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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 донесување на Урбанистички план за с. Воѓани  

КО Воѓани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат  
од 41,10 ха,со тех. бр. 32-2/14 

 
1. Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистички план за с. Воѓани КО Воѓани, 

Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од 41,10 ха,со тех. бр. 32-
2/14, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 13.04.2016г. 
 

2. Одлуката за донесување на Урбанистички план за с. Воѓани КО Воѓани, Општина 
Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од 41,10 ха,со тех. бр. 32-2/14, ќе 
се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-780/2                              Градоначалник  
13.04.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на чл.25 став 5 и чл. 26  од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( 
Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/2013, 55/13, 163/13 и 
42/14), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл. 17 
став 1 точка 6 и 7 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 13.04.2016 
година, ја донесе следната:           
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                        О Д Л У К А 

за  донесување на Урбанистички план за с. Воѓани КО Воѓани, Општина Кривогаштани, со 
плански период 2014-2024,  со плански опфат од 41,10 ха, 

со тех. бр. 32-2/14 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се  донесува Урбанистички план за село Воѓани, со плански период 2014-

2024, со плански опфат од 41,10 ха, со тех. Бр. 32-2/14, 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 
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. 08-767/3               Претседател на Совет  
13.04.2016 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 проширување и измена на распоредот на средствата  

на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 
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1. Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 13.04.2016г. 
 

2. Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2016 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-780/3                                Градоначалник  
13.04.2016 год.                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на  член 36 став 1 точка 2 од Законот за лок.самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/2002г.), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите(Сл. весник на РМ бр. 64/05, 4/08, 156/09, 
95/10г.) и член 17 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кривогаштани(Сл. Гласник на Општина 
Кривогаштани бр. 03/11 и 17/14г.) Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на 
ден 13.04.2016г. донесе  
 

О Д Л У К А 
За приширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кривогаштани за 

2016 година на следниот начин: 
 

Попрограма и назив на потптрограмата 
 
Потставкаи опис на потставката                                                        Самофинан.      Дотации       Донации       Кредити 

Се зголемуваат приходите на следните потставки : 

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА 
742119  Други општи и тековни донации                 0  0     4.821.723    
    0        ------------------------------------------
--------------------- 
              0  0     4.821.723    
    0 
 
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
486190  Купување на други моторни возила        0                 0      4.821.723               0 
 

Член 2 
     Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани и станува составен дел на Буџетот на општината за 2016 година. 

 
Бр. 08-767/4              Претседател на Совет  
13.04.2016 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  
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гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за давање на користење и стопанисување на објекти  
на ЈП Пелагонија, Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за давање на користење и стопанисување на објекти на ЈП 

Пелагонија, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.04.2016г. 
 

2. Одлуката за давање на користење и стопанисување на објекти на ЈП Пелагонија, 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-780/4                              Градоначалник  
13.04.2016 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), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 13.04.2016 година  
донесе: 
 

ОДЛУКА 
За давање на користење и стопанисување на објекти  

на ЈП Пелагонија, Кривогаштани 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се даваат на користење и стопанисување: Сточниот пазар во 
н.м.Кривогаштани, на Јавното претпријатите „Пелагонија„ Кривогаштани. 

 
Член 2 

 На користење и стопанисување се даваат следните објекти кои се лоцирани на КП бр. 7408 
КО Кривогаштани: 

1. Административна зграда со бруто димензии 18мх10м со спратност подрум  и приземје 
изведен од армирано бетонска конструкција-скелетен систем на градба. 

2. Вага и пасошка контрола со димензии 12,10м х 7,43м, изведен делумно како армирано 
бетонска конструкција-скелетен систем на градба, а дел  со челична конструкција каде се 
сместени 3 боксови за крупен добиток. 

3. Боксови за крупен добиток—3 броја со исти димензии:20,19м х 6,83м, изработен од 
челична конструкција, составен од 10 боксови за крупен добиток и подигната платформа со скали 
од двете страни помеѓу боксовите. 

4. Боксови за ситен добиток—2 броја со исти димензии:16,10м х 4,83м, изработен од 
челична конструкција, составен од 16 боксови за ситен добиток и подигната платформа со скали 
од двете страни помеѓу боксовите. 
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5. Боксови за крупен и ситен добиток—1 број, со димензии:20,19м х 6,83м, изработен од 
челична конструкција, составен од 8 боксови за ситен  добиток и четири боксови за крупен 
добиток, и подигната платформа со скали од двете страни помеѓу боксовите. 

6. Партерно уредување околу боксовите со бекатон плочки, бетонски рабници и асфалт со 
бетонски канали и решетки за истекување на отпадни води од боксовите. 

 
Член 3 

Одлуката стапува во сила на денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник 
на Општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-767/5                Претседател на Совет  
13.04.2016 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 давање во закуп на дел од недвижен имот во н.м.Обршани, 

сопственост на Општина Кривогаштани  
 

1. Се прогласува Одлуката за давање во закуп на дел од недвижен имот во н.м.Обршани, 
сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 13.04.2016г. 
 

2. Одлуката за давање во закуп на дел од недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на 
Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-780/5                           Градоначалник  
13.04.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и член 67  од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), чл.17 став1 точка 32 и чл. 107 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  13.04.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање во закуп на дел од недвижен имот во н.м.Обршани, сопственост на Општина 

Кривогаштани  
 

Член 1  
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Се одлучува да се издаде под закуп  недвижен имот - дел од  објект бр.2 намена на зграда  
В1-1 во н.м. Обршани на КП бр.1990 КО Обршани  ИЛ бр.1016, сопственост на Општина 
Кривогаштани и тоа: 
 

- дел од објект бр.2 на КП бр.1990 КО Обршани, намена В1-1 образование, кат- ПР, во 
површина од 257 м2. 
 

Член 2 
Давањето во закуп на недвижниот имот опишан во член 1 ќе се изврши  по пат на 

електронско јавно наддавање, согласно закон, со вкупна почетна цена на закупнина која ќе 
изнесува 0,5% од проценета вредност на недвижниот имот 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 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани 

 
Бр. 08-767/6           Претседател на Совет  
13.04.2016 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 поништување на Одлука за утврдување на потреба  
за изработка на Проект за инфраструктура бр. 08-425/5 од 04.03.2016 г. 

 
1. Се прогласува Одлуката за поништување на Одлука за утврдување на потреба за 

изработка на Проект за инфраструктура бр. 08-425/5 од 04.03.2016 г. што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 13.04.2016г. 
 

2. Одлуката за поништување на Одлука за утврдување на потреба за изработка на Проект 
за инфраструктура бр. 08-425/5 од 04.03.2016 г, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
                

Бр. 09-780/6                           Градоначалник  
13.04.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 22 ст. 1 точка 1 и чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), чл.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 ден  13.04.2016 година донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за поништување на Одлука за утврдување на потреба за изработка на Проект за инфраструктура 

бр. 08-425/5 од 04.03.2016 г. 
 

Член 1  
Се поништува Одлуката за утврдување на  потреба за изработка на Проект за 

инфраструктура  за линиски инфраструктурен објект – Крстосница со кружен тек, во централното 
подрачје на седиштето на општина Кривогаштани, на крстосувањето на  ул.,,Филип Втори,, и 
ул.,,Македонски Просветители,, бр. 08-425/5 од 04.03.2016 г. 

 
  

Член 2 
 Одлуката се поништува поради  техничка неможност за регулирање на сообраќајот на 
начин -Крстосница со кружен тек во согласност со нормативите и стандардите за планирање на 
просторот. 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 08-767/7                  Претседател на Совет  
13.04.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани распишува  

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на 
територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година 

Сите заинтересирани физички и правни лица во текот на треањето на јавниот повик можат 
да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови од членот 7 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ( Службен весник на Република Македонија бр. 199/2014, 
44/2015, 193/2015 и 31/2016). 
 Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување 
и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со 
конкретен предлог од подносителот на иницијативата. 
  Јавниот повик ќе трае 30 дена од 05.05.2016 г. до 03.06.2016 г.  
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Јавниот повик ќе биде објавен во еден дневен весник, на интернет страната на Општина 
Кривогаштани, www.krivogastani.com, на огласна табла во општината, во информацискиот систем 
е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на Општина Кривогаштани. 
            Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма 
преку архивата на одделението за  урбанизам и заштита  на животната средина на  Општина 
Кривогаштани  или во електронска форма преку  информацискиот систем е-урбанизам во 
определениот рок. 
            За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма 
или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од 
истекот на рокот за поднесување на иницијативи. 
             Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат предвидени  во Годишната програма 
за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година. 
             Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба 
да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица. 

Бр. 09 - 897 /1 
03.05.2016 год 
Кривогаштани 
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