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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  51ва седница на Совет 

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

Кривогаштани за  51ва седница на Совет, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 09.09.2015г. 
 

2. Решението за назначување на Претседател на Совет на Општина Кривогаштани за  51ва 
седница на Совет, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 Бр. 09-2383/2                            Градоначалник  
09.09.2015 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 09.09.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

за назначување на преседател на Совет  
на Општина Кривогаштани за 51ва седница на Совет 

 
1. За преседател на Советот на Општина Кривогаштани за 51ва седница на Совет се 

назначува Веселин Кадински, советник во Советот на Општина Кривогаштани. 
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2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
3. Решението ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
Бр. 08-2349/2               Претседател на Совет  
09.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва 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 УП за с.Крушеани (Блок 1,2,3,4,5 и 6)  
КО Крушеани, Општина Кривогаштани со плански период 2014-2024,  

со плански опфат 44,25 ха, со тех.бр.33/14 
 
1. Се прогласува Одлуката за УП за с.Крушеани (Блок 1,2,3,4,5 и 6) КО Крушеани, Општина 

Кривогаштани со плански период 2014-2024, со плански опфат 44,25 ха, со тех.бр.33/14, што 
Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 09.09.2015г. 
 

2. Одлуката за УП за с.Крушеани (Блок 1,2,3,4,5 и 6) КО Крушеани, Општина Кривогаштани 
со плански период 2014-2024, со плански опфат 44,25 ха, со тех.бр.33/14, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2383/3                              Градоначалник  
09.09.2015 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.5/02) 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 на седницата 
одржана на ден 01.09.2015г. донесе: 
                                                   

ОДЛУКА 
за  донесување на Урбанистички план за с.Крушеани ( Блок 1, 2,3,4,5 и 6) КО Крушеани, Општина 

Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од 44,25 ха, со тех.бр.33/14 
 

Член  1 
         Со оваа Одлука се  донесува Урбанистички план за село Крушеани ( Блок 1,2,3,4,5 и 6), со 
плански период 2014-2024, со плански опфат од 44,25 ха, со тех.бр.33/14 како што е означено во 
графичките прилози кои што се составен дел на оваа одлука. 

 
Член  2 

          Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Општина 
Кривогаштани, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден 
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примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенција 
за катастар на недвижности и еден примерок се изложува во Општина Кривогаштани, заради 
достапност на јавноста. 

                  
Член  3 

Советот на Општина Кривогаштани е должен во рок од 30 дена од донесувањето на планот 
да обезбеди картирање на планот на хамер  или астралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Агенција за  катастар на недвижности на чување и користење. 

 
Член  4 

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Кривогаштани. 
 

Член  5 
              Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  “Службен гласник на 
Општина Кривогаштани”. 
 

 Бр. 08-2349/4               Претседател на Совет  
09.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва 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 кофинансирање на  

Општина Кривогаштани во проектот Партерно уредување на плоштад  
околу општинска зграда во Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за кофинансирање на Општина Кривогаштани во проектот 

Партерно уредување на плоштад околу општинска зграда во Кривогаштани, што Советот на 
Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 09.09.2015г. 
 

2. Одлуката за кофинансирање на Општина Кривогаштани во проектот Партерно 
уредување на плоштад околу општинска зграда во Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2383/4                              Градоначалник  
09.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14) и Одлуката за доделување на стипендија на 
еден студент од Општина Кривогаштани бр.07-619/11 од 22.05.2013г. и бр. 08-2292/4 од 
01.09.2015г., Советот на Општина Кривогаштани на ден 01.09.2015г. донесе 

 
ОДЛУКА 

За ко-финансирање на Општина Кривогаштани за реализација на проектот: Партерно 
уредување на плоштад околу Општинаската зграда во Кривогаштани 

      
Член 1 

Проектот Партерно уредување на плоштад околу општинската зграда во Кривогаштани ќе 
се реализира преку Центарот за развој на Пелагонискоиот плански регион со средства од 
Агенцијата за Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во рамките на 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој мерка 322 за 2015 година. 

 
Член 2 

Општина Кривогаштани ќе ја финансира ставката 1.4 од проектот: Хортикултурно 
уредување на плоштад околу Општинаската зграда во Кривогаштани, во висина од 209,234,00 
денари, која што согласно критериумите на АФПЗРР е неприфатлив трошок. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзионото донесување. 
 
Бр. 08-2349/5               Претседател на Совет  
09.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва 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 
09.09.2015г. 
 
               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,,. 
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Бр. 09-2383/5                              Градоначалник  
09.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8  и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 8 и член 17 став 1 точка 31 
од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 
17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

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. и бр. 08-2060/6 од 14.08.2015г. 

 
Член 2 

Во член 3 од Одлуката, бројот: “2021”  се заменуваат со бројот : “2022”. 
 

Член 3 
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. 08-2292/6               Претседател на Совет  
01.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва 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 Решението за отпис на долг по основ на 

комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Цветанка Паскоска од Обршани) 

 
1. Се прогласува Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 

одржување на јавно осветлување (за Цветанка Паскоска од Обршани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 09.09.2015г. 
 
2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
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јавно осветлување (за Цветанка Паскоска од Обршани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2383/6                         Градоначалник  
09.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), член 35 став 5 од Законот за основното 
образование (,,Службен весник на РМ,, бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15), член 17 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 14/17), Советот 
на Општина Кривогаштани на седницата што ја одржа на ден 01.09.2015 година донесе: 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување 
 

1.На барателот Цветанка Паскоска од с.Обршани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
0203942445065, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 432,00 денари. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 

3.Примерок од Решението да се достави до барателот –должникот и до ЕВН-Македонија. 
 
 

Образложение 
 

Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговотие кон 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика на Р.Македонија до Општина 
Кривогаштани донесе Решение-Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/8612 од 
02.10.2015 година на барателот-должник Цветанка Паскоска од с.Обршани, Општина 
Кривогаштани. 

Општина Кривогаштани постапи согласно член 15 став 1 од Законот за еднократно 
отпишување на долговите на граѓаните (“Сл.весник на Р.М” број 112/14) и донесе Решение за 
отпишување на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно 
осветлување како во диспозитивот на ова Решение. 
 

Бр. 08-2349/7               Претседател на Совет  
09.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва 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: 
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ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Мислењето за Програмаите за екскурзии со учениците од 

III, VI и IX одделение во учебната 2015/16 година на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Мислењето за Програмите за екскурзии со учениците од III, VI и IX 
одделение во учебната 2015/16 година на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 09.09.2015г. 
 

2. Мислењето за Програмите за екскурзии со учениците од III, VI и IX одделение во 
учебната 2015/16 година на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2383/7                         Градоначалник  
09.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8  и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002) и член 34 став 11 од Законот за основното 
образование (,,Службен весник на РМ,, бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15),  и член 17 став 1 точка 29 од Статутот 
на Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 01.09.2015 година, даде: 
 
 

МИСЛЕЊЕ  
за Програмите за екскурзии со учениците од III, VI и IX одделение во  

учебната 2015/16 година на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани  
 

Образложение 
 

ООУ Манчу Матак, Кривогаштани до Советот на Општина Кривогаштани, достави Барање 
бр.03-252/1 од 07.09.2015 година за добивање на Мислење на Програмите за екскурзии со 
учениците од III, VI и IX одделение во учебната 2015/16 година на ООУ Манчу Матак, 
Кривогаштани. 

Советот на Општина Кривогаштани ги разгледа Програмите на ООУ Манчу Матак, 
Кривогаштани и даде позитивно мислење на истите. 

 
 

Бр. 08-2349/8               Претседател на Совет  
09.09.2015 год.                              на Општина Кривогаштани за 51ва  седница 
Кривогаштани                         Веселин Кадински 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 
на акти донесени на 51-ва седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана  

на ден 09.09.2015 година и акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
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   Македонска пошта во државна сопственост                 .................4 
 -Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за доделување на користење – деловен  
  простор, на АД за поштенски сообрајќај Македонска пошта во државна сопственост           .................5 
5.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за  
  користење и одржување на јавно осветлување ( за Цветанка Паскоска од Обршани)            .................5 
 -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
  јавно осветлување ( за Цветанка Паскоска од Обршани)                .................6                       
6.Заклучок за прогласување на Мислењето за Програмите за екскурзии со учениците  
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