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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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за отстапување на простории и  

инвентар на користење на Општина Прилеп- за детска градинка  
ЈОУДГ,, Наша Иднина,, Прилеп 

 
1. Се прогласува Одлуката за отстапување на простории и инвентар на 

користење на Општина Прилеп- за детска градинка ЈОУДГ,, Наша Иднина,, Прилеп, што 
Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 11.08.2014г. 
 

2. Одлуката за отстапување на простории и инвентар на користење на Општина 
Прилеп- за детска градинка ЈОУДГ,, Наша Иднина,, Прилеп, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 08-1146/2      Градоначалник  
  11.08.2014 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.5/2002), член 17 став 1 точа 32  од Статутот на Општина Кривогаштани 
(,,Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/2011), Советот на Општина Прилеп на 
седницата, одржана на ден 11.08.2014 година,  донесе: 

  
О Д Л У К А 

за отстапување на простории и инвентар на користење на Општина Прилеп- за детска 
градинка ЈОУДГ,, Наша Иднина,, Прилеп 

 
Член 1 

Советот на Општина Кривогаштани на Општина Прилеп-за детска градинка ЈОУДГ,, 
Наша Иднина,, Прилеп, ги отстапува на користење без надомест, просториите и 
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инвентарот наменет за групи во други просторни услови, кои се лоцирани во 
адаптиран посебен дел од зграда на ООУ ,,Манчу Матак,, Кривогаштани, со физички 
оддвоена функционална целина, која се наоѓа на КП бр. 7551 КО Кривогаштани.  

 
Член 2 

Просториите и инвентарот од член 1 на оваа Одлука, Општина Кривогаштани ги 
отстапува на користење на Општина Прилеп-за детска градинка ЈОУДГ,, Наша Иднина,, 
Прилеп, за отварање-групи во други просторни услови, за период до отворањето на 
Јавна општинска детска градинка во Општина Кривогаштани.  

 
Член 3 

Градоначалникот на Општина Кривогаштани и Градоначалникот на Општина 
Прилеп, ќе склучат договор за користење на отстапените простории и инвентар, 
наменет за потребите на детската градинка-групи во други просторни услови од член 1 
на оваа Одлука. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 07-1128/3           Претседател на Совет  
11.08.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (втор квартал) 

за извршувањето на  Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (втор квартал) 
за извршувањето на  Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 11.08.2014г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (втор квартал) за 
извршувањето на  Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 08-1146/3      Градоначалник  
11.08.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани донесе: 
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ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Квартален извештај (втор квартал) за извршувањето на 

 Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 
 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 11.08.2014 

година, го разгледа Кварталниот извештај (втор квартал) за извршувањето на Буџетот 

на Општина Кривогаштани за 2014 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 

 
  Бр. 07-1128/4           Претседател на Совет  
11.08.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана 

опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за 
поставување на урбана опрема 

 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана 

опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на 
урбана опрема, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 11.08.2014г. 

 
2. Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за 

условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана 
опрема, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 08-1146/4      Градоначалник  
11.08.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 80 од Законот за градење (,,Службен весник на РМ,, бр.130/09; 
124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12 и 25/13), член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002), член 17 став 1 точа 43  од Статутот на 
Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/2011), Советот на 
Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 11.08.2014 година,  донесе: 

  
 

О Д Л У К А 
За утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот 

и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за 

условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана 
опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Кривогаштани.  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 07-1128/5           Претседател на Совет  
11.08.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  
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СОДРЖИНА 

на акти донесени на 26-та седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана на 
ден 11.08.2014 година и акти донесени од Градоначалникот на Општина 

Кривогаштани 
 

 
 
1.Заклучок за прогласување на Одлуката за отстапување на простории и  
    инвентар на користење на Општина Прилеп – за детската градинка  
    ЈОУДГ Наша Иднина – Прилеп            .................1 

   -Одлука за отстапување на простории и инвентар на користење на  
    Општина Прилеп – за детската градинка ЈОУДГ Наша Иднина – Прилеп       .................1 
2.Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартален Извештај  
    (втор квартал) за извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014г.         .................2 

   -Заклучок за усвојување на Квартален Извештај (втор квартал) за извршување  
    на Буџетот на     Општина Кривогаштани за 2014г.          .................3 

3.Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за  
    поставување урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање  
    на одобрение за поставување на урбана опрема          .................3 
   -Одлука за утврдување на потреба за поставување урбана опрема  
    и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за  
    поставување на урбана опрема                 .................3 
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