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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Решението за назначување на Претседател на Совет на Општина 
Кривогаштани за  49тта седница на Совет 

 
1. Се прогласува Решението за назначување на Претседател на Совет на Општина 

Кривогаштани за  49тта седница на Совет, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 14.08.2015г. 
 

2. Решението за назначување на Претседател на Совет на Општина Кривогаштани за  49тта 
седница на Совет, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
 Бр. 09-2247/2                            Градоначалник  
19.08.2015 год.                                 на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02) и член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен гласник на 
Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14 ), Советот на Општина Кривогаштани, на седницата 
одржана на 14. 08.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

за назначување на преседател на Совет  
на Општина Кривогаштани за 49тта седница на Совет 
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1. За преседател на Советот на Општина Кривогаштани за 49тта седница на Совет се 
назначува Веселин Кадински, советник во Советот на Општина Кривогаштани. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
3. Решението ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 
 
 
 Бр. 08-2060/3               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно изграден 
објект на КП бр.8131 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска 

документација 
 
1. Се прогласува Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно 

изграден објект на КП бр.8131 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-
планска документација, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 14.08.2015г. 
 

2. Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП 
бр.8131 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација, 
ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

  
 
Бр. 09-2247/3                              Градоначалник  
19.08.2015 год.                                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на чл. 10 ст.4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 
Весник на РМ,, бр. 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013, 44/2014, 115/2014 и 199/2014), чл. 
36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5 /2002) и чл. 17 ст.1 т. 
43 од Статутот на Општина Кривогаштани ( ,,Сл. Гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/2011 и 
17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 14.08.2015 г. донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 8131 KO   

Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација 
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Член 1 
Се утврдува дека  не сe исполнети услови за вклопување на бесправно  изграден објект на  КП 

бр.8131  KO Кривогаштани (зграда бр.1), согласно Геодетскиот елаборат бр.03-1852/4 од 13.10.2011г.  
во идна урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласеност на намената на 
бесправниот објект  со намената на земјиштето, со што не неможе да се изврши утврдување на правен 
статус на истиот. 

 
Член 2 

     Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 

 
 Бр. 08-2060/4               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно изграден 
објект на КП бр.7940 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска 

документација 
 
1. Се прогласува Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно 

изграден објект на КП бр.7940 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-
планска документација, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 14.08.2015г. 
 

2. Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП 
бр.7940 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација, 
ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-2247/4                           Градоначалник  
19.08.2015 год.                                 на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на чл. 10 ст.4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 
Весник на РМ,, бр. 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013, 44/2014, 115/2014 и 199/2014), чл. 
36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5 /2002) и чл. 17 ст.1 т. 
43 од Статутот на Општина Кривогаштани ( ,,Сл. Гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/2011 и 
17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден  14.08.2015г. донесе: 
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О Д Л У К А 
За неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 7940 KO 

Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација 
 
Член 1 

Се утврдува дека  не сe исполнети услови за вклопување на бесправно  изграден објект на  КП 
бр.7940  KO Кривогаштани (зграда бр.2), согласно Геодетскиот елаборат бр.10-204/3 од 19.11.2014г.  во 
идна урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласеност на намената на 
бесправниот објект  со намената на земјиштето, со што не неможе да се изврши утврдување на правен 
статус на истиот. 

 
Член 2 

     Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 
 

 Бр. 08-2060/5               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

       
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за доделување на 

користење – деловен простор, на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна 
сопственост 

 
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за доделување на 

користење – деловен простор, на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна 
сопственост, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
14.08.2015г. 
 

2. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за доделување на користење – деловен 
простор, на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна сопственост, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-2247/5                       Градоначалник  
19.08.2015 год.                            на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                        Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.  5/02), член 17 став 1 точка 32, член 36 став 1 точка 10 од Статутот на Општина 
Кривогаштани ( “Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14 ), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден 14.08.2015 година ја донесе следната: 

 
 

ОДЛУКА 
Изменување и дополнување на Одлуката за доделување на користење – деловен простор, на 

АД поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна сопственот 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за доделување на 

користење – деловен простор, на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна 
сопственост бр. 07-1150/3 од 12.09.2013год. 

 
Член 2 

Во член 2 од Одлуката, текстот: “Маршал Тито” се замнуваат со текстот “Филип Втори” а 
текстот “ИЛ бр.1 со површина од 32,8 м2” се заменува со текстот: “ИЛ бр.2081 со површина од 45,6 
м2”. 

Член 3 
Во член 3 Одлуката, броевите: “30.04.2017” се заменуваат со броевите “30.04.2021” на 

крајот од членот, точката се заменува со запирка и се додава текстот: “и да изврши градежно-
занатски работи заради адаптација на деловниот простор, во износ од 400.000,00 денари”. 

 
Член 4 

Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за доделување на користење – деловен 
простор, на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна сопственост, стапува во 
сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
 
 Бр. 08-2060/6               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г. 

 
1. Се прогласува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на 

земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г., што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 14.08.2015г. 
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2. Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на емјиштето на 
подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-2247/6                         Градоначалник  
19.08.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 43 став 5 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 17/2011; 53/2011; 144/2012; 153/2012; 25/2013; 137/2013; 163/2013; 
44/2015) член 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и член 7 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр.199/2014; 
44/2015), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” 5/2002) член 17 точка 8 од Статутот на Општина 
Кривогаштани ( “Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/2011 и 17/14), Советот на 
Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 14.08.2015 година, донесе: 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА 2015г. 

1. Се врши изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното 

земјиште во Општина Кривогаштани за 2015 година број 07- 1953/5 од 26.12.2014 година. 

 

2. Во програма – ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАШТИШТА И УЛИЦИ,  

проект 1, се додава: Кривогаштани: дел од ул. “Филип Втори” во должина од 120м, дел од 

улица “Гоце Делчев” во должина од 400м, улици во Обршани во должина од 1000м 

Во извор на финансирање, Буџет на ЕЛС Кривогаштани, вредноста од 450,00 се изменува 

со 600.000 денари. 

 

3. Во програмата Ф2 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, се додава проект 23: изградба 

на тротоарот на дел од улица, “Филип Втори”  во должина од 40м  

вкупна вредност: 300, 000 денари,  

извор на финансирање : буџет на ЕЛС Кривогаштани. 

Проект 24: Адаптација на дел од училишната зграда во ООУ “Јонче Смугрески” с. 

Обршани 

Во дневен центар на детска градинка. 

Вредност: 600.000 денари 

извор на финансирање: буџет на ЕЛС Кривогаштани. 

 

Вредност на ЈД се зголемува за 150.000 денари  и изнесува 99.850.000 денари 

Вредност на програмата Ф2 се зголемува за 300.000 денари и изнесува: 73.920.000 денари. 
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 Бр. 08-2060/7               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на на манастир 
Успение на Пресвета Богородица, Обршани 

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на на 

манастир Успение на Пресвета Богородица, Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 14.08.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на на манастир Успение на 
Пресвета Богородица, Обршани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-2247/7                         Градоначалник  
19.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (’’Службен весник 
на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Кривогаштани (’’Службен 
гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош 
на манастирот Успение на Пресвета Богородица од Обршани  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на манастирот Успение на 
Пресвета Богородица од Обршани, за градежни работи на манастирот.  
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 

Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна финансиска помош на 
манастирот Успение на Пресвета Богородица од Обршани. 
 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно Решение. 
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Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Кривогаштани’’. 
 
 
 Бр. 08-2060/8               Претседател на Совет  
14.08.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 49та седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 
на акти донесени на 49-тта седница на Совет на Општина Кривогаштани  

одржани на ден 14.08.2015 година акти донесени од  
Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

 
 
 
1.Заклучок за прогласување на Решението за назначување на Претседател на  
   Совет на Општина Кривогаштани за  49тта седница на Совет              .................1    
 -Решение за назначување на преседател на Совет на Општина Кривогаштани за  

   49тта седница на Совет                     .................1 
2.Заклучок за прогласување на Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување  
   на бесправно изграден објект на КП бр.8131 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани  
   во идна урбанистичко-планска документација                        .................2 
 -Одлука за неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 8131  
  KO   Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација          .................2                                
3. Заклучок за прогласување на Одлуката за неисполнетост на услови за вклопување  
  на бесправно изграден објект на КП бр.7940 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани  
  во идна урбанистичко-планска документација                  ..................3 
-Одлука за неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 7940  
  KO Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација         ..................3 
4.Заклучок за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката  
  за доделување на користење – деловен простор, на АД за поштенски сообраќај  
“Македонска пошта” во државна сопственост                              ..................4 
 -Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на користење – деловен  
  простор, на АД поштенски сообраќај “Македонска пошта” во државна сопственот          ..................5       
5.Заклучок за прогласување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за  
  уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г.           ..................5 
 -Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето на 
  подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г.                                    ..................6 
6.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 
   на манастир Успение на Пресвета Богородица, Обршани              ..................7 
 -Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на манастир  
  Успение на Пресвета Богородица, Обршани                     ..................7 
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