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КРИВОГАШТАНИ 
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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 Решение за формирање на заедничка Комисија за  

подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 

 
1. Се прогласува Решението за формирање на заедничка Комисија за подготовка на 

предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и 
Општина Радовиш, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на 
ден 30.10.2015г. 
 

2. Решението за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш, ќе 
се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2726/2                             Градоначалник  
02.11.2015 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (’’Сл.Весник на РМ’’ 

бр.79/2009), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (’’Сл. 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, на седницата 
одржана на 30.10.2015 година, донесе: 

 



Стр. 2                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 
 

1. Се формира заедничка Комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш, во следниов состав: 

Како претставници на Општина Кривогаштани: 
-Анета Киселоска-Раководител на Одделение за правни, општи работи и јавни дејности 
-Васе Никоска-Раководител на Одделение за урбанизам и заштита на животната средина.  

 
2.Членовите на Комисијата од точка 1 на ова Решение, заедно со членовите на Комисијата 

формирана од Советот на Општина Радовиш ќе ги подготвата предлог-актите за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево, врз основа на 
претходно направена анализа. 

 
3.Мандатот на членовите на Комисијата е до завршување на работите за кои е формирана. 
 
4.Ова Решение влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 

Кривогаштани,,. 
 
 
Бр. 08-2694/3              Претседател на Совет  
30.10.2015 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 воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 меѓу Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 
 

1. Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина 
Кривогаштани и Општина Радовиш, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.10.2015г. 
 

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

 
 
Бр. 09-2726/3                   Градоначалник  
02.11.2015 год.                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



Стр. 3                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

Врз основа на член 4 став 3 и член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка 
(’’Службен весник на РМ ’’бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник 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, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  

Општина Кривогаштани и Општина Радовиш 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и 

Општина Радовиш. 
Член 2 

Меѓуопштинската соработка ќе се врши во областа на градежната инспекција. 
 

Член 3 
Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за  вршење на 

определени работи од страна на една општина за друга општина, врз основа на член 9 став 2 
алинеа 2 од Закнот за меѓуопштинска соработка. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објаввање во ,,Службен гласник на Општина 

Кривогаштани,,. 
 
 
Бр. 08-2694/4           Претседател на Совет  
30.10.2015 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 Одлука за спроведување на постапка за физичка делба на земјиште на КП 

бр. 943/1 КО Врбјани, запишано во ИЛ 140, сопственост на Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлуката за спроведување на постапка за физичка делба на земјиште на 
КП бр. 943/1 КО Врбјани, запишано во ИЛ 140, сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот 
на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 

 
2. Одлуката за спроведување на постапка за физичка делба на земјиште на КП бр. 943/1 КО 

Врбјани, запишано во ИЛ 140, сопственост на Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 



Стр. 4                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

Бр. 09-2726/4                      Градоначалник  
02.11.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и член од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), чл.17 став1 точка 32  од Статутот на Општина Кривогаштани(Сл. 
гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/11 и 17/14),Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на ден      30.10.2015 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за спроведување на постапка за физичка делба на земјиште на КП бр. 943/1 

 КО Врбјани, запишано во ИЛ 140, сопственост на Општина Кривогаштани  
 

Член 1  
Со оваа одлука се одлучува да се спроведи постапка за физичка делба на земјиште на КП 

бр. 943/1 КО Врбјани запишано во ИЛ бр. 140, сопственост на Општина Кривогаштани.  
 

Член 2 
Со спроведувањето на постапката за физичка делба ќе се изврши поделба на земјиштето 

на посебни функционални делови и тоа:  дел спортско игралиште со запишан објект бр. 1 зграда 
за физичка култура и рекреација и  два останати делови кои со идна Урбанистичко планска 
документација ќе се предвидат за реализација на стопански комплекси. 

 
Член 3 

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

Бр. 08-2694/5               Претседател на Совет  
30.11.2015 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 Решение за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавното осветлување  
(за Анета Нешкоска од Крушеани) 

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

одржување на јавното осветлување (за Анета Нешкоска од Крушеани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 



Стр. 5                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 
јавното осветлување (за Анета Нешкоска од Крушеани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/5                           Градоначалник  
02.11.2015 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 30.10.2015 година, донесе: 
 
 

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

1.На барателот Анета Нешкоска од с.Крушеани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
2209973445018, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 4 113,00 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.10-6808/13389 од 
08.07.2015 година на барателот-должник Анета Нешкоска од с.Крушеани, 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. 08-2694/6                Претседател на Совет  
30.10.2015 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: 

 

 



Стр. 6                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Решение за отпис на долг по основ на комунална такса  

за користење и одржување на јавното осветлување 
(Добрица Кромидоска од Обршани) 

 
 

1. Се прогласува Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавното осветлување (Добрица Кромидоска од Обршани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 

 
2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 

јавното осветлување (Добрица Кромидоска од Обршани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/6                          Градоначалник  
02.11.2015 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.гасник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе: 

 
 

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

1.На барателот Добрица Кромидоска од с.Обршани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
0505951445007, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 4 679,00 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.10-6808/27078/2 од 
19.05.2015 година на барателот-должник Добрица Кромидоска 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. 
  



Стр. 7                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     16/2015 

Бр. 08-2694/7                Претседател на Совет  
02.11.2015 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 Решение за отпис на долг по основ на комунална такса  

за користење и одржување на јавното осветлување 
(за Маре Бутракоска од Крушеани) 

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

одржување на јавното осветлување (за Маре Бутракоска од Крушеани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 

 
2. Решение за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 

јавното осветлување (за Маре Бутракоска од Крушеани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/7                           Градоначалник  
02.11.2015 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 30.10.2015 година, донесе: 
 
 

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

1.На барателот Маре Бутракоска од с.Крушеани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
0210959445006, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 4 593,00 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 
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 Кривогаштани донесе Решение-Одлука за еднократно отпишување на долг бр.10-6808/10789 од 
08.05.2015 година на барателот-должник Маре Бутракоска од с.Крушеани, 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. 08-2694/8                 Претседател на Совет  
30.10.2015 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 Решение за отпис на долг по основ на комунална такса  

за користење и одржување на јавното осветлување 
(Роберт Стеваноски од Крушеани) 

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

одржување на јавното осветлување (Роберт Стеваноски од Крушеани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 

 
2. Решението за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 

јавното осветлување (Роберт Стеваноски од Крушеани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/8                   Градоначалник  
02.11.2015 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 30.10.2015 година, донесе: 

 
 

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

1.На барателот Роберт Стеваноски од с.Крушеани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
1101972440056, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
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одржување на јавното осветлување во износ од 1 336,00 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.10-6808/7456 од 
28.05.2015 година на барателот-должник Роберт Стеваноски од с.Крушеани, 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. 08-2694/9                Претседател на Совет  
30.10.2015 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 Решение за отпис на долг по основ на комунална такса  
за користење и одржување на јавното осветлување 

(за Васка Грашкоска од Воѓани) 
 

1. Се прогласува Решение за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавното осветлување (за Васка Грашкоска од Воѓани), што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015г. 

 
2. Решение за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на 

јавното осветлување (за Васка Грашкоска од Воѓани), ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/9                         Градоначалник  
02.11.2015 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 30.10.2015 година, донесе: 
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РЕШЕНИЕ 

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

1.На барателот Васка Грашкоска од с.Воѓани, Општина Кривогаштани со ЕМБГ 
101295244008, еднократно му се отпишува долгот по основ на комунална такса за користње и 
одржување на јавното осветлување во износ од 1 335,00 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.10-6808/13529 од 
08.05.2015 година на барателот-должник Васка Грашкоска 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. 08-2726/10                Претседател на Совет  
04.05.2015 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 Заклучок за постапување по дел од Барање  

на Киро Грашкоски од н.м Воѓани 
 

1. Се прогласува Заклучокот за прогласување на Заклучокот за постапување по дел од 
Барање на Киро Грашкоски од н.м Воѓани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 30.10.2015г. 
 

2. Заклучокот за прогласување на Заклучокот за постапување по дел од Барање на Киро 
Грашкоски од н.м Воѓани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2726/10                           Градоначалник  
02.11.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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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 30.10.2015 година донесе:  

ЗАКЛУЧОК 
за постапување по дел од Барање на Киро Грашкоски од н.м.Воѓани 

 
1.Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 30.10.2015 година, го 

разгледа Барањето од Киро Грашкоски од н.м.Воѓани бр. 03-2665/1 од 20.10.2015г. и донесе 

Заклучок за постапувањепо дел од  Барањето, односно, се задолжува Одделението за комунални 

дејности и ЛЕР да излези на увид на лице место, да ја констатура состојбата со одводниот канал 

пред неговата куќа и да се дадат насоки или превземат активности за негово чистење, согласно 

законските прописи. 

Бр. 08-2694/11               Претседател на Совет  
30.10.2015 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 Одлука за продажба на недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на 

Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлука за продажба на недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на 
Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 30.10.2015г. 
 

2. Одлука за продажба на недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2726/11                            Градоначалник  
02.11.2015 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 и 17/14), Советот на Општина 
Кривогаштани на седницата одржана на ден      ..2015 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за продажба на недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на Општина Кривогаштани  
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Член 1  
Со оваа одлука се одлучува да се изврши продажба на недвижен имот објект бр.3 

амбуланта В2 здравство  во н.м. Обршани на КП бр.1990 КО Обршани  ИЛ бр.1016, сопственост на 
Општина Кривогаштани и тоа: 

- објект бр.3 на КП бр.1990 КО Обршани, намена В2 здравство, кат- ходник скали, во 
површина од 13 м2, 

- објект бр.3 на КП бр.1990 КО Обршани намена В2 здравство, кат поткровје, во површина 
од 13 м2, 

- објект бр.3 на КП бр. 1990 КО Обршани намена В2 здравство, кат приземје, во површина 
од 110 м2. 

Член 2 
Продажбата на недвижниот имот опишан во член 1 ќе се изврши  по пат на електронско 

јавно наддавање, согласно закон, со проценета вредност како почетна цена утврдена согласно 
Законот за процена. 

 
Член 3 

Со најповолниот понудувач на електронското јавно наддавање ќе се склучи договор во рок 
од 5 работни дена по извршената уплата на цената на недвижната ствар, во кој детално ќе бидат 
регулирани правата и обврските на двете договорни страни.  
 

Член 4 
            Купувачот се обврзува да врши дејност во постојниот објект и парцелата со намена В2- 
здравство, со компатибилни дејности, согласно закон. 
 

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

 
Бр. 08-2694/12              Претседател на Совет  
30.10.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 

на акти донесени на 57-ма седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана на ден 30.10.2015г.  
и акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
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