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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 утврдување на приоритет на проект 

 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на проект, што Советот на Општина 

Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за утврдување на приоритет на проект, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-928/2                    Градоначалник  
02.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 15, став 1 точка 4 и член 17став 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 ден 01.06.2015 година, ја донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува приоритет  за реализација со средства од Програмата за 
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финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година-мерка 321 на проектите: 
1. ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.КРУШЕАНИ 
2.  ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.Славеј 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Кривогаштани “. 

 
  Бр. 08-905/3               Претседател на Совет  
01.06.2015 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 приоритет на проект 

 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на проект, што Советот на Општина 

Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за утврдување на приоритет на проект, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-928/3                    Градоначалник  
02.06.2015 год.                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 15, став 1 точка 4 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 ден 01.06.2015 година, ја донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет  за реализација со средства од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година-мерка 322 на проектите: 

1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦА„НИКОЛА КАРЕВ„КРИВОГАШТАНИ 
2.  ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛИЦА„МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИЛЕЛИ„КРИВОГАШТАНИ 
3. ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАс. СЛАВЕЈ 
 



Стр. 3                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Кривогаштани “. 
 

  Бр. 08-905/4               Претседател на Совет  
01.06.2015 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 давање согласност за намената на инвестицијата 
 
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, што Советот 

на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-928/4                            Градоначалник  
02.06.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 15, став 1 точка 4 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 ден 01.06.2015 година, ја донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
Член 1 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Кривогаштани дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проектите:  

1. ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.КРУШЕАНИ 
2.  ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.Славеј 
 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се  објави во „Службен гласник 
на Општина Кривогаштани “. 
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  Бр. 08-905/5                 Претседател на Совет  
01.02.2015 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 давање согласност за намената на инвестицијата 
 
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, што Советот 

на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-928/5                            Градоначалник  
02.06.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 15, став 1 точка 4 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 ден  01.06.2015 година, ја донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
Член 1 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Кривогаштани дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проектите:  

1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦА„НИКОЛА КАРЕВ„КРИВОГАШТАНИ 
2.  ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛИЦА„МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИЛЕЛИ„КРИВОГАШТАНИ 
3. ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАс. СЛАВЕЈ 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се  објави во „Службен гласник 
на Општина Кривогаштани “. 

  
  Бр. 08-905/6                 Претседател на Совет  
01.02.2015 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 Заклучокот за усвојување на Квартален извештај  

(прв квартал) за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. 
 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за 

извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за извршувањето на 
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

 Бр. 09-928/6                             Градоначалник  
02.06.2015 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.3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани донесе: 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за извршувањето на 
 Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година 

 
1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 01.06.2015 година, го разгледа 

Кварталниот извештај (прв квартал) за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 

година и донесе Заклучок за негово усвојување. 

   Бр. 08-905/7               Претседател на Совет  
01.06.2015 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 семејствата на загинатитеполицајци во акцијата 

 за разбивање на терористичката група во Куманово 
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1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на семејствата 
на загинатитеполицајци во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово, што 
Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на семејствата на 
загинатитеполицајци во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-928/7                          Градоначалник  
02.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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 семејствата на загинатите 
полицајци во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на семејствата на загинатите 
полицајци во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово. 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна финансиска помош на осум 
семејства на загинатите полицајци во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово. 

 
Член 3 

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

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Кривогаштани’’. 
 
Бр. 08-905/8                 Претседател на Совет  
01.06.2015 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: 
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ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за иработка на Локална урбанистичко-планска документација за 
формирање на градежна парцела вон плански опфат за изградба на стопански комплекс, на дел 

од КП бр. 2262 КО Кривогаштани, сопственост на Република Македонија 
 
1. Се прогласува Одлуката за иработка на Локална урбанистичко-планска документација за 

формирање на градежна парцела вон плански опфат за изградба на стопански комплекс, на дел од 
КП бр. 2262 КО Кривогаштани, сопственост на Република Македонија, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за иработка на Локална урбанистичко-планска документација за формирање на 
градежна парцела вон плански опфат за изградба на стопански комплекс, на дел од КП бр. 2262 КО 
Кривогаштани, сопственост на Република Македонија, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-928/8                            Градоначалник  
02.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на чл. 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на 

Република Македонија” бр.199/14, 44/15), чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5.2002) и член 17 став 1 точка 7 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 01.06.2015г. донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за иработка на Локална урбанистичко-планска документација за формирање на градежна 
парцела вон плански опфат за изградба на стопански комплекс, на дел од КП бр. 2262 КО 

Кривогаштани, сопственост на Република Македонија 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одлучува да се изработи Локална урбанистичко-планска документација за 

формирање на градежна парцела вон плански опфат за изградба на стопански комплекс, на дел од КП 
бр. 2262 КО Кривогаштани, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08-905/9                   Претседател на Совет  
01.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________ 



Стр. 8                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

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 еднократна финансиска помош  

на Викторија Ѓорѓиоска од Свето Митрани 
 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување еднократна финансиска помош на Викторија 

Ѓорѓиоска од Свето Митрани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување еднократна финансиска помош на Викторија Ѓорѓиоска од Свето 
Митрани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

  
Бр. 09-928/9                        Градоначалник  
02.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________ 
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 Викторија Ѓорѓиоска  

од Свето Митрани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Викторија Ѓорѓиоска  

од Свето Митрани, ученик во ООУ Манчу Матак, Кривогаштани, за објавување на книга поезија. 
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на можностите од 

Буџетот на Општина Кривогаштани, да определи еднократна финансиска помош, Викторија 
Ѓорѓиоска од Свето Митрани, за објавување на книга поезија 

 
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. 08-905/10                          Претседател на Совет  
01.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                             Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________ 



Стр.9                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

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 Заклучокот за запирање на постапка за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка со Општина Зрновци 
 
1. Се прогласува Заклучокот за запирање на постапка за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка со Општина Зрновци, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата 
одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Заклучокот за запирање на постапка за воспоставување на меѓуопштинска соработка со 
Општина Зрновци, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-928/10                            Градоначалник  
02.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 7  од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 
79/09), член 14 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 бр.17/14), Советот на Општина Кривогаштани на ден 01.06.2015г. донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 

за запирање на постапка за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Зрновци 

 

Образложение 

 
 Градоначалникот на Општина Кривогаштани даде Предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка бр. 09-694/1 од 20.04.2015 год. во областа на градежната инспекција. 

Предлогот беше утврден со Одлука на Советот на Општина Кривогаштани бр.08-742/28 од 
04.05.2015г. и беше доставен на мислење до Градоначалникот и Советот на Општина Зрновци. 

Солгласно  на член 7  од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 
79/09) Општина Зрновци, со допис заверен со наш бр.03-694/5 од 01.06.2015г. достави Одлука за 
неприфаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Зрновци 
и Општина Кривогаштани бр.08-294/3 од 14.05.2015г. 
 По разгледувањето на Одлуката од Советот на Општина Зрновци, Советот на Општина 

Кривогаштани на седницата одржана на ден 01.06.2015г. донесе Заклучок за запирање на постапка 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Зрновци. 
 
Бр. 08-905/11               Претседател на Совет  
01.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                               Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



Стр. 10                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

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 Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево 
 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево, што Советот на 
Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

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

 
Бр. 09-982/11                   Градоначалник  
02.06.2015 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на РМ,, 
бр.79/2009)  и член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/2002), член 17 став 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 2015 
година,  донесе: 

  
ОДЛУКА 

за утврдување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Кривогаштани и Општина Пехчево 

 
Член 1 

Советот на Општина Кривогаштани го утврдува Предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка, поднесен од Градоначалникот на Општина Кривогаштани бр.09-921/1 од 
01.06.2015 година, за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Пехчево, за 
надлежност: градежна инспекција. 

 
Член 2 

 Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на 
определени работи од страна на една Општина за друга Општина. 
 

Член 3 
Утврдениот предлог од член 1 се доставува до Општина Пехчево за усвојување. 

 
Член 4 

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



Стр. 11                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

Бр. 08-905/12                Претседател на Совет  
01.06.2015 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 Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на 
земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015 год. 

 
1. Се прогласува Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на 

земјиштето на подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 01.06.2015г. 
 

2. Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на земјиштето на 
подрачјето на Општина Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-928/12                            Градоначалник  
02.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                    Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 43 став 5 од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на РМ,, бр. 

53/2001), член 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Службен весник на РМ,, бр. 
51/2005), член 22 став 1 точка 1 и член и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002) и член 17 точка 8 од Статутот на Општина Кривогаштани 
(,,Службен  гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/2011), Советот на Општина Кривогаштани, на 
седницата одржана на ден 01.06.2015 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Се врши изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното 

земјиште во Општина Кривогаштани за 2015 година број 07- 1953/5 од 26.12.2014 година. 
2. Во Програма - JD ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ, 

проект 3, после зборовите ,,Илинденска’’ во должина од 350м се додава: Дел од улица Македонски 
Просветители ,, 

Во извор на финансирање , Буџет на РМ-АФПРР 3.600.000,00 денари, сумата 3.600.000,00  
денари се заменува со 12.000.000 денари. 

3.Во Програма ЈГ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА БОДОСНАБДУВААЊЕ , Проект 4 се менува и 
гласи : ,,Изработка на техничка документација за изградба на дистрибутивна водоводна мрежа 
во с.Воѓани,, Вкупна вредност 200.000 денари , извор на финансирање: Буџет на ЕЛС 
Кривогаштани 

 



Стр. 12                             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               8/2015 

4. Во Програма ЈИ: ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ 
ВОДИ,  
-Во проект 1 зборот ,,Фаза 1,, се брише. Вредноста на проектот се зголемува за 13.000.00 денари. 
Извор на финансирање АФПЗРР 9.000.000 денари, 
- По проект 5 се додава: 
Проект 6: Изработка на техничка документација за изработка на канализациона мрежа во 
населените места Бела Црква и Воѓани со решение за третманот на отпадните води. 
 

Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација за 
изградба на канализациона мрежа за Бела Врква и с. Воѓани со решение за третманот на отпадни 
води, на ниво на основен проект. 

Временски период на имплементација на проектот :05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 750.000,00 денари. 
Извор на финансирање:  
Буџет на МЖСПП 750.000,00 денари. 
Вредноста на програмата ЈД се зголемува на 8.400.000 денари и изнесува 99.700.00 денари 

Вредноста на програмата ЈГ се намалува за 3.140.000 денари и изнесува : 3.670.000 денари. 
Вредноста на програмата ЈИ се зголемува за 10.750.00 денари и изнесува: 33.300.00 денари.  

 
Бр. 08-905/13                Претседател на Совет  
01.06.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 

на акти донесени на 47-ма седница на Совет на Општина Кривогаштани  
одржани на ден 01.0.2015г. и 30.03.2015 година акти донесени од  

Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
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- Заклучок за прогласување на Квартален извешата ( прв Квартал )  
  за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015             ..................5 
6.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  
   помпш на загинатите полицајци во акцијата за разбивање на  
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