
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 

 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 

 
ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА 

 
30.09.2015 ГОДИНА 
 
БРОЈ 14 ГОДИНА XIX 
 
КРИВОГАШТАНИ 

Трезорска сметка на Буџет на 
општина 739014068163019 

 
Народна банка на РМ 

Д.бр. 0421004146176    

 
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 Звонко Рувчески и Анета Рувческа од Обршани) 

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

одржување на јавно осветлување (за Звонко Рувчески и Анета Рувческа од Обршани), што Советот 
на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Звонко Рувчески и Анета Рувческа од Обршани), ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/2                            Градоначалник  
25.09.2015 год.                                 на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување 
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1.На барателите Звонко Рувчески со ЕМБГ 2503966440049 и Анета Рувческа со ЕМБГ 
1102969445027 двајцата од с.Обршани, Општина Кривогаштани, еднократно им го отпишува 
долгот по основ на комунална такса за користње и одржување на јавното осветлување во износ од 
3 261,00 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 барателите –должникците  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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/18770 од 17.06.2015 
година на барателите-должниците Звонко Рувчески и Анета Рувческа 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. 08-2489/3               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Решението за отпис на долг по основ на 

комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Данчо Најдоски од Воѓани) 

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

одржување на јавно осветлување (за Данчо Најдоски од Воѓани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Данчо Најдоски од Воѓани), ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

Бр. 09-2526/3                              Градоначалник  
25.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 
 

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

 
1.На барателот Данчо Најдоски со ЕМБГ 1004953440007 од с.Воѓани, Општина 

Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 1 398,00 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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/3398/2 од 18.06.2015 
година на барателот-должникот Данчо Најдоски од с.Воѓани, 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. 08-2489/4               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Решението за отпис на долг по основ на 
комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  

(за Рубинчо Ефтинџиоски од Обршани) 
 
1. Се прогласува Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 

одржување на јавно осветлување (за Рубинчо Ефтинџиоски од Обршани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
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2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Рубинчо Ефтинџиоски од Обршани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/4                              Градоначалник  
25.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

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

1.На барателот Рубинчо Ефтинџиоски со ЕМБГ 3007971440010 од с.Обршани, Општина 
Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 864,00 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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/27703 од 19.06.2015 
година на барателот-должникот Рубинчо Ефтинџиоски 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. 08-2489/5               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Решението за отпис на долг по основ на 
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комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Мара Вељаноска од Воѓани) 

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

одржување на јавно осветлување (за Мара Вељаноска од Воѓани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Мара Вељаноска од Воѓани), ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/5                              Градоначалник  
25.09.2015 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

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

1.На барателот Мара Вељаноска со ЕМБГ 0509943445001 од с.Воѓани, Општина 
Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 480,00 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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/27703 од 19.06.2015 
година на барателот-должникот Мара Вељаноска од с.Вѓани, 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. 08-2489/6               Претседател на Совет  
24.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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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 отпис на долг по основ на 

комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Горица Смугреска од Обршани) 

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

одржување на јавно осветлување (за Горица Смугреска од Обршани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Горица Смугреска од Обршани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/6                         Градоначалник  
25.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 
 

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

1.На барателот Горица Смугреска со ЕМБГ 2304950445021 од с.Обршани, Општина 
Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 48,00 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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/26975/2 од 
14.05.2015 година на барателот-должникот Горица Смугреска од с.Обршани, Општина 
Кривогаштани. 
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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. 08-2489/7               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Решението за отпис на долг по основ на 

комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Веле Богданоски од Воѓани) 

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

одржување на јавно осветлување (за Веле Богданоски од Воѓани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Веле Богданоски од Воѓани), ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/7                         Градоначалник  
25.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните  
 (“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

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

1.На барателот Веле Богданоски со ЕМБГ 1503958440036 од с.Воѓани, Општина 
Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 1 071,00 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. 



Стр. 8                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     14/2015 

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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/9364/2 од 13.05.2015 
година на барателот-должникот Веле Богданоски од с.Воѓани, 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. 08-2489/8               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Решението за отпис на долг по основ на 

комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување  
(за Милка Талеска од Пашино Рувци) 

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

одржување на јавно осветлување (за Милка Талеска од Пашино Рувци), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување (за Милка Талеска од Пашино Рувци), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2526/8                         Градоначалник  
25.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на 
Р.М” бр. 5/2002), член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните 
(“Сл. весник на Р.М” бр.112/14), член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(“Сл.Гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување 
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1.На барателот Милка Талеска со ЕМБГ 2209952445034 од с.Пашино Рувци, Општина 
Кривогаштани, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 4 624,00 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 Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/8634/2 од 14.05.2015 
година на барателот-должникот Милка Талеска од с.Пашино Рувци, 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. 08-2489/9               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 

земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г. 
 

1. Се прогласува Програмата за изменување 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 24.09.2015г. 
 

2. Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето 
на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/9                         Градоначалник  
25.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 43 став 5 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” 

бр. 53/2001), член 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 

бр. 51/2005), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа  



Стр. 10                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     14/2015 

(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 17 став 8 од Статутот на Општина Кривогаштани 

(“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина 

Кривогаштани, на седницата одржана на 24.09.2015 година, донесе: 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА 2015 ГОДИНА 

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

земјиште во Општина Кривогаштани за 2015 година, бр.07-1953/5 од 26.12.2014год. и 08-2060/7 
од 14.08.2015 година. 
 

2. Во програмата ЈГ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ВОДОСНАБДУВАЊЕ, ПРОЕКТ 3, ЗБОРНОТ 
Житоше се менува и гласни Бело Поле. 

- После проект 6 се додава: 
-Проект 7: Изработка на техничка документација за реконструкција на потисен цевовод 

од бунарско поле с.Славеј до Кривогаштани 
Вредност: 500.000 

Извор на финансирање ББР 300.000 денари, ЕЛС Кривогаштани 200.000 денари, ЕЛС 
Кривогаштани 210.000 денари 

Вредноста на програмата ЈГ се зголемува за 500.000 денари. 
Вредноста на програмата ЈИ се зголемува за 550.000 денари. 
 
Бр. 08-2489/10               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 
,,Изработка на техничка документација за изградба на доводен цевковод од Регионален 
водоснабдителен систем ,,Студенчица,, до приклучна шахта на водоснабдителен систем 

Кривогаштани во бунарско поле  
с.Славеј до Кривогаштани,, 

 
1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

,,Изработка на техничка документација за изградба на доводен цевковод од Регионален 
водоснабдителен систем ,,Студенчица,, до приклучна шахта на водоснабдителен систем 
Кривогаштани во бунарско поле с.Славеј до Кривогаштани,, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
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2. Програмата за изменување и дополнување на Одлуката за сопствено учество на 
Општина Кривогаштани за проектот: ,,Изработка на техничка документација за изградба на 
доводен цевковод од Регионален водоснабдителен систем ,,Студенчица,, до приклучна шахта на  
водоснабдителен систем Кривогаштани во бунарско поле с.Славеј до Кривогаштани,,, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/10                         Градоначалник  
25.09.2015 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 

самуправа ( “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 (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 

17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 24.09.2015 година, 

донесе: 

ОДЛУКА 
За сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: “Изработка на техничка 

документација за документација на доводен цевовод од регионален  
водоснабдителен систем Студенчица до приклучна шахта на водоснабдителен систем 

Кривогаштани во бунарско поле с. Славеј” 
 

Член 1 
Поради недостаток на финансиски средства за проект “Изработка на техничка 

документација за изградба на доводен цевовод од Регионален водоснабдителен систем 
“Студенчица” до приклучна шахта на водоснабдителен систем Кривогаштани во бунарско поле с. 
Славеј” поднесен во Бурото за регионален развој, се врши надополнување на средствата од 
буџетот на Општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
Занадополнување на одобрените средства од Бирното за регионален развој, Општина 

Кривогаштани ќе учествува со средства во висина 400.000,00 денари. 
 
Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во 
“Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
Бр. 08-2489/11               Претседател на Совет  
24.09.2015 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: 
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ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

,,Изработка на техничка документација за канализација и пречистителна станица за с.Обршани,, 
 

 
1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

,,Изработка на техничка документација за канализација и пречистителна станица за с.Обршани,, 
што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: ,,Изработка на 
техничка документација за канализација и пречистителна станица за с.Обршани,, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/11                         Градоначалник  
25.09.2015 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 

самуправа (“Службен весник на РМ бр.5/2002”) и член 15 став 1 точка 4 и член 17 став 1 точка 43 

од Статутот на Оптшина Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/ 11 и 

17/14 ), Советот на Општина Кривогаштани на седницата на Советодржана на 24.09.2015 година, 

донесе:  

ОДЛУКА 
За сопствено учество на Општина кривогаштани за проектот: “Изработка на техничка 

документација за канализација и прочестителна станица за с.Обршани” 
 

Член 1 
Поради недостаток на финансиски средства за проектот “Изгработка на техничка 

документација  за канализација и прочестителна станица за с. Обршани” поднесен во бирото за 
регионален развој, се врши надополнување на средствата од буџетот на Општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

За надополнување на одобрените средства од Бирото за регионален развој, Општина 
Кривогаштани ќе учествува со средства во висина од 210.000,00 денари. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во 
“Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
Бр. 08-2489/12               Претседател на Совет  
24.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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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 утврдување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 
 

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш, што Советот на 
Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 24.09.2015г. 
 

2. Одлуката за утврдување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2526/12                         Градоначалник  
25.09.2015 год.                             на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                          Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на 
РМ,, бр.79/2009)  и член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/2002), член 17 став 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 24.09.2015 година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

за утврдување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 

 
Член 1 

Советот на Општина Кривогаштани го утврдува Предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка, поднесен од Градоначалникот на Општина Кривогаштани бр.09-2479/1 
од 21.09.2015 година, за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Радовиш, за 
надлежност: градежна инспекција. 

Член 2 
 Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на 
определени работи од страна на една Општина за друга Општина. 
 

Член 3 
Утврдениот предлог од член 1 се доставува до Општина Радовиш за усвојување. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 
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Бр. 08-2489/13               Претседател на Совет  
24.09.2015 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 сопствено учество на Општина Кривогаштани за 

проектот: ,,Изградба на јавен паркинг простор-П1  
во Зелен пазар, Кривогаштани,,. 

 
1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

,,Изградба на јавен паркинг простор-П1 во Зелен пазар, Кривогаштани,, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 30.09.2015г. 
 

2. Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: ,,Изградба на 
јавен паркинг простор-П1 во Зелен пазар, Кривогаштани,, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2549/2                         Градоначалник  
30.09.2015 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 (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11, 

17/14), Советот на Општина кривогаштани на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, 

деноесе: 

ОДЛУКА 
За сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот : “Изградба на паркинг простор П1 

во зелен пазар во Кривогаштани” 
 

Член 1 
Поради недостаток на финансиски средства за проектот “Изградба на паркинг простор во 

зелен пазар Кривогаштани” поднесен во Бирото за регионален развој, се врши надополнување на 
средствата на буџетот на Општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

За надополнување на одобрените средства од Бирото за регионален развој, Општина 
кривогаштани ќе учествува со средства во висина од 212.301,00 денари. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во 

“Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 
 
 
Бр. 08-2533/3               Претседател на Совет  
30.09.2015 год.                                на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 
на акти донесени на 53-та и 54-та седница на Совет на Општина Кривогаштани  

одржани на ден 24.09.2015 година и 30.09.2015 година и акти донесени од Градоначалникот  
на Општина Кривогаштани 

 
 

1.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса  
     за користење и одржување на јавно осветлување (за Звонко Рувчески и Анета  
     Рувческа од Обршани)                .................1 
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     за користење и одржување на јавно осветлување (за Данчо Најдоски од Воѓани)           .................2 
     -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
    јавно осветлување (за Данчо Најдоски од Воѓани)                   .................3    
3.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса  
    за користење и одржување на јавно осветлување (за Рубинчо Ефтинџиоски од Обршани)          .................3 
    -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
     јавно осветлување (за Рубинчо Ефтинџиоски од Обршани)            .................4 
4.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за  
    користење и одржување на јавно осветлување (за Мара Вељаноска од Воѓани)          .................4 
     -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
     јавно осветлување (за Мара Вељаноска од Воѓани)             .................5 
5.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за  
    користење и одржување на јавно осветлување (за Горица Смугреска од Обршани)        .................6 
    -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
    јавно осветлување (за Горица Смугреска од Обршани)             .................6 
6.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за  
    користење и одржување на јавно осветлување (за Веле Богданоски од Воѓани)           .................7 
    -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
    јавно осветлување (за Веле Богданоски од Воѓани)              .................7 
7.Заклучок за прогласување на Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за  
    користење и одржување на јавно осветлување (за Милка Талеска од Пашино Рувци)          .................8 
    -Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на  
    јавно осветлување (за Милка Талеска од Пашино Рувци)             .................8 
8.Заклучок за прогласување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата  
    за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г.           .................9 

  -Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015г.      .................9 
9. Заклучок за прогласување на Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани  

за проектот: ,,Изработка на техничка документација за изградба на доводен  
цевковод од Регионален водоснабдителен систем ,,Студенчица,, до приклучна шахта на  
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-Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: ,,Изработка  
на техничка документација за изградба на доводен цевковод од Регионален  
водоснабдителен систем ,,Студенчица,, до приклучна шахта на водоснабдителен  
систем Кривогаштани во бунарско поле с.Славеј до Кривогаштани,,             ................11 
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