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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 прогласување на природна непогода од град  

на територијата на Општина Кривогаштани 
 
 

1. Се прогласува Одлуката за прогласување на природна непогода од град на територијата 
на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 18.07.2016г. 
 

2. Одлуката за прогласување на природна непогода од град на територијата на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1324/2                              Градоначалник  
19.07.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 10 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 донесе:  

 
 

ОДЛУКА 
за прогласување на природна непогода од град на територијата на Општина Кривогаштани 
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Член 1 
Со оваа Одлука се прогласува природна непогода од град на територијата на Општина 

Кривогаштани на ден 15.07.2016г. 
 

Член 2 
Комисија за елементарни непогоди, Барањата ќе ги прима од ден 18.07.2016 до 

22.07.2016г. по што ќе се изврши проценка на штети на земјоделските површини, предизвикани 
од градот на територијата на Општина Кривогаштани, за што ќе се изготви Елаборат за процена на 
штетите. 

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

Општина Кривогаштани“. 
 
Бр. 08-1318/3               Претседател на Совет  
18.07.2016 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 формирање на три Комисии за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода од град на територијата 
на Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за формирање на три Комисии за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода од град на територијата на 
Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 18.07.2016г. 
 

2. Одлуката за формирање на три Комисии за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од природна непогода од град на територијата на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1324/3                                Градоначалник  
19.07.2016 год.                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр. 

5/02), и 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 донесе:  
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ОДЛУКА 
за формирање на три Комисии за проценка на штети на земјоделските површини, 

предизвикани од природна непогода од град на територијата на Општина Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одлучи да се формираат три Комисии за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природната непогода од град на територијата на 
Општина Кривогаштани, на ден 15.07.2016г. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08-1318/4              Претседател на Совет  
18.07.2016 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 Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на 
Општина Кривогаштани за подрачјето на КО Воѓани и КО Бела Црква 

 
1. Се прогласува Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина 
Кривогаштани за подрачјето на КО Воѓани и КО Бела Црква, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 18.07.2016г. 
 

2. Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани 
за подрачјето на КО Воѓани и КО Бела Црква, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1324/4                              Градоначалник  
19.07.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр. 
5/02), и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Кривогаштани (“ Службен гласник на 
Општина Кривогаштани“ бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе:  
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РЕШЕНИЕ 
за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските површини,  

предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани  
за подрачјето на КО Воѓани и КО Бела Црква  

 
 

 1. Со ова Решение се формира Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од градот на територијата на Општина Кривогаштани, на ден 
15.07.2016г. за подрачјето на КО Воѓани и КО Бела Црква. 

 
2. Комисијата е во следниот состав: 
-Горанчо Томевски, Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ, Прилеп-

претседател; 
-Пеце Ликоски, Совет на Општина Кривогаштани-член; 
-Александар Маџароски, Општина Кривогаштани-член. 
 
3. Комисијата има за задача да излези на увид на лице место и да ја утврди состојбата на 

земјоделските површини, каде има пријавено штета, и во најбрз можен рок да изготви Записник 
со проценета штета, кој треба да го достави до архивата на Општина Кривогаштани. 

 
4. Мандатот на комисијата ќе трае до завршувањето на работата за која е формирана. 

 
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Кривогаштани“. 
 
Бр. 08-1318/5                Претседател на Совет  
18.07.2016 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 Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата  
на Општина Кривогаштани за подрачјето на КО Крушеани, КО Обршани,  

КО Боротино и КО Пашино Рувци 
 

1. Се прогласува Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 
земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина 
Кривогаштани за подрачјето на КО Крушеани, КО Обршани, КО Боротино и КО Пашино Рувци, што 
Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 18.07.2016г. 
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2. Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани 
за подрачјето на КО Крушеани, КО Обршани, КО Боротино и КО Пашино Рувци, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1324/5                           Градоначалник  
19.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр. 
5/02), и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Кривогаштани (“ Службен гласник на 
Општина Кривогаштани“ бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе:  

 
 

РЕШЕНИЕ 
за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските површини,  

предизвиканиод природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани  
за подрачјето на КО Крушеани, КО Обршани, КО Боротино и КО Пашино Рувци  

 
 

1. Со ова Решение се формира Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од градот на територијата на Општина Кривогаштани, на ден 
15.07.2016г. за подрачјето на КО Крушеани, КО Обршани, КО Боротино и КО Пашино Рувци. 

 
2. Комисијата е во следниот состав: 
-Марјан Димоски, Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ, Прилеп-

претседател; 
-Рубинчо Ефтинџиоски, Совет на Општина Кривогаштани-член;  
-Трајче Неданоски, Претседател на МЗ Крушеани-член. 
 
3. Комисијата има за задача да излези на увид на лице место и да ја утврди состојбата на 

земјоделските површини, каде има пријавено штета, и во најбрз можен рок да изготви Записник 
со проценета штета, кој треба да го достави до архивата на Општина Кривогаштани. 

 
4. Мандатот на комисијата ќе трае до завршувањето на работата за која е формирана. 

 
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Кривогаштани“. 
 
Бр. 08-1318/6                                           Претседател на Совет  
18.07.2016 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 Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 
земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата 

на Општина Кривогаштани за подрачјето на КО Кривогаштани, КО Врбјани,  
КО Славеј, КО Годивле и КО Подвис 

 
1. Се прогласува Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на 

земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина 
Кривогаштани за подрачјето на КО Кривогаштани, КО Врбјани, КО Славеј, КО Годивле и КО Подвис, 
што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 18.07.2016г. 
 

2. Решението за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани 
за подрачјето на КО Кривогаштани, КО Врбјани, КО Славеј, КО Годивле и КО Подвис, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1324/6                           Градоначалник  
19.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр. 
5/02), и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Кривогаштани (“ Службен гласник на 
Општина Кривогаштани“ бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе:  

 
РЕШЕНИЕ 

за формирање на Комисија за проценка на штети на земјоделските површини,  
предизвикани од природна непогода град на територијата на Општина Кривогаштани 

за подрачјето на КО Кривогаштани, КО Врбјани, КО Славеј, КО Годивле и КО Подвис 
 
 

1. Со ова Решение се формира Комисија за проценка на штети на земјоделските 
површини, предизвикани од градот на територијата на Општина Кривогаштани, на ден 
15.07.2016г. за подрачјето на КО Кривогаштани, КО Врбјани, КО Славеј, КО Годивле и КО Подвис. 

 
2. Комисијата е во следниот состав: 
-Дејан Ѓокоски, Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ, Прилеп-

претседател; 
-Слаѓана Колеска, Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ, Прилеп-

член; 
-Јане Чавкоски, Совет на Општина Кривогаштани-член. 
 
3. Комисијата има за задача да излези на увид на лице место и да ја утврди состојбата на 

земјоделските површини, каде има пријавено штета, и во најбрз можен рок да изготви Записник  
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со проценета штета, кој треба да го достави до архивата на Општина Кривогаштани. 
 
4. Мандатот на комисијата ќе трае до завршувањето на работата за која е формирана. 
 
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Кривогаштани“. 
 
 

 
Бр. 08-1318/7                  Претседател на Совет  
18.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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