
 Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ 
бр.5/2002) и член 28 од Статутот на Општина Кривогаштани („Службен гласник на Општина 
Кривогаштани„ бр.3/11 и бр.17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

РЕШЕНИЕ  
За свикување на 46-та седница на Совет на Општина Кривогаштани со предлог на следниот  

 
Дневен ред: 

1.Разгледување и усвојување на Записникот од 42-ра седниица на Советот на Општина 
Кривогаштани; 

2.Разгледување и усвојување на Записникот од 43-та седница на Советот на Општина 
Кривогаштани; 

3.Разгледување и донесување на Елаборат за измена на Елаборатот за  процена на штета од 
елементарна непогода што го зафати подрачјето на Општина Кривогаштани од 30 јануари до 02 
февруари 2015г. бр. 08-568/7 од 30.03.2015г.; 

4. Разгледување на Одлуки за отпис на долг на граѓани на Општина Кривогаштани бр.10-
6808/24191-8634 од 15.04.2015г. доставени од Министерство за труд и социјална политика и 
донесување на Решенија; 

5. Разгледување на Одлуки за отпис на долг на граѓани на Општина Кривогаштани бр.10-
6808/3549-10751 од 16.04.2015г. доставени од Министерство за труд и социјална политика и 
донесување на Решенија; 

6. Разгледување и донесување на Заклучок за запирање на постапка за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка со Општина Прилеп; 

7. Разгледување на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина 
Зрновци во областа на градежната инспекција и донесување на Одлука; 

8. Разгледување на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина 
Чешиново-Облешево во областа на комуналната инспекција и инспекција за заштита на животната 
средина и донесување на Одлука; 

9. Разгледување на Барање од ДППУ Радомак, Скопје, за измена и дополнување на 
Годишната Програма за урбанистичко-планска документација за 2015г. на Општина Кривогаштани; 

10. Разгледување и донесување на Правилник за заштита од пожари и експлозии; 
11. Разгледување и усвојување на Годишна сметка за 2014 на ООУ “Јонче Смугрески” 

Обршани; 
12. Разгледување и донесување на Одлука за прошрување и измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. 
13. Разгледување на Барање од Божидар Стеваноски од Прилеп; 
14. Разгледување на Барање од КУД Илинден од Кривогаштани; 
15. Разгледување на Барање од Црковен одбор на Манастир Св. Георгиј од Пашино Рувци; 
16. Разгледување на Барање од Менка Јовческа од Долнени; 
17. Разгледување на Барање од Македонска Православна Црква-Охридска Архиепископија 

Преспанско Пелагониска Епархија, Крушевско Демир Хисар-Архиерејско намесништво. 
 

 
Седницата ќе се одржи на ден 04.05.2015 г. (понеделник) во 12.00 часот во салата за 

состаноци. 
              
          Претседател на Совет 
                   на Општина Кривогаштани  
                 Игорче Колески  


