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Врз основа на член 36, став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа ( „ Службен
весник на Р.М “бр.05/2002),а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен весник
на Р.М.бр.64/2005, 2008) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („ Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр. 08/10, 08/14, 02/18 и 03/19 “) ,Советот на Општина
Крива Паланка на 22-та седница одржана на 23.04.2019 година, донесе :
ОДЛУКА
За проширување на средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка
за 2019 година
Член 1
Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2019 година , на следноит начин :

Потпрограма
Потставка САМОФИНАНСИ. ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните подставки :
741114 Пренесен вишок на Приходи од претходна година 9.458 0 0 0
1.459.651 34.145.001 4.530.000 0
742114 Приходи од европската унија 0 0 4.530.000 0
1.459.651 34.145.001 4.530.000 0
741114 Пренесен вишок на Приходи од претходна година 213.237 11.670.707 0 0
1.459.651 34.145.001 4.530.000 0
741114 Пренесен вишок на Приходи од претходна година 204.518 18.456.670 0 0
1.459.651 34.145.001 4.530.000 0
741114 Пренесен вишок на Приходи од претходна година 1.032.348 4.017.624 0 0
1.459.651 34.145.001 4.530.000 0

и се распрерадуваат на следните расходни подставки:
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К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
425990 Други договорни услуги

9.458

0

0

0

423110 Канцелариски материјали

0

0

7.500

0

423910 Други материјали за социјална намена

0

0

31.500

0

423990 Други материјали

0

0

40.000

0

425910 Преведувачи

0

0

28.000

0

425990 Други оперативни расходи

0

0

123.000

0

0

0 4.300.000

0

L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

LА0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ( КАПИТАЛНИ
ТРОШОЦИ )
482920 Изградба на други објекти
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
420120 Патување во земјата – патни расходи

0

30.000

0

0

420130 Патување во земјата-сместување

0

10.000

0

0

420220 Патување во странство – патни расходи

0

20.000

0

0

423110 Канцелариски материјали

0

30.000

0

0

423410 Прехрамбени продукти и пијалаци

0

20.000

0

0

50.000

570.000

0

0

424210 Одржување на згради

0 6.430.396

0

0

424510 Одржување на зелени површини околу
згради

0

60.000

0

0

425750 Услуги за вонучилишни образовни
активности

0

20.000

0

0

425760 Превозни услуги во образованието

40.000

0

0

0

425990 Други договорни услуги

44.542

200.000

0

0

0

20.000

0

0

426990 Други оперативни расходи

30.000

20.000

0

0

480190 Купување на друга опрема

0

350.000

0

0

48.695

200.000

0

0

483120 Купување на училишен мебел

0

200.000

0

0

485710 Книги за библиотеки и учебници

0

60.000

0

0

3.413

0

0

0

57.950 1.500.000

0

0

423610 Наставно- образовни помагала

426210 Расходи за репрезентација

483110 Купување на канцелариски мебел

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
420120 Патување во земјата – патни расходи
423610 Наставно-образовни помагала
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423810 Ситен инвентар

20.450

0

0

0

424440 Поправки и тековно одржување на друга
опрема

20.450

0

0

0

0

24.000

0

0

425750 Услуги за вонучилишни образовни
активности

20.455

0

0

0

425990 Други договорни услуги

40.910

0

0

0

426310 Семинари и конференции

13.630

0

0

0

426990 Други оперативни расходи

27.260

0

0

0

482910 Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн
на други објекти

0

21.000

0

0

482930 Реконструкција на други објекти

0 3.369.311

0

0

482940 Надзор над изградбата

0

40.000

0

0

0 16.932.670

0

0

424510 Одржување на зелени површини околу
згради

NA0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

NB0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО
482930 Реконструкција на други објекти
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
420120 Патување во земјата -патни расходи

20.000

0

0

0

420130 Патување во земјата-сместување

10.000

0

0

0

420220 Патување во странство-патни расходи

10.000

0

0

0

420230 Патување во странство-сместување

10.000

0

0

0

421110 Електрична енергија

180.000

0

0

0

421320 Телефон и телефакс

5.000

0

0

0

421440 Транспорт на луѓе

10.000

0

0

0

423110 Канцелариски материјали

10.000

0

0

0

423120 Списа,весници и други изданија за користе
од вработените

33.000

0

0

0

423190 Други аднинистративни материјали

10.000

0

0

0

423310 Униформи

50.000

25.000

0

0

423410 Прехрамбени продукти и пијалаци

50.000

0

0

0

5.000

0

0

0

0

392.624

0

0

15.000

0

0

0

0 3.000.000

0

0

423610 Наставно-образобни помагала
423810 Ситен инвентар
424110 Поправки и сервисирање на лесни возила
424210 Одржување на згради
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424230 Дезинфекција,дезисекција и дератизација

10.000

0

0

0

424420 Поправки и одржување на сотверска и
хардверска опрема

20.000

0

0

0

424440 Поправки и одржување на друга опрема

40.000

0

0

0

424590 Одржување на други зелени површини

20.000

0

0

0

425250 Осигурување на недвижности и права

5.000

0

0

0

425490 Други здравствени услуги

20.000

0

0

0

425920 Услуги за копирање , печатење и издавање

30.000

0

0

0

250.000

0

0

0

426210 Расходи за репрезентација

10.000

0

0

0

426310 Семинари и конференции

10.000

0

0

0

426410 Објавување на огласи

40.000

0

0

0

426990 Други оперативни расходи

10.000

0

0

0

427110 Привремени вработувања

103.000

0

0

0

480190 Купување на друга опрема

46.348

600.000

0

0

ВКУПНО: 1.459.561 34.145.001 4.530.000

0

425990 Други договорни услуги

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе биде објавена во
Службен гласник на Општина Крива Паланка и станува составен дел на Буџетот за 2019
година.

Бр. 09- 1244/3
23.04.2019г
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Крива
Паланка за 2019 година
1. Се објавува Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2019 година ,што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на ден
23.04.2019 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.08-1244/4
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за финансиска подршка на единиците на
локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа
за финансирање на доспеани а неплатени обврски (Сл.Весник на Р.Македонија
бр.209/2018) и член 14 став 31 и 40 од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен
гласник на Општина Крива Паланка бр.бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19) Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани а неплатени обврски
Член 1
Одобрените средства од страна на Буџетот на Република Македонија во висина од
1.301.253,00 денари за финансирање на доспеани а ненаплатени обврски на општина
Крива Паланка и ЛУ Градски Музеј ќе бидат исплатени на следните доверители:
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15.073,00 денари

2. Ресурс Кавадарци 32.521,00 денари,
3. Ј.П. Комуналец Крива Паланка

1.253.659,00 денари
Член 2

Распределбата на сретствата се изврши врз основа на Јавниот Повик објавен на
07.12.2018 година на ВЕБ страната на Општина Крива Паланка ,врз основа на кој е
изготвен извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на
доспеани а неплатени обврски од страна на Градоначалникот на образец пропишан од
Министерот за финансии.
Член 3
Со донесување на оваа Одлука престанува со важност Одлуката бр. 09-217/7 од
30.01.2019 година .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен
гласник на Општина крива Паланка
Бр. 09 –1244/5
23.04.2019 год.
Крива Палнака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски
1. Се објавува Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски ,што Советот ја донесе
на 22-та седница,одржана на ден 23.04.2019 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.08-1244/6
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 23.04.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за реализација на годишна програма за јавна чистота
за 2018 година
Член 1
1.Со оваа Одлука се усвојува Извештај за реализација на годишна програма
јавна чистота за 2018 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 1244/7
23.04.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за усвојување на извештај за реализација на годишна
програма за јавна чистота за 2018 година

за
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1. Се објавува Одлука за усвојување на извештај за реализација на годишна
програма за јавна чистота за 2018 година
,што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/8
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка,
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 23.04.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за рабoта на ЈП „Комуналец’ – Крива Паланка за 2018
година
Член 1
1.Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива
Паланка за 2018 година.

Член 2
2.Оваа Одлука влегува во сила од 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09- 1244/9
23.04.2019 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за усвојување на извештај за работа на ЈП Комуналец-Крива
Паланка за 2018 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на извештај за работа на ЈП Комуналец-Крива
Паланка за 2018 година ,што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на ден
23.04.2019 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.08-1244/10
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

Врз основа на член 14, став 1, точка 29 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 08/14 ,02/18 и 03/19), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 23.04.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2019
година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Комуналец“– Крива Паланка за 2019
година.
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2. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09 – 1244/11
23.04.2019 год.
Крива Палaнка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈП КОМУНАЛЕЦ-КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2019
ГОДИНА
ВОВЕД
ЈП Комуналец-Крива Паланка како јавно претпријатие e основано од Советот на
Општина Крива Паланка заради вршење на одредени дејности од јавен интерес и во
својот делокруг ги извршува следните дејности:
-

Снабдување со вода за пиење (зафаќање, обработка и дистрибуција на вода преку
водоснабдителниот систем до корисникот на услугата),

-

Одведување и пречистување на урбани отпадни води,

-

Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и
инертен отпад,

-

Одржување на јавна чистота ( чистење, миење и метење на јавни површини, јавни
и отворени простори за јавни објекти и чистење на снегот во зимски услови),

-

Одржување на паркови и рекреативни површини и работи на спортски објекти

-

(изградба, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока
вегетација, косење и сечење на трева и гранки),

-

поставување и одржување на јавно осветлување,

-

одржување на гробишта,

-

отворени и затворени пазари на големо и мало и др.

Сите дејности кои ги обавува ЈП Комуналец-Крива Паланка се усогласени со
Националната класификација на дејности и се запишани во Централниот регистар на
РМ.Сите активности за горенаведените дејности се извршуваат според секојдневни
оперативни планови и секојдневни настани.
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При изготвувањето на Програмата за работа за 2019 година е појдено пред се
интересите на граѓаните како и од интересите и целите на Претпријатието
постигнување на подобри резултати во работењето, целосно искористување
постојните капацитети, подигањена нивото на услугите, максимална ангажираност
вработените и смалување на трошоците во работењето.

од
за
на
на

За планираниот обем на работните задачи, квалитетот на извршувањето на
работите и постигнувањето на добри финансиски резултати, како појдовни елементи
при изработка на Програмата земени се условите за стопанисување во економската
сфера во државата и потребите за развој на Претпријатието.
Дејноста на Претпријатието е организирано во пет сектори и одделенија во
рамките на секој сектор.
Секторот за Општи и правни работи согласно програмата за работа за 2019 година
како и во претходните години ќе има за цел следење, правилна примена и толкување на
сите законски прописи и примена на постоечките законските прописи и подзаконски акти,
а се со цел правилно работење на ЈП Комуналец-Крива Паланка.
Согласно дејноста и внатрешната организација на претпријатието и програмата за
работа преку Секторот за општи и правни работи ЈП „Комуналец“-Крива Паланка во 2019
година ќе врши следење на работните ангажмани на вработените и ќе организира обуки
со цел подобрување на услугите на граѓаните.
Преку Секторот за општи и правни работи ќе се врши наплата на доспеани
парични побарувања од физички и правни лица кои и покрај повеќекратни опомени
одбиваат да го платат долгот со давање на можност долгот да биде платен на повеќе
рати со склучување на договор.Во спротивно како крајна мерка ќе се поднесуваат тужби и
предлози за извршување пред надлежните органи и институции се со цел наплата на
побарувањата и овозможување на нормално работење на претпријатието.
Во овој сектор исто така - преку електронскиот внес се овозможува во Системот за
управување со човечки ресурси, електронски увид на сите вработени од Министерството
за информатичко општество и администрација со целосен и јасен преглед за секој
вработен. Со цел стручно усовршување на административните службеници предвидени
се генерички редовни обуки според Годишниот план за обуки утврден од страна на
МИОА. Бројот на вработени во ЈП Комуналец-Крива Паланка изнесува 83 лица.
Планирани се нови вработувања во тековната 2019 година година согласно Правилникот
за систематизацијата за работни места, Годишниот план за вработување за 2019 година
како и потребите на ЈП Комуналец-Крива Паланка.
Согласно Законот за јавни набавки, а врз основа на утврдените извори на
финансирање во законски предвидениот рок ќе биде донесен планот за јавни набавки за
2019 година на ЈП Комуналец-Крива Паланка во чии рамки ќе бидат дефинирани
предметите на договорите за јавна набавка, нивната проценета вредност и динамика на
реализирање и ќе се врши навремено организарање и спроведување на јавните набавки.
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Сите активности кои не беа завршени во 2018 година се предвидуваат да бидат
завршени оваа 2019 година, а со цел постигнување на подобри резултати во работењето,
целосно искористување на постојаните капацитети, подигање на нивото на услугите,
максимална ангажираност на вработените и смалување на трошоците во работењето.
Ј.П.Комуналец - Крива Паланка очекува во 2019год. да оствари вкупен приход
од57.126.000 денари.Поединечно приходите произлегуваат од:
o

Приходи од вода

o

Приходиодсмет

o

Приходиодканализација

o

Приходиодпазар

o

Приходиодгробишта

o

Приходиододржувањенајавниповршини

o

Приходиододелување и новиприклучоци

o

Приходиодзимскоодржување

o

Другинеспомнатиприходи

o

Одржување и уредувањенајавнизелениповршини

18,500,000
20,000,000
1,600,000
500,000
1,700,000
3,536,000
400,000
2,500,000
5,000,000
3,390,000

За да може да го оствари горенаведениот приход Ј.П. Комуналец-Крива Паланка
аналогно на тоа предвидува да направи одредени расходи во вкупен износ од56.810.000
денари и тоа:
•

Потрошен материјал и резервни делови

•

Потрошена електрична енергија

•

Потрошено гориво

•

Пресметана амортизација

•

Бруто плати

•

Репрезентација

•

Нематеријални трошоци

•

Занаетски услуги и одржување

•

Непредвидени расходи

6,000,000
1,200,000
3,000,000
5,500,000
27,000,000
250,000
2,900,000
2,000,000
2,900,000
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•

Обука и набавки на опрема за справување со кризи и
елементарни непогоди

•

Времено ангажирање на работници по договор на дело

•

Временоангажирањенаработниципрекуагенција
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60.000
3,000,000
3,000,000

Со цел да ги прати современите методи во врска со откривање на дефекти, заштеда
на вода и слично, како и примена на посовремена апаратура, а воедно применувајќи ги и
законските прописи, вработените и оваа година ќе посетуваат семинари, а на повисоко
ниво и студиски патувања во странство, организирани преку Здружението на комунални
претпријатија на Р. Македонија -АДКОМ, каде се презентираат најновите технологии од
комуналните дејности во другите држави. Доколку се јави потреба планирани се посети и
на саеми.
Во 2019 год. планираме наплатата на побарувањата од корисниците по разни услуги
да ја зголемиме преку примена на сите инструменти за наплата, почнувајќи од постојано
опоменување иизвестување на корисниците дека може заостанатиот долг
спремаЈ.П.Комуналец-Кр.Паланка да го платат на рати преку склучување на спогодба, а
доколку и на тој начинкорисниците не сакаат да го платат долгот ќе бидеме приморани да
ги исклучуваме од водоводната мрежа ипобарувањето да си го наплатиме по судски пат.
Ј.П. Комуналец - Кр. Паланка во 2019 год. повеќе ќе се ангажира околу контрола на
неисправните водомери, со цел истите да се доведат во што е можно помал број,аод
друга страна, тоа ќе доведе до пореално искажување на потрошената вода и до поголем
приход од дистрибуција на водата. За остварување на таа целќе помогне и очекуваната
донација од 4.000 водомери за домаќинства и 62 за правни лицаво 2019 година.
Започнувајќи го проектот за надградување на програмскиот софтвер,Ј.П. Комуналец
во 2019 год. планира да отпочне плаќање на сметките преку траен налог како и
електронско банкарство за наплата на комунални услуги, што ќе допринесе странките да
не го трошат своето време за плаќање на сметки за комунални услуги на шалтерите во
Ј.П. Комуналец и во банките, туку електронски да ги плаќаат сметките.
Во 2019 година планираме процентот на реализација по програмата за одржување
на Јавни површини склучена со Општината да го зголемиме.
Исто така и во 2019 година ќе го продолжиме учеството на тендери за добивање
на градежни работи врз основа на објавени огласи, бидејќи Ј.П. „Комуналец“–Кр.Паланка
поседува соодветна лиценца за градба од Б категорија со која може да учествува на
истите.
Ј.П.Комуналец од Кр.Паланка планира работењето во 2019 год. да го заврши успешно и
да оствари позитивен финансиски резултат.
Имајќи го во предвид секојдневното зголемување на потребите за користење на
пивка вода од една страна,а од друга страна секојдневното намалување на издашноста
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на чиста вода за консумирање од страна на човекот и во наредната година вработените
во Секторот за водовод,канализација и филтер станица како и досега секојдневно ќе се
грижат за редовно обезбедувње на граѓаните со чиста и квалитетна вода за
пиење,одржување на водоводните и канализациони системи како и отклонување на
настанатите дефекти во најкраток можен рок.
Во Калин Камен ќе се продолжи со активностите за водоснабдување и оваа
година,бидејќи таму се изворите кои го снабдуваат градот и приградските
населби.Активностите ќе се состојат од санирање на захвати,собирни шахти,заштитна
ограда како и контрола на доводниот цевковод,се со цел на зачувување на зафатените
количини на изворска вода и намалување на потребите од обезбедување на
дополнителни количини на вода од бунарскиот систем.
Во 2019 година освен санирање на захвати и собирни шахти во Калин Камен се
планира да се работи и на захвати и собирни шахти на водовод „Скрљава – Белево“ ,
бидејќи подолг период не се направени интервенции од поголем обем на овој водовод.
За комплетна реализација на проектот „Замена на азбест-цементни цевки во Крива
Паланка“, ЈП „Комуналец“ оваа година ќе започне со поврзување на постојните водоводни
приклучоци од старата на нова линија.
Во оваа година е предвидена реализација на Проектот за замена и инсталација на
мерни инструменти и нивна интеграција во мобилна мрежа за далечинско отчитување
комплет со надоградба,инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во
општина Крива Паланка.
Водоснабдувањето со вода на населението од Висока зона десен брег во поголем
дел е завршено,останува во 2019 година да се направи и поврзување на населба
Домачки Дол со резерварот Баглак 3.
За полесно водоснабдување со вода на населението од с.Конопница за маалите
„Трнци“ и „Деловодци“ се планира меѓусебно поврзување на истите како и поврзување со
градската водоводна мрежа.Со овој проект ќе се подобри водоснабдувањето на овие
корисници со вода,затоа што при поголеми дефекти на еден водовод ќе може да добијат
вода од друг водовод,освен тоа во текот на годината кога има доволна количина на
изворска вода,нема постојано да работи бунарската пумпа со која се снабдува со вода за
пиeње населението во Трнци, а со тоа ќе се намали трошокот за електрична енергија.
Во 2019 година се планира доизградба и санација на веќе изградените водоводи
во с. Конопница. од самите захвати во Селска река. Исто така за водоводот „Вирови“
предвидено е отстранување на дивите приклучоци пред резервоарот,бидејќи во летниот
период доаѓа многу мала количина на вода во резервоарот,а после реконструкцијата ќе
се пристапи и на отстранување на дивите приклучоци на самата водоводна мрежа.
Во 2019 година вработените во ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка редовно ќе ја
одржуваат во исправна состојба канализационата мрежа,составена од левиот и десниот
колектор.
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Предвидено е и да се изврши дератизација на канализационата мрежа во Крива
Паланка,с.Конопница и с.Мождивњак и тоа двапати во годината.
Ќе се продолжи со изработка на приклучоци на канализациона мрежа во Бојанов
Дол,улица „8-ми Октомври“,село Мождивњак и село Длабочица . Се планира и санација на
собирен крак од ул.Калин Камен и изградба на две шахти на истиот и негово спојување со
изградената канализациона мрежа на улица „8-ми Октомври “.
Оваа година е предвидена доизградба на главниот колектор и спојување на десен
со лев колектор до локацијата што е предвидена за Пречистителна станица за фекални
води.Се планира и изградба на канализација – дел од Мезовски ливади и Крстата
падина.
Исто така и во 2019 година ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка ќе продолжи со
одржување на системот за јавно осветлување во Општина Крива Паланка.
Во секторот за комунална хигиена, пазар и гробишта во оделот за
собирање,транспортирање и депонирање на отпад за поголемо ниво на услуги околу
собирањето на сметот планирано е да се набават нови 20 садови за отпад од 1.1 м3, да
се извши тековно одржување на старите контејнери ,замена на оштетени тркала и да се
постават нови садови 15 сада за селектиран отпад на места каде има нај повеќе
создавачи на селектиран отпад ,на фрекфентна улица, раскрсница и пред поголеми
создавачи на селектиран отпад, продавници и правни лица во градот Кр.Паланка. За
Третман на селектираниот отпад планирано е во случај на зголемен обем на работа да се
изгради пункт со настрешница,балирка и вага каде ќе се балира и пакува селектираниот
отпад,а за локација се предвидува дел од просторот во циглана на новите градски
гробишта.
За вршење на поквалитетни услуги, а особено на недоволно пристапните улици во
градот и Општината КР.Паланка се планира да се набават две возила за собирање на
смет со капацитет од 8.0 м3 и 4.0 м3 и донација на возило за смет со капацитет од 6.0
м3, да може и во тие подрачја да се врши поквалитетно и ефикасно собирањето на
комуналниот смет и да не се прават диви депонии во Општината.На корисниците на
услугата собирање и депонирање на комунален смет, ЈП Комуналец Кр.Паланка дава
можност сите оние кои што сакат да набават садови за отпад-пластични канти од 120
лит,можат да ги набават од ЈП Комуналец Кр.Паланка во готово или да ги отплаќаат на 12
месечни рати преку месечната сметката за комунални услуги. Во гратската депонија
планирано е да се изгради базент со прскалки за миење на тркалата од возилата на
излезот од депонијата,и да се санира иогради депонијата.За насипување со земја и
затварање на косини на депонијата потребни се 1000 м3 земја.
Во 2019г во делот за миење на улици планирано е да се изврши повеќекратно
перење со користење на хидранската мрежа во градот Кр.Паланка како и со цистернасо
висок притисок.
Доколку ЈП Комуналец-Крива Паланка го добие Договорот за Зимското одржување
на улици и локални патишта во Опшината планирано е да се набават потребните

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 17

количини на сол и камена ризла пред отпочнување на зимската сезона. Исто така
планираме да се доопреми механизацијата со приклучна опрема.
Во старите и нови градски гробишта се предвидува регистрацијата и евиденцијата
на гробните места и да се води во електонска форма со што ќе се уредат и носителите
на гробните места.
На новите градски гробишта во 2019 година се планира постојниот објект да се
пренамени и адаптира во градска капела, а исто така се планира да се оформи и нова
алинеа бр.9 во која се предвидени 200(двеста)гробни места со што би се задоволиле
потребите за наредни 3 (три) години како и тампонирање на новиот обиколниот пат и
асфалтирање на пристапниот пат и патеките.
Согласно програмата на Општината Кр.Паланка за јавна чистота за 2019 г ЈПКомуналец
Кр.Паланка планира да ја изврши програмата во поголем обем со ангажирање на
поголем број на работници и механизација.
Секторот Паркови и Зеленило според Програмата за одржување и уредување на
градското зеленило во град Крива Паланка за 2019 год. донесена од страна на Советот
на Општина Крива Паланка ги планира следните активности:

1.

Одржување на постоечките објекти:
-

-

Косење на тревна вегетација (рачно и машинско косење , гребење ,
собирање,утовар и изнесување на трева , чистење на лист од тревници , утовар и
транспорт , чистење на отпадоци од трева),
Садење на сезонски цвеќиња (поливање, окопување , ѓубрење, , одржување на
жардињери)
Пополнување на празни места со тендафили и декоративни дрвја , нивно кроење,
окопување и наводнување,
Метење на трим патеки и стругање патеки
Чистење фонтани

2.

Подигање на нови површини
- Во Програмата за уредување и одржување на градското зеленило за 2019 год.
планирано е подигање на нови зелени површини на вкупна површина од 5 790 м²
на следните локации (Речно корито на Крива река од Лилав мост до Сточен пазар,
од Големиот Мост низводно од двете страни до спрема влез на Зелен пазар мало
мосте, Косина кај Треска, Косина кај спортски терени, Зелена површина Осичка
Маала (позади гаражи), Зелена површина кај Костурница, Зелена површина
испред Тораничка зграда.

3.

Порамнување на речно регулационо корито на Крива Река
За 2019 год. планирано е порамнување на речното корито на Крива река при што е
опфатено машинско порамнување и физичко (рачно) одстранување на камен на
следните локации :
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Повеќенаменско игралиште од мало мосте до голеиот мост на градски базент,
Од мало мосте на зелениот пазар до крај на регулација – десна страна
Од почеток на Пазарска патека до Далфис

4.

Чистење на речно корито на Крива река од несоодветна вегетација
Во пролетните месеци на 2019 год. предвидено е машинско вадење на несоодветна
дрвенаста вегетација пред се врби во речното корито на Крива Река.

5.

Чистење на вегетација од огради на главна улица
Според Програмата од Општина Крива Паланка планирано е чистење на вегетација
од оградите по главна улица на следните локации :
-

Касарна, Треска- Карпош, Пензионерски Дом, Влез на град (Кам), од парк до
Големиот Мост , од Осички Мост до тениско игралиште.

6.

Кроење и сечење на дрвја надвиснати над јавни површини или истите
представуваат опасност по имотот и животот на граѓаните
- Кроење и сечење на дрвја ќе се врши во зависност од бројот на решенија кои ќе
бидат издадени од страна на комуналниот инспектор .
- Кроење на гранки надвиснати над јавни површини од Борчева кафана до Трнци
- Сечење на кисели дрва под стар пат пред Мотел

7.

Подигање на дрвореди
- Според Деталниот Урбанистички План за 2019 год. плаирано е подигање на
дрвореди од листопадни и зимзелени дрва.
-

8.

Производство на расад и саден материјал
За 2019 год. се планира производство на околу 15.500 броја цвеќе од семе и 8.000
броја од расад ( едногодишни цветни видови кои се прозведуваат годишно во три
турнуси во сопстевена фолија).
Производство на саден материјал од декоративни дрвја ( оформување на леи за
расад )

За навремено и квалитетно извршување на предвидените работи и модернизирање
на производниот процес за 2019 год. Секторот Паркови и зеленило покрај постоечките
планира да набави и дополнителна опрема.

Бр.09-1244/11
23.04.2019год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), 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 2019 година
1. Се објавува Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП КомуналецКрива Паланка за 2019 година ,што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на ден
23.04.2019 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.08-1244/12
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

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.08/2010,08/14,02/18 и 03/19 ), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 23.04.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За предавање на објект ,,Водоснабдување на населбите Просарци,
Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка го предава на ЈП „Комуналец“ -Крива
Паланка на користење и стопанисување новоизградениот линиски инфраструктурен
објект во с.Луке ,,Водоснабдување на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци
с.Луке-Крива Паланка“-примарна мрежа
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Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе го користи, стопанисува, управува и одржува ново изградениот
водоводен систем.
Член 3
Општина Крива Паланка предава по еден примерок од техничката документација
за изградениот објект (Основен проект со ревизија, Одобрение за градба, Извештај од
извршен технички преглед со констатација дека објектот може да се пушти во употреба,
Проект на изведена состојба) на ЈП Комуналец –Крива Паланка.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-1244/13
23.04.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за предавање на објект,,Водоснабдување на населбите
Просарци,Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка,,на ЈП Комуналец-Крива
Паланка
1. Се објавува Одлука за предавање на објект,,Водоснабдување на населбите
Просарци,Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка,,на ЈП Комуналец-Крива Паланка
,што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на ден 23.04.2019 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

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.08/2010,08/14 ,02/18 и 03/19), Советот на Општина Крива
Паланка на седница одржана на 23.04.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За предавање на објект ,,Реконструкција на дел од водоводна мрежа во
Крива Паланка “ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
Член 1
Со оваа Одлука Општина Крива Паланка го предава на ЈП „Комуналец“ -Крива
Паланка на користење и стопанисување линискиот инфраструктурен објект
,,Реконструкција на дел од водоводна мрежа во Крива Паланка“
Член 2
ЈП „Комуналец“ ќе го користи, стопанисува, управува и одржува ново изградениот
водоводен систем.
Член 3
Општина Крива Паланка предава по еден примерок од техничката документација
за изградениот објект (Основен проект со ревизија, Одобрение за градба, Анекс за
измени во тек на градба, Решение за одобрување на измени во тек на градба, Извештај
од извршен технички преглед со констатација дека објектот може да се пушти во
употреба, Проект на изведена состојба) на ЈП Комуналец –Крива Паланка.
Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-1244/15
23.04.2019 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за предавање на објект,,Реконструкција на дел од водоводна
мрежаво Крива Паланка,,на ЈП Комуналец-Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за предавање на објект,, Реконструкција на дел од
водоводна мрежаво Крива Паланка,,на ЈП Комуналец-Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 22-та седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/16
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

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.08/2010,08/14,02/18 и 03/19), Советот на Општина Крива
Паланка на седница одржана на 23.04.2019 година, донесе

О Д Л У К А
За давање на приоритет за апликација на проект ,,Водоснабдување на
населбите Просарци, Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“ –секундарна
мрежа
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Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет за апликација на проект -линиски
инфраструктурен објект во с.Луке ,,Водоснабдување на населбите Просарци,
Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“-секундарна мрежа, за користење на
финансиски средства по Програмата за управување со водите за 2019 год. на
Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ.

Член 2
Вкупната проектна вредност на проектот ,,Водоснабдување на населбите
Просарци, Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“-секундарна мрежа изнесува
3.541.541 ден. без ДДВ, односно 4.179.019 денари со ДДВ, според предмер-пресметката
од изготвената проектна документација.
Доколку проектот биде одобрен, разликата во потребните финансиски средства за
реализација на проектот и средствата одобрени од Министерството ќе бидат обезбедени
од Буџетот на Општина Крива Паланка.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.09-1244/17
23.04.2019 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за давање на приоритет за апликација на проект
,,Водоснабдување на населбите Просарци,Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива
Паланка ,,-Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 24

1. Се објавува Одлука за давање на приоритет за апликација на проект
,,Водоснабдување на населбите Просарци,Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка
,,-Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на ден 23.04.2019
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.08-1244/18
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.42 во К.О. Мождивјак,
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мождивјак на к.п.бр.42 во К.О.Мождивјак,
Општина Крива Паланка сопственост на Воја Маџовски и Блаже Маџовски.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 25

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивјак.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивјак 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.09-1244/19
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.42 во К.О
Мождивњак,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.42 во К.О
Мождивњак,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана
на ден 23.04.2019 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.08-1244/20
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 26

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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.163 и к.п.бр.2285 во К.О.Мартиница,
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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мартиница на к.п.бр. 163 сопственост на Љупчо
Младеновски и Бранко Младеновски и к.п.бр.2285 сопственост на Република Северна
Македонија во К.О. Мартиница, Општина Крива Паланка.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мартиница.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мартиница 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.09-1244/21
23.04.2019 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 27

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.163 и к.п
бр.2285 во К.О Мартиница,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.163 и к.п бр.2285
во К.О Мартиница,Општина Крива Паланка
, што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/22
24.04.2019 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, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 194 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 28

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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Партизанска“ на к.п.бр.194 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Ленче Николовска.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена Е-инфраструктура.

Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет
ќе се предвиди намена А-домување.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1244/23
23.04.2019.година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.194 во К.О
Крива Паланка,Општина Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 29

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.194 во К.О Крива
Паланка,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на
ден 23.04.2019 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.08-1244/24
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.438 и к.п.бр.442 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Дурачка Река на к.п.бр.438 и к.п.бр.442 во К.О.
Дурачка Река, Општина Крива Паланка сопственост на Славчо Јовевски и Република
Северна Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Дурачка Река.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 30

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.09-1244/25
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.438 и к.п
бр.442 во К.О Дурачка Река,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.438 и к.п бр.442 во
К.О Дурачка Река,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/26
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 31

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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1301 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.1301 во К.О.Конопница,
Општина Крива Паланка сопственост на Ѓорѓе Цветковски.

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 А4-викенд куќи.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Бр.09-1244/27
23.04.2019 година
Крива Паланка

Стр. 32

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловски 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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1301 во К.О
Конопница ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1301 во К.О
Конопница ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана
на ден 23.04.2019 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.08-1244/28
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 33

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1329 во
К.О. Мождивјак, 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мождивјак на к.п.бр.1329 во К.О.Мождивјак,
Општина Крива Паланка сопственост на Кузман Денковски.

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивјак.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивјак 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.09-1244/29
23.04.2019 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Паланка с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 34

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1329 во К.О
Мождивњак ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1329 во К.О
Мождивњак ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана
на ден 23.04.2019 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.08-1244/30
24.04.2019 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, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1416/1 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 35

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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Ратко Минев“ на к.п.бр.1416/1 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Злата Митковска.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено намена А1-домување во станбени куќи и според постојниот ДУП е
предвидено А2-домување во станбени згради.

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.09-1244/31
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1416/1 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 36

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.1416/1 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
, што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/32
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2072/1 во
К.О. Станци, 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Станци на к.п.бр.2072/1 во К.О.Станци, Општина
Крива Паланка сопственост на Република Северна Македонија.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 37

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Станци.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Станци за овој локалитет ќе се
предвиди намена А4-викенд куќа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-1244/33
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2072/1 во К.О
Станци ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2072/1 во К.О
Станци ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на
ден 23.04.2019 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.08-1244/34
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 38

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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2522 и дел од к.п.бр.2521 во К.О.
Мождивјак, 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мождивјак на к.п.бр.2522 сопственост на
Јакимовски Стојанче и дел од к.п.бр.2521 сопственост на Јакимовски Милојче во
К.О.Мождивјак, Општина Крива Паланка.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивјак.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивјак 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.09-1244 /35
23.04.2019 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 39

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К

За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2522 и к.п
бр.2521 во К.О Мождивњак ,Општина Крива Паланка

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2522 и к.п бр.2521
во К.О Мождивњак ,Општина Крива Паланка
, што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/36
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019година, донесе
ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2568/1 во
К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 40

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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Мождивјак на к.п.бр.2568/1 во К.О.Мождивјак,
Општина Крива Паланка сопственост на Драге Петковски .

Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Мождивјак.

Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Мождивјак 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.09-1244/37
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2568/1 во К.О
Мождивњак ,Општина Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 41

1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2568/1 во К.О
Мождивњак ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана
на ден 23.04.2019 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.08-1244/38
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2825 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.2825 во К.О. Конопница ,
Општина Крива Паланка сопственост на Гордана Величковска.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 42

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.09-1244/39
23.04.2019година
Крива Паланака

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2825 во К.О
Конопница ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.2825 во К.О
Конопница ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана
на ден 23.04.2019 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“.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Бр.08-1244/40
24.04.2019 год.
Крива Паланка

Стр. 43

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, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3235 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Херој Карпош“ на к.п.бр.3235 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Дане Јакимовски.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено 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.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-1244/41
23.04.2019 година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.3235 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.3235 во К.О Крива
Паланка ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та седница,одржана на
ден 23.04.2019 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.08-1244/42
24.04.2019 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, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4310/1 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 45

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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Ѓорче Петров“ на к.п.бр.4310/1 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Љубомир Станисавлевски.

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено 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.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-1244/43
23.04.2019година
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска с.р

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 46

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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.4310/1 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.4310/1 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
, што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/44
24.04.2019 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; 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.5226/2 и 5226/1 во К.О. Жидилово,
Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намените.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 47

Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичкопланска документација се наоѓа во село Жидилово на к.п.бр.5226/2 и 5226/1 во К.О.
Жидилово, Општина Крива Паланка сопственост на Стојне Пешовски и Република
Северна Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Жидилово.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Жидилово за овој локалитет ќе се
предвиди намена 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.09-1244/45
23.04.2019 година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе

З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.5226/2 и к.п
бр.5226/1 во К.О Жидилово ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.5226/2 и к.п
бр.5226/1 во К.О Жидилово ,Општина Крива Паланка , што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 48

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр.08-1244/46
24.04.2019 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, 31/16 и 190/2017) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр. бр.8/2010, 8/14 ,2/18 и 03/19), Советот на
општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 23.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА

За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6646/2 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 урбанистичкопланска документација се наоѓа на ул.„Браќа Миладинови“ на к.п.бр.6646/2 во К.О. Крива
Паланка сопственост на Доне Младеновски.

Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива
Паланка е предвидено 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.

24.04.2019 година„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА“ Бр.4

Стр. 49

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Крива Паланка.

Бр.09-1244/47
23.04.2019.година
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.8/10,08/14и 02/18), Градоначалникот на
Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.6646/2 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
1. Се објавува Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска
документација со кој ќе се изврши усогласување на намените за к.п бр.6646/2 во К.О
Крива Паланка ,Општина Крива Паланка
, што Советот ја донесе на 22-та
седница,одржана на ден 23.04.2019 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.08-1244/48
24.04.2019 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски с.р
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