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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.Кривогаштани со 

разработка на Блок 24 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024, 
со плански опфат 8,01 ха 

 
1. Се прогласува Одлуката за донесување на урбанистички план за с.Кривогаштани со 

разработка на Блок 24 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024, со 
плански опфат 8,01 ха, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за донесување на урбанистички план за с.Кривогаштани со разработка на Блок 
24 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024, со плански опфат 8,01 
ха, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-1158/2                    Градоначалник  
30.06.2015 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), 
22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), чл. 17 став 1 точка 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 30.06.2015 година, ја донесе 
следната:           
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О Д Л У К А 

за  донесување на Урбанистички план за с.Кривогаштани  со разработка на БЛОК 24 КО 
Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат 8,01 ха 

 
Член  1 

Со оваа Одлука се  донесува Урбанистички план за с.Кривогаштани  со разработка на БЛОК 
24 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат 8,01 
ха, 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 то 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. 08-1103/3               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог 
актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина 

Чешиново-Облешево 
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1. Се прогласува Решението за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог 
актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина 
Чешиново-Облешево, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на 
ден 30.06.2015г. 
 

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

 
  Бр. 09-1158/3                    Градоначалник  
30.06.2015 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 30.06.2015 година, донесе: 

 
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 Чешиново-Облешево 
 

1. Се формира заедничка Комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево, 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 Чешиново-Облешево ќе ги подготвата предлог-актите за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-
Облешево, 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. 08-1103/4               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина 

Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево 
 
1. Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина 

Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 30.06.2015г. 
 

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

 
Бр. 09-1158/4                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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 30.06.2015 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
 меѓу Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и 
Општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

Меѓуопштинската соработка ќе се врши во областа на комуналната инспекција и инспекција 
за заштита на животната средина. 

 
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,,. 
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 Бр. 08-1103/5               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог 
актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина 

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

актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина 
Пехчево, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 
30.06.2015г. 
 

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

 
Бр. 09-1158/5                    Градоначалник  
30.06.2015 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 30.06.2015 година, донесе: 

 
 

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 Пехчево 

 
1. Се формира заедничка Комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево, во следниов состав: 
Како претставници на Општина Кривогаштани: 

-Анета Киселоска-Раководител на Одделение за правни, општи работи и јавни дејности 
-Сашо Цуцулоски-Раководител на Одделение за комунални дејности и локален економски развој.  

 
 



Стр. 6                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

2.Членовите на Комисијата од точка 1 на ова Решение, заедно со членовите на Комисијата 
формирана од Советот на Општина Пехчево 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. 08-1103/5               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 Пехчево 
 
1. Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина 

Кривогаштани и Општина Пехчево, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2015г. 
 

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

Бр. 09-1158/6                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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 30.06.2015 година, донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани  

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

Општина Пехчево. 
 

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. 08-1103/7               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 именување на членови Училишен одбор  

на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани 
 
1. Се прогласува Одлуката за именување на членови Училишен одбор на ООУ Манчу Матак, 

Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за именување на членови Училишен одбор на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани, 
ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1158/7                           Градоначалник  
30.06.2015 год.                               на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                             Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на лен 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02), член 124 став 2 од Законот за основно образование (“Службен весник на РМ” 
бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 
98/15) и член 17 сатв 1 и 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 
30.06.2015г. донесе: 
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ОДЛУКА 
За именување на членови во Училишен одбор во 

“ООУ Манчу Матак” – Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина Кривогаштани именува двајца членови за 

претставници во Училишен одбор во ООУ “Манчу Матак” – Кривогаштани. 
 

Член 2 
За членови на Училишен одбор во ООУ “Манчу Матак” Кривогаштани се именуваат: 

-Суза Вељаноска од н.м Кривогаштани 
-Горан Везенкоски од н.м Кривогаштани 
 

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

на Општина Кривогаштани”. 
 
  Бр. 08-1103/8               Претседател на Совет  
30.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен гласник 
на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за именување на членови 
Управен одбор на ЈП Пелагонија, Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за именување на членови 

Управен одбор на ЈП Пелагонија, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за именување на членови Управен одбор 
на ЈП Пелагонија, Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-1158/8                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15), член 36 став 
1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр 5/2002) и член 17 став 1 
точка 28 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” 
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 бр.3/11 и 17/14 ), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 30.06.2015г 
донесе: 

ОДЛУКА 
За изменување и дополнување на Одлуката за именување на членови во управниот одбор  

на ЈП “Пелагонија” Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за именување на членови 

во Управниот одбор на ЈП “Пелагонија” Кривогаштани бр. 07-1213/4 од 20.09.2013г. 
 

Член 2 
Во Одлуката за именување на членови во Управниот одбор на ЈП “Пелагонија” 

Кривогаштани, во Член 2, алинеа 2 и 3: “Горан Попов од н.м Славеј” и “Николче Стојчески од н.м 
Крушеани” се изменуваат и дополнуваат со: 

Горан Чагароски од н.м Кривогаштани 
Орде Козароски од н.м Обршани 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 08-1103/9               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 утврдување на потреба за доградба, адаптација и 
реконструкција на објект Општинска зграда во н.м. Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за доградба, адаптација и 

реконструкција на објект Општинска зграда во н.м. Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за утврдување на потреба за доградба, адаптација и реконструкција на објект 
Општинска зграда во н.м. Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

  
Бр. 09-1158/9                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на чл. 59-а став 1 алинеја 6  од Законот за градање ( Сл. весник на РМ бр. 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014 и 44/2015), 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), чл. 17 став 1 точка 43 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/2011 и 17/14), Советот на 
Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 30.06.2015 година, ја донесе следната:           
                                                   
 

О Д Л У К А 
за  утврдување на потреба за доградба, адаптација и реконструкција  

на објект-општинска зграда  
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од доградба, адаптација и реконструкција на постоен 

објект-општинска зграда на ГП бр. 11,130 ( КП бр. 7659,  КП бр. 7657, дел од КП бр. 7485, дел од КП 
бр. 7676 и дел од КП бр. 7635  КО Кривогаштани) . 

 
Член  2 

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

 
Бр. 08-1103/10               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 одобрување на еднократна финансиска помош на Никола 

Костоски од н.м. Славеј 
 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Никола 

Костоски од н.м. Славеј, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Никола Костоски од н.м. 
Славеј, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1158/10                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



Стр. 11                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 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 донесе: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на еднократна финансиска помош на Никола Костоски од Славеј 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Никола Костоски од Славеј, 
како помош за неговата материјална состојба. 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 
Буџетот на Општина Кривогаштани, да определи еднократна финансиска помош, на Никола 
Костоски од Славеј. 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно Решение. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со осум дена од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на обајвувањето на Општина Кривогаштани”. 

 
  Бр. 08-1103/11               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 одобрување на еднократна финансиска помош на Даница 

Кондоска од н.м. Боротино 
 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Даница 

Кондоска од н.м. Боротино, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Даница Кондоска од н.м. 
Боротино, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1158/11                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 



Стр. 12                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 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 донесе: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на еднократна финансиска помош на Даница Кондоска од Боротино 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Даница Кондоска од 
Боротино, како помош за неговата материјална состојба. 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 
Буџетот на Општина Кривогаштани, да определи еднократна финансиска помош, на Даница 
Кондоска од Боротино. 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно Решение. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со осум дена од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на обајвувањето на Општина Кривогаштани”. 

 
  Бр. 08-1103/12               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 неисполнети услови за вклопување на бесправен објект на КП 
бр.2195/1 КО Обршани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација 

 

1. Се прогласува Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправен објект на КП 
бр.2195/1 КО Обршани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација, што 
Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправен објект на КП бр.2195/1 КО 
Обршани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1158/12                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________ 



Стр. 13                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

Врз основа на чл. 10 ст.4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 
Весник на РМ,, бр. 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013, 44/2014, 115/2014 и 199/2014), чл. 
36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5 /2002) и чл. 17 ст.1 
т. 43 од Статутот на Општина Кривогаштани ( ,,Сл. Гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/2011 и 
17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 30.06.2015 г. донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

За неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 2195/1 KO 
Обршани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација 

 
Член 1 

Се утврдува дека  не сe исполнети услови за вклопување на бесправно  изграден објект на  КП 
бр.2195/1  KO Обршани (зграда бр.10), согласно Геодетскиот елаборат бр.10-555/1 од 26.07.2012г.  во 
идна урбанистичко-планска документација, со што не неможе да се изврши утврдување на правен статус 
на истиот. 

Член 2 
     Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 
 

  Бр. 08-1103/13               Претседател на Совет  
30.06.2015 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 одобрување на еднократна финансиска помош на Наташа 
Ѓореска од н.м. Воѓани 

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Наташа 

Ѓореска од н.м. Воѓани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 30.06.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Наташа Ѓореска од н.м. 
Воѓани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1158/13                    Градоначалник  
30.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 



Стр. 14                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 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 донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на еднократна финансиска помош на Наташа Ѓореска од Воѓани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Наташа Ѓореска од Воѓани, 
како помош за неговата материјална состојба (предизвикана штета од друго лице, со прскање за 
трева на соседна парцела, со последица изгорен пипер). 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 
Буџетот на Општина Кривогаштани, да определи еднократна финансиска помош, на Наташа Ѓореска 
од Воѓани. 
 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно Решение. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со осум дена од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на обајвувањето на Општина Кривогаштани”. 
 

Бр. 08-1103/14               Претседател на Совет  
30.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 

                 Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 15                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               9/2015 

 
 

СОДРЖИНА 
на акти донесени на 48-ма седница на Совет на Општина Кривогаштани  

одржани на ден 30.06.2015 година акти донесени од  
Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

 
 
 
1.Заклучок за прогласување на Одлуката за донесување на урбанистички план  
   за с.Кривогаштани со разработка на Блок 24 КО Кривогаштани, Општина  
   Кривогаштани, со плански период 2014-2024, со плански опфат 8,01 ха                .................1 
  -Одлука донесување на урбанистички план за с.Кривогаштани со разработка  
   на Блок 24 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  
   со плански опфат 8,01 ха                                                                                    .................1 
2.Заклучок за прогласување на Решението за формирање на заедничка Комисија за  
   подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
   Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево                .................2                                
  -Решение за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог  
    актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
    Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево                                                                                                  .................2 
3.Заклучок за прогласување на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска  
    соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево            ..................4 
  -Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
   Општина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево                                                                          ..................4 
4. Заклучок за прогласување на Решението за формирање на заедничка Комисија за  
   подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
   Општина Кривогаштани и Општина Пехчево                .................5 
 -Решение за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог  
    актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
    Општина Кривогаштани и Општина Пехчево               ..................5 
5.Заклучок за прогласување на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска  
   соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево                              ................6 
  -Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу  
   Општина Кривогаштани и Општина Пехчево               ..................6 
6.Заклучок за прогласување на Одлуката за именување на членови Училишен  
   одбор на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани                .................7 
  -Одлука за именување на членови Училишен одбор на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани               ..................7 
7.Заклучок за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката  
   за именување на членови Управен одбор на ЈП Пелагонија, Кривогаштани           ..................8 
  -Одлука за измена и дополнување на Одлуката за именување на членови  
    Управен одбор на ЈП Пелагонија, Кривогаштани                .................8 
8.Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за доградба, адаптација  
   и реконструкција на објект Општинска зграда во н.м. Кривогаштани             .................9 
  -Одлука за утврдување на потреба за доградба, адаптација и реконструкција  
   на објект Општинска зграда во н.м. Кривогаштани                                    .................10 
9.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  
   помош на Никола Костоски од н.м. Славеј                   .................10 
   -Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Никола Костоски од н.м. Славеј        .................11 
10. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна  
   финансиска помош на Даница Кондоска од н.м. Боротино                               .................11 
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11. Заклучок за прогласување на Одлуката за неисполнети услови за вклопување на  
    бесправен објект на КП бр.2195/1 КО Обршани, Општина Кривогаштани во идна  
    урбанистичко-планска документација                                         .................12 
  -Одлука за неисполнети услови за вклопување на бесправен објект на КП бр.2195/1  
   КО Обршани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко-планска документација            .................13 
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