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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 Извештајот  
за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште  

на Општина Кривогаштани за 2015 година 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата 
за уредување на градежно земјиште на Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на 
Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016г. 
 

2. Извештајот за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/2                            Градоначалник  
29.01.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен 
гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 14/17) Советот на Општина Кривогаштани, на 
седницата одржана на 29.01.2016г донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште 
на Општина Кривогаштани за 2015 годинa 
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Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 29.01.2016 година го 
разгледа Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Кривогаштани за 2015 година донесе Заклучок за усвојување на истиот. 

 
Бр. 08-137/3                              Претседател на Совет  
29.01.2016 год.                                 на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                      Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина 
Кривогаштани за 2015 година 

 
Во текот на 2015 година, Програмата уредување на градежно земјиште на општина 

Кривогаштани се реализира во следниот обем: 
 
Програма Ј3: Јавно осветлување 

 Одржување на улично осветлување 
Изведувач: ДООЕЛ„Ел -Eлектрик„ 
Вредност:24.400,00 денари 
Изведувач:КН ЕЛМОНТ : 648.936,00 денари 

 Потрошена електрична енергија: 1.468.775,00 денари 
Вкупно Програма Ј3:2.117.711,00 
Програма ЈА: Јавно осветлување 

 Изградба на улично осветлување на регионален пат Р1306- делница с. Славеј 
Л=850м 

Вредност : 3.000.000 денари 
Финансирано од : ЈП за државни патишта 
Вкупно Програма ЈА: 3.000.000 денари 
 
Програма Ј6: Одржување и заштита на општински патишта и улици 

 Зимско одржување на општински патишта; 
Изведувач: ДООЕЛ„ГАЦО ТРАНС„ 
Вредност: 134.378,00 денари 

 Санација на улици 
- Изведувач:Стентон Градба 
- Вредност:400.000,00 денари 
- ДООЕЛ„Дако Даме Транс„Демир Хисар 
- Вреднсот : 354.000 денари 
 Поставување на сообраќајни знаци 
- Вредност------ 136.211,00 денари 
- Изведувач: „Електроточила„Прилеп 

Вкупно Програма: Ј6: 1.024.589,00 денари 
 

Програма  ЈД: Изградба и реконструкција на општински патишта и улици 
Изработка на техничка документација: 

- Проект за инфраструктура и основен проект за изградба на улица: 
- Македонски Просветители во Кривогаштани L=1048м 
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- Кривогаштани-ул„Никола Карев„Кривогаштани L=408м 
Проектант:ДООЕЛ„ГЕНИКО„Прилеп 
Вредност:150.000 денари 
Ревизија на проекти: 
Ревидент„Нимаер„ 
Вредност: 18,455,00 денари 
Ревидент „Марио комерц„ Скопје 
Вредност: 37.406.00 денари 
Изградба и реконструкција 

 Изградба на локален пат Кореница-Годивле 
Изведувач:АД Гранит-Скопје 
Вредност: 4.800.000,00 

 Изградба на дел. од ул.„Филип Втори„ 
- Изведувач: „Теракота„ 
- Вредност:275.058,00 денари 
Вкупно Програма ЈД: 5.279.919 денари 
 

JИ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ 

ВОДИ 
 Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа с. 

Врбјани 
Проектнат: ГЕНИКО-Прилеп  
Вредност : 238.813,00денари 
ЕЛС Кривогаштани: 131.800,00 ден. 

 Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа с. Бела 
Црква и Воѓани 
Проектнат: ГЕНИКО-Прилеп  

Вредност :  394.058,00 денари 
Вкупно Програма ЈИ: 632.871,00 
 
ПРОГРАМА Ф1-Изработка на урбанистички планови 
 Изработка на   урбанистички планови Планер: ДOOEЛ„НИМАЕР„Струга 
Вредност: 301.560,00 ден. 
 Изработка на елаборати за елаборати за нумерички податоци 

Вредност:129.800,00 денари 
Изработувач: ДООЕЛ„ГЕОЈИС„Битола,  

Вкупно Програма Ф1:431.360,00 
 
ПРОГРАМА Ф2-Уредување на градежно земјиште 

 Реконструкција на училишна зграда с. Годивле 
Изведувач: Теракота инженеринг- Прилеп  
Вредност: 3.100.000 денари 
Финансирано од: Министерство за образование и наука 

 Реконструкција на дел од училична зграда во ЦООУ„Јонче Смугрески„с. 
Обршани во детска градинка за дневен престој 

Финансирано од МТСП и ЕЛС Кривогаштани 
Вредност: 1.250.000 денари 
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МТСП: 600.000 денари (опрема) 
ЕЛС Кривогаштани: 650.000 денари (градежен дел) 

 Изградба на повеќенаменско игралиште Кривогаштани 
Вредност: 9.000.000 денари 

  Финасирано од Агенција за млади и спорт 
 Изградба на метална ограда и влезна врата, на дел од училишен двор во ПУ с. 

Годивле, ПУс. Крушеани  
Вредност: 295.118,00 денари 

Изведувач: ДООЕЛ„ШИКИ„-Битола 
  Набавен материјал за оградување на дел од училишен двор во ПУ с. Годивле, 

ПУс. Крушеани, ПУс. Подвис и депонија Кривогаштани 
Вредност: 217.120,00 денари 

 Изградба на спортска училишна сала во Кривогаштани-активности се во тек 
Финансирано од МОН 
Вредност: 24.000.000,00 денари 
Вкупно Програма Ф1: 37.862.238,00 денари 

 
ПРОГРАМА Ј4-Јавна чистота 

 Одржување  на јавна чистота – изведувач ЈП„Пелагонија„Кривогаштани 
Вредност: 152.400,00 денари 

ПРОГРАМА Ј8-Паркови и зеленило 
 Одржување  на парковски површини, чистење на депонии –изведувач 

ЈП„Пелагонија„Кривогаштани 
Вредност: 154.590,00 денари 
 

ПРОГРАМА ГД-Енергетска ефикасност 
 
 Реконструкција на кров ПУ с. Славеј 

Вредност: 700.000 денари денари 
Финансирано од :  Сокотаб-600.000,  ЕЛС Кривогаштани: 100.000 денари 

 Вкупно Програма ГД: 700.000,00 денари 
 

Градоначалник на 
Општина Кривогаштани 

Тони Заткоски 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

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 Годишната програма за изработка на урбанистичко-планска документација 

и урбанистичко-проектна документација на територијата на Општина Кривоаштани за 2016г. 
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1. Се прогласува Годишната програма за изработка на урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документација на територијата на Општина Кривоаштани 
за 2016г, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2016г. 
 

2. Годишната програма за изработка на урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација на територијата на Општина Кривоаштани за 2016г, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/3                         Градоначалник  
29.01.2016 год.                                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 ст.1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ “бр.5/02), член 20 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Службен весник на РМ”бр.199/2014, 44/15 и 193/15), и чл.15 став 1 точка 1 од 
Статутот на Општина Кривогаштани (“Сл.гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/2011 и бр.17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани на ден 29.01.2016г., донесе 
 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за изработка на урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација 
на територијата на Општина Кривоаштани за 2016г. 

    
1.Вовед 

    Годишната програма за изработка на урбанистичко-планска документација и урбанистичко-
проектна документација на територијата на општина Кривогаштани за 2016 година, претставува 
основа за изработка и донесување на Урбанистички планови за села на територијата на 
општината, Урбанистички планови вон населени места, Локални урбанистички плански 

документации, Урбанистичко планска документација за туристичко-развојна зона и 
урбанистичко-проектна документација на територијата на општина Кривогаштани. 

Истата претставува основа за уредување на градежното земјиште на територијата на 
општината и еден од условите при донесување на планската документација од Министерството за 
транспорт и врски Скопје, за добивање на согласност. 

2.Планирани активности 
Ф1.Урбанистичко планирање ................................................ 
 
2.1. Урбанистички планови за села , 

Р.бр.           Опфат  

1 Урбанистички план за с.Бела Црква Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~25ха  
(се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината, со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 



2 Урбанистички план за с.Воѓани Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~25ха 
(се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје  

3 Урбанистички план за с.Пашино Рувци Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници П ~36ха 
(се пренесува од 2015 г.)  

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 

4 Урбанистички план за с.Боротино Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~52ха 
 (се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 

5 Урбанистички план за с.Врбјани Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~35ха 
 (се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје    
Финансирање од страна на 
општината 

6 Урбанистички план за с.Подвис Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~16ха 
 (се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 

7  
Урбанистички план за с.Кореница Општина 

Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~15ха 
 (се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 

8 Урбанистички план за с.Годивје Општина 
Кривогаштани, во согласност со закон и посебните 
правилници. П ~18ха 
 (се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
општината,  со сретства 
обезбедени од АФП-Скопје 

10             Урбанистичко планска документација за туристичка 
развојна зона ,,Петочница,, во Кривогаштани на КП и 
делови од КП бр.2071, 2073, 2075, 2070, 2069, 2067, 2080, 
П ~1ха 

Финансирање од страна на 
општината, 

11           Урбанистичко планска документација за туристичка 
развојна зона ,,с.Годивје,, на дел од  КП бр.1 и соседни КП 
и делови од истите, П ~1ха 

Финансирање од страна на 
општината, 

 
2.2.Урбанистички план вон населено место, 

1        Урбанистички план вон населено место за стопански 
комплекс с.Обршани на локалитет на дел од КП бр.4931 и 
соседни КП КО Обршани П ~2ха 

Финансирање од страна на 
општината, 

2         Урбанистички план вон населено место за стопански 
комплекс с.Боротино на локалитет на КП бр.830, 833 и 
делови од соседни КП во КО Боротино,  П ~4ха 

Финансирање од страна на 
општината, 

3         Урбанистички план вон населено место за стопански 
комплекс с.Славеј на локалитет на КП и делови од КП 

Финансирање од страна на 
општината, 



бр.449/1, 447, 451/2, 2185, 450, 446/2,   П ~7ха 

4         Урбанистички план вон населено место за стопански 
комплекс с.Славеј на локалитет на КП и делови од КП 
бр.432, 434, 435, 436, 437, 438, 2188, 443, 442, 441,   П 
~10ха 
(се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
подносител на барање 

 
2.3. Локални урбанистички плански документации, 

1 ЛУПД за формирање на една градежна парцела, во 
с.Славеј ,,Бунарско Поле,, КО Врбјани, Општина 
Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 
 

Финансирање од страна на 
општината,  

2 ЛУПД за формирање на една градежна парцела, во 
с.Кривогаштани, КО Кривогаштани за реализација на 
проект,,Штркова Населба,, Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 
 

Финансирање од страна на 
општината, 

 
3 

ЛУПД за формирање на една градежна парцела, КП 
бр.2236/1, 2236/2, 2240, 2241, 2242, 2242, 2243, 2239/1 КО 
Кривогаштани(,,Анго,,ДООЕЛ Скопје) –  
(се пренесува од 2015 г.) 
 

Финансирање од страна на 
подносител на барање, 

 
2.4. Урбанистичко- проектна документација –  
Архитектонско урбанистички проекти, 

1 АУП за дел од КП бр.7254/2 КО Кривогаштани Општина 
Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
подносител на барање,  

2 АУП за КП бр.8404, 8392 и делови од КП бр.8402, 8390 и 
8394 КО Кривогаштани Општина Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 

Финансирање од страна на 
подносител на барање,  

 
3 
 
 
 
4 

АУП за формирање на ГП од КП бр.7237, и соседни делови 
од КП КО Кривогаштани Општина Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 
 
АУП за формирање на ГП од делови од КП бр.7240, 7297 и 
7253 КО Кривогаштани Општина Кривогаштани 
(се пренесува од 2015 г.) 
 

Финансирање од страна на 
барателот, 
 
 
 
 
Финансирање од страна на 
општината, 

5 Изработка на Урбанистичко планска документација за 
уредување на централното подрачје во с. Пашино Рувци 
П=1,0ха 

Финансирање од страна на 
општината 

 
2.4. Урбанистичко- проектна документација –  
Проект за инфраструктура, 



1 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за изградба на локален пат с. 
Славеј – с. Боротино Л=5,2км 

Финансирање од страна на 
општината 

2 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за изградба на локален пат с. 
Пашино Рувци – регионален пат Р2339 Л=1км 

Финансирање од страна на 
општината 

3 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за изградба на канализациона 
мрежа и пречистителна станица с. Обршани Л=6.0км 

Финансирање од страна на 
општината 

4 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за изградба на канализациона 
мрежа и пречистителна станица с. Боротино Л=3.0км 

Финансирање од страна на 
општината 

5 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за изградба на канализациона 
мрежа и пречистителна станица с. Пашино Рувци Л=4.0км 

Финансирање од страна на 
општината 

6 Изработка на Урбанистичко – проектна документација 
Проект за инфраструктура за регулација на речно корито 
во с. Кривогаштани, Л=1.0км 
 

Финансирање од страна на 
општината 

Оваа Програма по потреба може да се дополнува, доколку постои потреба и интерес за 
изработување на урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација од страна на 
правни и физички лица, а и од страна на општината, по претходна согласност од Советот на 
општина Кривогаштани.   

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Кривогаштани,, 

 
Бр. 08-137/4                            Претседател на Совет  
29.01.2016 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 изменување и дополнување на Одлуката за доделување на 

стипендија на студенти од Општина Кривогаштани 
 
1. Се прогласува Одлуката изменување и дополнување на Одлуката за доделување на 

стипендија на студенти од Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016г. 
 

2. Одлуката изменување и дополнување на Одлуката за доделување на стипендија на 
студенти од Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
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Бр. 09-186/4                              Градоначалник  
29.01.2016 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 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 29.01.2016г. донесе: 
 

ОДЛУКА 
изменување и дополнување на Одлуката за доделување на стипендија на студенти од Општина 

Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за доделување на 

стипендија на студенти од Општина Кривогаштани бр. 07-619/11 од 22.05.2013г. и бр.08-2292/4 од 
01.09.2015г. 

 
Член 2 

Член 1 од Одлуката се менува и гласи: ,,Со оваа Одлука се одлучи да се стипендираат 
ученици од Општина Кривогаштани кои ќе се запишат на некоја високообразовна институција со 
приоритет на градежен, архитектонски или медицински факултет, како дефицитарни занимања, 
како и студенти од Општина Кривогаштани, кои редовно запишуваат години на некој од 
горенаведените факултети. ” 

 
Член 3 

Во член 2 став 1 од Одлуката, по зборот: ,,учениците,, се додаваа зборовите: ,,и 
студентите,,. 

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

гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
Бр. 08-137/5                               Претседател на Совет  
29.01.2016 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 Правилникот за измена и дополонување на плавилникот за утврдување на 

основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани 
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1. Се прогласува Правилникот за измена и дополонување на плавилникот за утврдување 
на основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани, што 
Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016г. 
 

2. Правилникот за измена и дополонување на плавилникот за утврдување на основни 
критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-186/5                                      Градоначалник  
29.01.2016 год.                                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                               Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14) и Одлуката за доделување на стипендија на 
еден студент од Општина Кривогаштани бр.07-619/11 од 22.05.2013г., бр. 08-2292/4 од 
01.09.2015г. и бр. 08- 137/5 од 29.01.2016г., Советот на Општина Кривогаштани на ден 29.01.2016г. 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
 НА ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА  

НА СТУДЕНТ ОД ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со  овај Правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на 

основни критериуми за доделување на стипендија на студент од Општина Кривогаштани бр.07-
1347/15 од 24.10.2013г. и бр. 08-2292/5 од 01.09.2015г. 

 
Член 2 

Член 1 од Правилникот се менува и гласи: ,,Со  овај Правилник се утврдуваат основните 
критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани кои ќе се 
запишат, прва година на додипломски студии на високообразовна институција со приоритет на 
градежен, архитектонски или медицински факултет како дефицитарни занимања во Општина 
Кривогаштаникако и студенти кои редовно запишуваат години на некој од горенаведените 
факултети. 

 
Член 3 

Во член 3 став 1 од Правилникот, двете точки се бришат, а се додава текстот: ,,или веќе 
запишале повисоки години во студиите,,.  

Во член 3 став 2 од Правилникот, зборовот: ,,или,, се заменува со запирка, а по зборот: 
,,архитектонски ,, се додава зборот: ,,медицински,,. 

Во член 3 став 2 алинеа 4 од Правилникот, по зборот: ,,студии,, , се додава текстот: ,,или 
запишувањето на некоја повисока година на студии,,. 
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Член 4 
  Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на неговото донесување. 

  
Бр. 08-137/6                               Претседател на Совет  
29.01.2016 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 Заклучокот за усвојување на Програма од КУД Илинден,  

Кривогаштани за 2016г. 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програма од КУД Илинден, Кривогаштани за 
2016г, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Програма од КУД Илинден, Кривогаштани за 2016г, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/6                              Градоначалник  
29.01.2016 год.                                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен 
гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 14/17) Советот на Општина Кривогаштани, на 
седницата одржана на 29.01.2016г донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Програма од КУД Илинден, Кривогаштани за 2016г. 

 
Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 29.01.2016 година ја 

разгледа Програмата од КУД Илинден, Кривогаштани за 2016г. и донесе Заклучок за нејзино 
усвојување. Исто така Советот одлучи според можностите на Буџетот на Општина Кривогаштани за 
2016г. да им исплаќати средства на КУД Илинден, Кривогаштани, по поднесено поединечно 
барање за реализација на планиран проект. 
 

Бр. 08-137/7                               Претседател на Совет  
29.01.2016 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 одобрување на еднократна  

финансиска помош на Слободанка Конеска од Славеј 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на 
Слободанка Конеска од Славеј, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Слободанка Конеска од 
Славеј, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/7                                Градоначалник  
29.01.2016 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 Слободанка Конеска од Славеј  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Слободанка Конеска од 
Славеј, а за нејзино лекување.  

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 
2000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Слободанка Конеска од Славеј. 

 
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. 08-137/8                         Претседател на Совет  
29.01.2016 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 одобрување на еднократна  

финансиска помош на Томе Шопчев од Славеј 
 

1. Се прогласува  Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Томе 
Шопчев од Славеј, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Томе Шопчев од Славеј, 
ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/8                                     Градоначалник  
29.01.2016 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 Томе Шопчев од Славеј 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Томе Шопчев од Славеј, а 

за ублажување на тешката материјална состојба и за лекување на неговиот син.  
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 

2000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Томе Шопчев од Славеј. 
 

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. 08-137/9                                 Претседател на Совет  
29.01.2016 год.                                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                           Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



Стр. 14                                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                            1/2016 

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 Гоце Ѓорески од Обршани 
 

1. Се прогласуваОдлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Гоце 
Ѓорески од Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 29.01.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Гоце Ѓорески од 
Обршани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/9                                 Градоначалник  
29.01.2016 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 Гоце Ѓорески од Обршани  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Гоце Ѓорески од Обршани, 
а за ублажување на тешката материјална состојба, поради неспособност за работа.  

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 
2000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Гоце Ѓорески од Обршани. 
 

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. 08-137/10                            Претседател на Совет  
29.01.2016 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                     Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



Стр. 15                                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                            1/2016 

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 Храм Св. Атанасиј, Пашино Рувци 

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Храм Св. 

Атанасиј, Пашино Рувци, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 29.01.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Храм Св. Атанасиј, 
Пашино Рувци, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-186/10                                     Градоначалник  
29.01.2016 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 Храм Св. Атанасиј, Пашино Рувци 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Храм Св. Атанасиј, Пашино 
Рувци, за организација на празникот Богојавление Водици 2016г. 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 
4000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Храм Св. Атанасиј, Пашино Рувци. 
 

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. 08-137/11                                Претседател на Совет  
29.01.2016 год.                                      на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



Стр. 16                                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                            1/2016 

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 изменување и дополнување на Буџетот на Општина 

Кривогаштани за 2016 година 
 
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина 

Кривогаштани за 2016 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2016г. 
 
2. Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година, 
ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-186/11                                      Градоначалник  
29.01.2016 год.                                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                   Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на Р.М.”бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр. 61/04, 96/04, 67/07, 756/09, 47/11, 192/15) чен 43 до 
член  50 од Законот за буџети(“Службен весник на РМ” бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12 и 192/15), Советот на Општина Кривогаштани на седницата број 61, одржана на 
29.01.2016 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на  
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, се врши изменување и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година бр.08- 3064/10 од 25.12.2015г. 

 
Член 2 

Во воведниот дел на Одлуката од член 1, по зборовите: ,,Советот на,, се додаваат 
зборовите Општина Кривогаштани, а по зборот ,,седницата,, се додаваат: ,,зборовите број 35,,. 

 
Член 3 

Член 12 од Одлуката се менува и гласи:  
,,Општинските буџетски корисници во рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се 

однесува, до градоначалникот доставуваат месечни извештаи за извршувањето на приходите и 
расходите по сметки и збирно и месечни извештаи за достасаните ненамирени обврски,,. 

став 1 алинеја 1, по бројот 2,70, точката се заменува со  запирка, и се додаваат зборовоте: 
,,а основицата изнесува 26 755 денари. 



Стр. 17                                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                            1/2016 

Градоначалникот доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината 
квартални извштаи со образложение за извршување на буџетот на општината, квартални 
извештаи за достасани ненамирени обврски и квартални извештаи за промените на состојбите на 
секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината, во рок од еден 
месец по завршување на кварталот,,.  

 
Член 4 

Во член 16 став 1 алинеја 2, се менува и гласи:  
,,Вредноста на бодот на платите на државните службеници се утврдува врз основа на 

посебна Одлука за утврдување на вредноста на бодот на државните службеници донесена од 
страна на Советот на општината,,. 

 
Член 5 

Во член 21 став 2, бројот: ,,2015,, се заменува со бројот: ,,2016,,. 
 

Член 6 
Член 32 се менува и гласи:  
,,Административните службеници од ранг листата на годишни оцени за кој годишната 

оценка е „А“ ќе бидат наградени со бонус во износ од најмногу една плата примена во последниот 
месец во годината за кое се вршело оценувањето,,. 

 
Член 7 

Член 33 се бриши.  
 

Член 8 
Членовите: ,,34, 35, 36 и 37,,  стануваат членови: ,,33, 34, 35 и 36,,. 

 
Член 9 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Кривогаштани”.  

 
Бр. 08-137/12                                Претседател на Совет  
29.01.2016 год.                                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                              Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 18                                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                            1/2016 

 
СОДРЖИНА 

на акти донесени на 61-ва седница на Совет на Општина Кривогаштани одржани на ден 29.01.2016г. и 
акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
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