
Француски истражувач кој ги открива првите знаци од
карпестата уметност во Македонија
Бранител на татковината
Загинати бранители во конфликтот во 2001
Прв претседател на самостојна независна суверена
Македонија
Највисок врв на Осоговските планини
Назив произлезен од Руен

73
74
75

76
77

78
79
78
79
80
81

24 Мај

Ден на словенските просветители и учители –ден на
светите солунски браќа Кирил и Методија
23 Октомври
Ден на македонската револуционрна борба
Конопнички баталјон
Прва единица од Македонија која одби послушност да
влезе во Братоубиствена војана при распадаот на
СФРЈ
Сарандопор
Старо име на Крива Паланка
Цар Самуил
Македонски цар од X век
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Султан Тепе
Порта Македонија
Румена Војвода
Царев врв
Ремисијана
2-Август
Бр.09 – 737/69
14.03.2018 год.
Крива Паланка

Врв на Осоговските планини
Триумфална арка
Ајдутски војвода -жена
Врв На осоговски планини
Античко име на регион за Кривопаланечко
Илинденско востание
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Иабела Павловска, 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 објавување на Одлука за усвојување на Предлог - листа за именување на
улици, полоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за усвојување на Предлог - листа за именување на
улици, полоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
Општина Крива Паланка , што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/70
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни
објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14;
124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 14.03.2018 година, донесе

Бр. 3 Страна 196 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9634 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.9634 во К.О. Градец, Општина Крива
Паланка сопственост на Илиевска Гора, Илиевски Ванчо и Илиевски Димитрија
Стојанче.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се
предвиди намена А1-домување во станбени куќи.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09 – 737/71
14.03.2018 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, 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, донес
Бр. 3 Страна 197 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.
бр. 9634 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9634 во К.О.
Градец, Општина Крива Паланка сопственост на Илиевска Гора, Илиевски Ванчо и
Илиевски Димитрија Стојанче, што Советот ja донесе на 9-та седница, одржана на ден
14.03.2018 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 – 737/72
15.03.2018 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

С О Д Р Ж И НА
Страна
1. Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЛУ Градски музеј –
Крива Паланка за 2017 година....................................................................................
142
2. Заклучок за овјавување Одлука за усвојување на Извештај за работа
на ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2017 година...................................
142
3. Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа
на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2017 година..............................
143
4. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Годишен
финансиски извештај за работа на ЛУ „Градски Музеј“ –
Крива
Паланка
за
2017
година........................................................................................ 143
5. Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ Градски музеј –
Крива
Паланка
за
2017
година........................................................................................ 144
6. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на
ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2017 година............................................
144
Бр. 3 Страна 198 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
7. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното училиште
„Илинден“
Крива
Паланка
за
2017
година........................................................................ 145
8. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на
Основното училиште „Илинден“ Крива Паланка за 2017 година......................
145
9. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното училиште

„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2017 година.................................................
146
10. Заклучок за објавување Одлука за усвојување Завршна сметка на
Основното училиште „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка за 2017 год........... 146
11. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Средното општинско
училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за 2017 година.......................................
147
12. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на
Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка
за
2017
година............................................................................................................................
....... 147
13. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна
установа за деца – Детска градинка „Детелинка“ Крива Паланка
за
2017
година............................................................................................................................
....... 148
14. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка
на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Детелинка“
Крива
Паланка
за
2017
година............................................................................................... 148
15. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинскиот ученички
дом „Боро Менков“ Крива Паланка за 2017 година..................................................
149
16. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на
Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
за
2017
година............................................................................................................................
..... 149
17. Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“
Крива
Паланка
за
2017
година............................................................................................... 150
18. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка на
ЈП
„Комуналец“
Крива
Паланка
за
2017
година.......................................................... 150
19. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина
Крива
Паланка
за
2017
година............................................................................................... 151
20. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Завршна сметка
на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година........................................
151
21. Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“
Крива
Паланка
за
2018
година............................................................................................... 152
22. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Програма за работа на
ЈП
„Комуналец“
Крива
Паланка
за
2018
година............................................................ 152

Бр. 3 Страна 199 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
23. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на
ЈП
„Комуналелц“
Крива
Паланка
за
2019
година......................................................... 153
24. Заклучок за објавување Одлука за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП „Комуналелц“ Крива Паланка
за
2019
година............................................................................................................................
....... 153
25. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП
за 2018 година на ЛУ Градски Музеј - Крива Паланка ...........................................
154
26. Заклучок за објавување Одлука за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2018 година на ЛУ Градски Музеј –
Крива
Паланка.........................................................................................................................
........ 155
27. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за
2019
година
на
Општина
Крива
Паланка
........................................................................ 155
28. Заклучок за објавување Одлука за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2019 година на Општина Крива Паланка..................
156
29. Решение за разрешување член на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.. 156
30. Заклучок за објавување Решение за разрешување член на Одборот
за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ Крива
Паланка.........................................................................................................................
........ 157
31. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјалнофинансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка..................................
157
32. Заклучок за објавување Решение за именување член на Одборот за
контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ –
Крива
Паланка.........................................................................................................................
......... 158
33. Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на
Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од
сите
ризици
и
опасности............................................................................................................. 159
34. Заклучок за објавување Одлука за отпочнување на постапка за редовно
ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина

Крива
Паланка
од
сите
ризици
и
опасности................................................................... 159
35. Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и
потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот регион
од
страна
на
Владата
на
Република
Македонија......................................................... 160
36. Заклучок за објавување Одлука за давање согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Источниот и
Североисточниот регион од страна на Владата на Република Македонија.162
Бр. 3 Страна 200 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
37. Одлука за давање согласност и гаранција за реализација на проект за
заедничка набавка преку АДКОМ Скопје на ЈП „Комуналец“
Крива
Паланка.........................................................................................................................
....... 162
38. Заклучок за објавување Одлука за давање согласност и гаранција за
реализација на проект за заедничка набавка преку АДКОМ Скопје на
ЈП
„Комуналец“
Крива
Паланка............................................................................................. 163
39. Одлука за усвојување на Програмата за решавање на проблемот со
кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 год.. 164
40. Програмата за решавање на проблемот со кучиња скитници на
подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 година..........................................
164
41. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Програмата за
решавање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на
Општина
Крива
Паланка
за
2018
година.......................................................................... 170
42. Одлука за давање приоритет за апликација на проектот „Канализација
за отпадни води за дел од с.Конопница“ Општина Крива Паланка................ 171
43. Заклучок за објавување Одлука за давање приоритет за апликација на
проектот „Канализација за отпадни води за дел од с.Конопница“
Општина
Крива
Паланка............................................................................................................ 172
44. Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за развој на
туризмот и мобилност во село Станци преку изработка на проектна
документација за патна инфраструктура и уредување на Станачки
водопади“
во
Општина
Крива
Паланка.............................................................................. 172
45. Заклучок за објавување Одлука за аплицирање на проект „Создавање на
предуслови за развој натуризмот и мобилност во село Станци преку
изработка на проектна документација за патна инфраструктура и
уредување на Станачки водопади“ во Општина Крива Паланка......................
173
46. Одлука за аплицирање на проект „Создавање на предуслови за развој на

село Дурачка Река преку изработка на проектна документација за патна
инфраструктура
во
Општина
Крива
Паланка................................................................174
47. Заклучок за објавување Одлука за аплицирање на проект „Создавање
на предуслови за развој на село Дурачка Река преку изработка на
проектна документација за патна инфраструктура во Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
......... 175
48. Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
......... 175
49. Заклучок за објавување Одлука за дефинирање на граница на опфат на
улици
во
Општина
Крива
Паланка...................................................................................... 178
Бр. 3 Страна 201 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
50. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за
к.п.
бр.
2495
во
К.О.
Габар,
Општина
Крива
Паланка.......................................... 178
51. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 2495 во К.О. Габар, Општина Крива
Паланка................179
52. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 392 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка..............................
180
53. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 392 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка.. 181
54. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 2423/1 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка............................
181
55. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 2423/1 во К.О. Конопница, Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
......... 182
56. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 1425 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка.......................
183

57. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 1425 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
........ 184
58. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 1166/1 во К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка......................
184
59. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 1166/1 во К.О. Дурачка Река, Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
........ 185
60. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 2430/1 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка..........................
186
Бр. 3 Страна 202 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 15.03.2018 година
61. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените за к.п. бр. 2430/1 во К.О. Конопница,
Општина
Крива
Паланка.......................................................................................................
187
62. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 1541/2 во К.О. Добровница, Општина Крива Паланка....................
187
63. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 1541/2 во К.О. Добровница, Општина
Крива
Паланка.........................................................................................................................
...... 188
64. Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 4561/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка...............
189
65. Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 4561/2 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива
Паланка..................................................................................................................................
190
66. Одлука за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка на
именување на улици и плоштади и други инфраструктурни објекти во

67.

68.

69.
70.

71.

72.

Општина
Крива
Паланка............................................................................................................ 190
Заклучок за објавување Одлука за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка на именување на улици и плоштади и други
инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка..........................................
191
Одлука Одлука за усвојување на Предлог – листа за именување на
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на
подрачјето
на
Општина
Крива
Паланка.......................................................................... 192
Предлог – листа за именување на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка...... 192
Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Предлог – листа на
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка................................................
`195
Одлука за утврдување за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши усогласување на намените
за к.п. бр. 9634 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка ....................................
196
Заклучок за објавување Одлука за утврдување за донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените за к.п. бр. 9634 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка......... 197

