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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 Одлуката за одредување на приоритетни проекти за финансирање во 

рамките на Проектот ,,Водоснабдување и одведување на отпадни води,, финансиран со заем на 
Европската инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за одредување на приоритетни проекти за финансирање во 

рамките на Проектот ,,Водоснабдување и одведување на отпадни води,, финансиран со заем на 
Европската инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 15.09.2015г. 
 

2. Одлуката за одредување на приоритетни проекти за финансирање во рамките на 
Проектот ,,Водоснабдување и одведување на отпадни води,, финансиран со заем на Европската 
инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
 Бр. 09-2438/2                            Градоначалник  
15.09.2015 год.                                 на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

     Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 15 став 1 точка 4 и член 17 став 1 точка 43 од статутот 
на Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/11 и 17/14), а во врска со 
објавата на Програмата за рехабилитација и подобрување на локалните патишта финансирана 
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од заемот од Светска Банка, Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на 
15.09.2015 година, донесе:  
 

ОДЛУКА 
За одредување на приоритетни приоекти за финансирање во рамките на Проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води„ финансиран со заем од Европска 
инвестициона банка (ЕИБ) за општина Кривогаштани 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се одредува приоритетна листа на проекти за финансирање во рамките на 
Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води„ финансиран со заем од Европска 
инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
 Приоритет за финансирање во рамките на Проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води„ финансиран со заем од Европска инвестициона банка (ЕИБ) за Општина 
Кривогаштани, ќе има проектот: 
 

1. Изградба на дел од канализациона мрежа во с. Крушеани. 
 

Член 3 
Одлуката стапува во сила од денот на донесувањето, и ќе биде објавена во ,,Службен 

гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 08-2408/3               Претседател на Совет  
15.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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 продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на 
Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на 

Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 15.09.2015г. 
 

2. Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
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Бр. 09-2438/3                              Градоначалник  
15.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и член 66  од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), чл.17 став1 точка 32 и чл. 108 став 1 и 2 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/11, 17/14), Советот на Општина 
Кривогаштани на седницата одржана на ден 15.09.2015 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за продажба на недвижен имот во н.м.Славеј, сопственост на Општина Кривогаштани  
 

Член 1  
Со оваа одлука се одлучува да се изврши продажба на недвижен имот во н.м.Славеј на КП 

бр.371 КО Врбјани, ИЛ бр.546, сопственост на Општина Кривогаштани, објект бр. 4, со намена B4-
08- органи на локална самоуправа и тоа: 

-Деловна просторија, со површина од  225 м2. 
-Помошна просторија,  со површина од  14 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижниот имот опишан во член 1 ќе се изврши во постапка за избор за 
најповолен купувач, по пат на електронско јавно наддавање, согласно закон, со проценета 
вредност како почетна цена утврдена согласно Законот за процена. 

 
Член 3 

Со најповолниот наддавач на електронското јавното наддавање ќе се склучи договор во 
рок од 15 дена, во кој детално ќе бидат регулирани правата и обврските на двете договорни 
страни. 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 08-2408/3               Претседател на Совет  
15.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
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 Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани  

бр.03- 2396/1 од 10.09.2015г. 
 



Стр. 4                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     13/2015 

1. Се прогласува Заклучок за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани  
бр.03-2396/1 од 10.09.2015г., што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата 
одржана на ден 15.09.2015г. 
 

2. Заклучок за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани бр.03-2396/1 од 
10.09.2015г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2483/4                              Градоначалник  
15.09.2015 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 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 15.09.2015 година донесе:  

 
ЗАКЛУЧОК 

за прифаќање на Барање на МЗ Врбјани бр. 03-2396/1 од 10.09.2015г. 
 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 15.09.2015 година, го 

разгледа Барањето на МЗ Врбјани бр. 03-2396/1 од 10.09.2015г. и донесе Заклучок за прифаќање 

на Барањето, да се превземат соодветни активности, заедно со релативни институции за 

рашавање на проблемот на Река Блато, кај н.м Врбјани 

Бр. 08-2408/5               Претседател на Совет  
15.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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 Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани бр.03-
2396/2 од 10.09.2015г. 

 
1. Се прогласува Заклучок за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани бр.03-

2396/2 од 10.09.2015г., што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на 
ден 15.09.2015г. 

 
2. Заклучок за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани бр.03-2396/1 од 

10.09.2015г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
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Бр. 09-2438/5                              Градоначалник  
15.09.2015 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 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 15.09.2015 година донесе:  

 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Барање на МЗ Врбјани бр. 03-2396/2 од 10.09.2015г. 

 

1.Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 15.09.2015 година, го 

разгледа Барањето на МЗ Врбјани бр. 03-2396/2 од 10.09.2015г. и донесе Заклучок за прифаќање 

на Барањето, и да се превземат соодветни активности, во рамките на можностите на Општината, а 

за поправка на спортската соблекувална во н.м Врбјани. 

Бр. 08-2408/6               Претседател на Совет  
15.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 Буџетот  

на Општина Кривогаштани за 2015г. 
 
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кривогаштани 

за 2015г., што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
15.09.2015г. 

 
2. Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г., ќе 

се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2438/6                         Градоначалник  
15.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

              Прилог: Одлука за измена и дополнување на Буџет за 2015 година. 
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 СОДРЖИНА 

на акти донесени на 52-ра седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана  
на ден 15.09.2015 година и акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

 
 
 
 
 

1.Заклучок за прогласување на Одлуката за одредување на приоритетни проекти за  

   финансирање во рамките на Проектот ,,Водоснабдување и одведување на отпадни води,, 
   финансиран со заем на Европската инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани           .................1 
 -Одлуката за одредување на приоритетни проекти за финансирање во рамките на Проектот    
,,Водоснабдување и одведување на отпадни води,, финансиран со заем на Европската  
  инвестициона банка (ЕИБ) за Општина Кривогаштани                       .................1 

2.Заклучок за прогласување на Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј,  

   сопственост на Општина Кривогаштани                 .................2   
 -Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на  

   Општина Кривогаштани                  .................3 

3.Заклучок за прогласување на Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница  

   Врбјани бр.03- 2396/1 од 10.09.2015г.                 .................3   
  -Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани  
   бр.03- 2396/1 од 10.09.2015г.                    .................4  
4.Заклучок за прогласување на Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница  
    Врбјани бр.03-2396/2 од 10.09.2015г.                 .................4   
   -Заклучокот за прифаќање на Барање од Месна заедница Врбјани  
    бр.03-2396/2 од 10.09.2015г.                   .................5   
5.Заклучок за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на  
    Општина Кривогаштани за 2015г.                  .................5            

 
 
 

     Прилог: Одлука за измена и дополнување на Буџет за 2015 година            .................5   
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