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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
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26.10.2016 ГОДИНА 
 

БРОЈ 12 ГОДИНА XX 
 
КРИВОГАШТАНИ 

Трезорска сметка на Буџет на 
општина 739014068163019 

 
Народна банка на РМ 

Д.бр. 0421004146176    

 
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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлука за намера за реализација на проекти по пат на даночно 
домашно задолжување на Општина Кривогаштани во рамките на Проектот за подобрување на 

општинските услуги (MSIP2) 
 

1. Се прогласува Одлука за намера за реализација на проекти по пат на даночно домашно 
задолжување на Општина Кривогаштани во рамките на Проектот за подобрување на општинските 
услуги (MSIP2), што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
25.10.2016г. 

 
2. Одлука за намера за реализација на проекти по пат на даночно домашно задолжување 

на Општина Кривогаштани во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги 
(MSIP2), ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1789/2                              Градоначалник  
26.10.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
           Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(,,Сл. весник на РМ,, бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 4 од Законот за јавен 
долг (,,Сл. весник на РМ,, бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36, став 1 точка 5 од Законот за 
локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (,,Сл. гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/11, 17/14 и 10/16), Советот на 
Општина Кривогаштани на седница одржана на 25.10.2016 година, донесе 



 Стр.2                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                      12/2016 

 
О Д Л У К А 

За намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина 
КРИВОГАШТАНИ во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP2) 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува намера на реализација на проекти по пат на  долгорочно 

домашно задолжување на Општина Кривогаштани, кое ќе се оствари преку потпишување на 
Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со 
Проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 2 во висина од финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, во висина на 8.490.000,00 денари, а со цел 
финансирање на капитални инвестициони проекти: 

1. Инсталација на ЛЕД светилки за улично осветлување во населените места во 
Општина Кривогаштани 

2. Реконструкција и пренамена на постојна училишна зграда во музеј 
 

Член 2 
Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на 

Министерството за финансии а согласно условите наведени во јавниот повик 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Кривогаштани. 
 

                 Бр.08-1762/3 
               23.10.2016 год. 
               Кривогаштани 
 

              Претседател на Советот 
           на Општина 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари од Општина 

Кривогаштани на ЈП Пелагонија, Кривогаштани 
 
 
1. Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари од Општина 

Кривогаштани на ЈП Пелагонија, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 25.10.2016г. 

 
 



Стр.3                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                       12/2016 

2. Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари од Општина Кривогаштани 
на ЈП Пелагонија, Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1789/3                                Градоначалник  
26.10.2016 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) и член 17 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани на 
ден 25.10.2016 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за давање на трајно користење на движни ствари од Општина Кривогаштани на ЈП Пелагонија, 

Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Кривогаштани на ЈП Пелагонија, Кривогаштани, му дава на трајно 

користење, без надомест, движни ствари и тоа: 
1. Возило Камион марка FUSO, тип CANTER 7C15, број на шасија TYBFEB71ELDZ00533, 

година на производство  2016, боја-БЕЛА, со број на регистрација PP 8966 AC и 
2. Триесет и пет (35) поцинкувани контејнери со капацитет од 1,1 м3. 

(дадени на Општина Кривогаштани со Договор за грант од Јапонска амбасада, заверен со наш 
бр.03-489/4 од 08.03.2016г.) 

Член 2 
Општина Кривогаштани ќе склучи Договор со ЈП Пелагонија Кривогаштани, со кој ќе се 

уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа Одлука, кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 
                

 
Бр. 08-1762/4              Претседател на Совет  
23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
 



Стр.4                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                       12/2016 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлука за давање на трајно користење на училишна спортска 

сала со нагледни средства и спортска опрема од Општина Кривогаштани 
на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на училишна спортска сала со 

нагледни средства и спортска опрема од Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак, 
Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
25.10.2016г. 

 
2. Одлуката за давање на трајно користење на училишна спортска сала со нагледни 

средства и спортска опрема од Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1789/4                              Градоначалник  
26.10.2016 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) и член 17 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани на 
ден 25.10.2016 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за давање на трајно користење на училишна спортска сала со нагледни средства и 
спортска опрема од Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука, Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак Кривогаштани, му 
дава на трајно користење, без надомест: 

1. Училишна спортска сала, изградена на КП бр.7551 КО Кривогаштани; 
 

2. Нагледни средства и спортска опрема:  
 

 Спортка опрема Количина 

1 Рипстоли дрвени 30 

2 Морнарски скали, комплет 2 

3 Јаже за качување, комплет 2 

4 Морнарски летви за качување, комплет 4 

5 Кошаркарски конструкции, комплет 2 

6 Помошни кошеви (табли со обрач) 2 

7 Ракометни голови со мрежа 2 

8 Мали голови 2 

9 Конструкција со мрежа за одбојка 1 

10 Пластични грпки,долги,кратки,прави 2 

11 Виснинометар 1 



12 Вага за мерење 1 

13 Спирометар 1 

14 Развој машки 1 

15 Мали помошни разбојчиња 2 

16 Греда гимнастичарска (средна,ниска) 1 

17 Комплет конструкција со гимнастичарски краки (алки) 1 

18 Коњ со рачки 1 

19 Јарец голем 1 

20 Јарец мал 1 

21 Шведски сандак 1 

22 Ројтер одрзана даска 2 

23 Обрачи дрвени 20 

24 Чуњеви 20 

25 Палици дрвени 10 

26 Гимнастичарски душеци 20 

27 Мек душек под гимнастичарски карики 1 

28 Гардеробни клупи за соблекувална 4 

 
3.Монтирана опрема за озвучување и четири (4)ПП апарати Тип С9: 

 

ОПИС НА РАБОТИ Количина 

Amplifier ITC 60B, 60 W, 100 V 1 

CD/MP3  Player ITC T622 1 

RACK 9U TOTEN WM.6409.900 1 

SID WMS 106 S/B 40 W, 100 V, Wall mount speaker 4 

Wireless microphone MIPRO MH 801a 1 

Microphone receiver MIPRO MR 801a 1 

Монтажа и поврзување на аудио опрема 1 

 
(дадени на Општина Кривогаштани со Записник за примопредавање, заверен со бр.03-

1465/6 од 14.10.2016г во Општина Кривогаштани и бр.10-452/1 од 12.10.2016г. во Министерство за 
образование и наука, Скопје, а врз основа на Договор бр.09-427/1 од 09.06.2014г. заверен во 
Министерство за образование и наука, Скопје.) 

 
Член 2 

Општина Кривогаштани ќе склучи Договор со ООУ Манчу Матак Кривогаштани, со кој ќе се 
уредат правата и обврските за стварите од член 1 на оваа Одлука, кои се даваат на трајно 
користење.  

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Кривогаштани,,.  
 
Бр. 08-11762/5                Претседател на Совет  
23.10.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                         Игорче Колески 

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



Стр.6                          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                        12/2016 

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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлука за утврдување на места за истакнување на изборни плакати, без 
надомест во Општина Кривогаштани 

 
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на места за истакнување на изборни плакати, без 
надомест во Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 25.10.2016г. 

  
2. Одлуката за утврдување на места за истакнување на изборни плакати, без надомест во 

Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 
                    

Бр. 09-1789/5                           Градоначалник  
26.10.2016 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 43 од  Статутот на Општина Кривогаштани (,, Службен гласник 
на Општина Кривогаштани “  бр. 3/2011, 17/2014 и 10/16), член 78 став 1 од Изборниот законик 
(,,Службен весник на РМ“  бр.40/2006, 136/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 
14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016 и 142/2016), Советот на Општина 
Kривогаштани на ден 25.10.2016г. донесе: 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на места за истакнување на изборни плакати 
без надомест во Општина Кривогаштани 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдуваат местата за истакнување на изборни плакати, за 
Изборите 2016 година, без надомест во Општина Крвогаштани. 

 
Член 2 

За н.м Кривогаштани се утврдуваат три локации за поставување на рекламни паноа за 
истакнување на Изборни плакати и тоа: 

 
• На слободен простор до Општинска зграда (од источната страна) на ул.,, Филип 

Втори“ на КП 7635 КО Кривогаштани 
• На слободен простор пред паркот на ул.,, Македонски Просветители“ (Спроти 

ветеринарната амбуланта) на КП 7492 КО Кривогаштани 
• На слободен простор спроти времени објекти  на ул.,, Браќа Моцановски“ (Спроти 

времени објекти ) на КП 8130 КО Кривогаштани  



Стр.7                          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                        12/2016 

За н.м Крушеани се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за 
истакнување на Изборни плакати и тоа: 

• На слободен простор пред  Домот на културата на КП 2882 КО Крушеани 
 
За н.м Обршани се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за 

истакнување на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор пред црквата ,,Св. Никола“  КП бр.1691 КО Обршани 
 
За н.м Бела Црква  се утврдуваат две локацијиза поставување на рекламни паноа за 

истакнување на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор пред продавницата (непосредно до спортското игралиште)  на 

КП бр.254 КО Бела Црква 
• На слободен простор пред Младинското бифе  сопственост на Општина 

Кривогаштани, на КП бр.1752 КО Бела Црква 
              

За н.м Воѓанани се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за 
истакнување на Изборни плакати и тоа: 

• На слободен простор пред  Амбулантата на КП 1453 КО Воѓани 
 
За н.м Пашино Рувци се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за 

истакнување на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор пред   Домот на културата ( во изградба)  на КП 2430 КО Пашино 

Рувци 
 
За н.м Боротино се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за 

истакнување на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор пред  Продавница КП бр. 1177 КО Боротино 
 
За н.м Врбјани се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за истакнување 

на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор во паркот пред фонтаната на КП бр.1381 КО Врбјани 
 
За н.м Славеј се утврдува една локација за поставување на рекламни паноа за истакнување 

на Изборни плакати и тоа: 
• На слободен простор пред  Зграда на поранешна Месна Заедница. 

                   
Член 3 

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

 
Бр. 08-1762/6                Претседател на Совет  
23.10.2016 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 
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 гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлука за проширување на планскиот опфат на с.Кривогаштани 
за КП бр.3741 КО Кривогаштани-Вон град, Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за проширување на планскиот опфат на с.Кривогаштани за КП 

бр.3741 КО Кривогаштани-Вон град, Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 25.10.2016г. 
              

2. Одлуката за проширување на планскиот опфат на с.Кривогаштани за КП бр.3741 КО 
Кривогаштани-Вон град, Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1789/6                           Градоначалник  
26.10.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на чл. 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 
весник на РМ,, бр. 23/11, 54/2011, 155/2012 и 53/2013),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.  3/11, 17/14 и 10/16), Советот на Општина 
Кривогаштани на седницата одржана на ден 25.10.2016г. донесе : 

 
О Д Л У К А 

за проширување на планскиот опфат на с.Кривогаштани за КП бр.3741 
КО Кривогаштани-Вон град, Општина Кривогаштани 

 
Член 1 

Се утврдува дека се врши проширување во идна урбанистичко планска документација на 
УП за с.Кривогаштани, донесен со одлука бр.07-247/4 од 11.02.2014 заради утврдување на правен 
статус на бесправно изградените објекти изградени на КП бр. 3741 КО Кривогаштани-Вон Град, 
Општина Кривогаштани. 

Член 2 
Проширувањето на планскиот опфат на с. Кривогаштани за КП бр. 3741 КО Кривогаштани–

Вон град, ќе се врши во насока на вклопување на бесправно изградените објекти согласно закон. 
 

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

на Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 08-1762/7                  Претседател на Совет  
23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
            

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 

на основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
утврдување на основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина 
Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 
25.10.2016г. 

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

 
         Бр.09-1789/7                                                                                                                                        Градоначалник                                       
      26.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани на 
седницата одржана на ден 25.10.2016г. 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.; бр.08-2292/4 од 
01.09.2015г. и бр. 08-137/5 од 29.01.2016г. 

Член 2 
Во член 1 од Одлуката, зборот ,,или,, се заменува со ,,запирка,,  а по зборот ,,медицински,, 

се додаваат зборовите ,,физика и земјоделски,,. 
 

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

гласник на Општина Кривогаштани”. 
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       Бр.08-1762/8                                                                                                                          Претседател на Советот 
    23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 

на основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
утврдување на основни критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина 
Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 
25.10.2016г. 

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

 
       Бр.09-1789/8                                                                                                                                        Градоначалник 
     26.10.2016 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., бр. 08- 137/5 од 29.01.2016г., бр. 08- 1762/8 од 25.10.2016г.,  Советот на Општина 
Кривогаштани на ден 25.10.2016г. донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

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

НА СТУДЕНТИ 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 студенти од Општина Кривогаштани бр.07-
1347/15 од 24.10.2013г.; бр. 08-2292/5 од 01.09.2015г. и бр. 08-137/6 од 29.01.2016г. 
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Член 2 
Член 1 од Правилникот, зборот ,,или,, се заменува со ,,запирка,,  а по зборот 

,,медицински,, се додаваат зборовите ,,физика и земјоделски,,. 
 

Член 3 
Во член 3 став 2 од Правилникот, зборовот: ,,или,, се заменува со запирка, а по зборот: 

,,медицински ,, се додаваат зборовите: ,,физика и земјоделски,,. 
 

Член 4 
  Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на неговото донесување. 
 

        Бр.08-1762/9                                                                                                                           Претседател на Советот 
       23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 
 
                                  

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Талеска Стеванка од Кривогаштани 
  

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Талеска 
Стеванка од Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.10.2016г. 
  

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Талеска Стеванка од 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
       Бр.09-1789/9                                                                                                                                          Градоначалник 
     26.10.2016 год.                                                                                                                           на Општина Кривогаштни 
      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, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош на Стеванка Талеска од Кривогаштани 
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Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Стеванка Талеска од 

Локвени со место на престој во Кривогаштани, а за ублажување на тешката материјална состојба.  
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 5 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Стеванка Талеска од Кривогаштани. 
 

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.08-1762/10                                                                                                                                Претседател на Советот 
     23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош 
на КУД Илинден од Кривогаштани 

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

Илинден од Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.10.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на КУД Илинден од 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
        Бр.09-1789/10                                                                                                                                       Градоначалник 
       26.10.2016 год.                                                                                                                           на Општина ривогаштани 
        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, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани 
донесе: 
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ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош на КУД Илинден, Кривогаштани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на КУД Илинден, 
Кривогаштани, за учество на концерти во Република Босна и Херцеговина и Република Србија, што 
ќе се одржат во 2016 година. 
  

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 13 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на КУД Илинден, Кривогаштани. 
 

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.08-1762/11                                                                                                                           Претседател на Советот 
      23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Годишната програма за дополнување на Годишната програма за изработка 
на Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016г. 

 
1. Се прогласува Годишната програма за дополнување на Годишната програма за 

изработка на Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 
2016г, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 25.10.2016г. 
 

2.Годишната програма за дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016г, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
      Бр.09-1789/11                                                                                                                                Градоначалник  
         26.10.2016                                                                                                                     на Општина Кривогаштани 
     Кривогаштани                                                                                                                                  Тони Заткоски 
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Врз основа на член 22 ст. 1 точка1 и член 36 ст. 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,  193/15), чл. 15 став 1 точка 1 од Статутот 
на Општина Кривогаштани ("Сл. Гласник на Општина Кривогаштани" бр.3/11, 17/14 и 10/16), 
Советот на Општина Кривогаштани на ден  25.10.2016г., донесе 
 
 

Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација  на територијата на општина Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 
од  29.01.2016 г.,  08-295/5 од 17.02.2016 г.,  08 -425/4 од 04.03.2016 г. , 08- 961/12  од 25.05.2016 

г.  08-1240/5 од 11.07.2016 г., 08-1487/7 од 31.08.2016г. и 08-1686/4 од 05.10.2016 г. 
 

Член 1 
            Со оваа одлука се врши дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 од  
29.01.2016 г., бр. 08-295/5 од 17.02.2016 г. ,  бр. 08 -425/4 од 04.03.2016г. ,   08-961/12  од  
25.05.2016, 08-1240/5 од 11.07.2016 г. ,  08-1487/7 од 31.08.2016г.  и  08-1686/4 од 05.10.2016 г      и 
тоа :  
 -во потточка 2.3 Локални урбанистички плански документации се додава реден број 9 кој 
гласи:               
,,Изработка на ЛУПД (УП во согласност со закон) за формирање наГП од КП бр. 1813, 1814 и 1810 
КО Крушеани, за стопански комплекс (финансирање од страна на подносител на барање ) и 
  -во потточка 2.4 Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура се 
додава нова точка со реден број 10 кој гласи:   
  ,,Изработка на АУП  за формирање  на ГП од КП бр. 7015 КО Кривогаштани за изградба на 
објекти на социјална заштита-В2-дом за стари лица(финансирање од страна на подносител на 
барање),, 

Член 2 
Годишната програма за дополнување на Годишната програма за урбанистичко планска 
документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 
       Бр.08-1762/12                                                                                                                               Претседател на Советот 
      23.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Манастир ,,Свети Никола,, Мариово 



Стр.15                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              12/2016 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Манастир 
,,Свети Никола,, Мариово, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 25.10.2016г. 
  

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Манастир ,,Свети 
Никола,, Мариово, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
        Бр.09-1789/12                                                                                                                                       Градоначалник 
       26.10.2016 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, 17/14 и 10/16), Советот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош на Манастир ,,Свети Никола,, Мариово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Манастир ,,Свети Никола,, 

Мариово, за уредување на параклисот Свети Јован Крстител. 
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 3 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Манастир ,,Свети Никола,, 
Мариово. 

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.08-1762/13                                                                                                                                 Претседател на Совет 
      23.10.2016 год.                                                                                                                         на Општина Кривогаштани 
       Кривогаштани                                                                                                                                         Игорче Колески 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



Стр.16                        СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                          12/2016 

 
 

СОДРЖИНА 
на акти донесени на 72-ва седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана на ден 25.10.2016г. и 

акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
 
 
 

1.Заклучок за прогласување на Одлука за намера за реализација на проекти по  
   пат на даночно домашно задолжување на Општина Кривогаштани во рамките  
   на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP2)                             .............1                                                                                                                                       
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   домашно задолжување на општина КРИВОГАШТАНИ во рамки на Проектот  
   за подобрување на општинските услуги (MSIP2)                       .............1 
2.Заклучок за прогласување на Одлука за давање на трајно користење на движни 
   ствари од Општина Кривогаштани на ЈП Пелагонија, Кривогаштани                                                        .…………2 
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   од Општина Кривогаштани на ЈП Пелагонија, Кривогаштани                                                                           ………....3                                                               
3.Заклучок за прогласување на Одлука за давање на трајно користење  
   на училишна спортска сала со нагледни средства и спортска опрема  
   од Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани                                                                  …………..3 
 -Одлука за давање на трајно користење на училишна спортска сала со нагледни средства  
   и спортска опрема од Општина Кривогаштани на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани                              …………..4                                                                   
4.Заклучок за прогласување на Одлука за утврдување на места за истакнување,  
   на изборни плакати без надомест во Општина Кривогаштани                                                                       …………..6 
 -Одлука за утврдување на места за истакнување на изборни плакати  
   без надомест во Општина Кривогаштани                                                                                                               ………….6                                                                                                                                                               
5.Заклучок за прогласување на Одлука за проширување на планскиот опфат на  
   с.Кривогаштани за КП бр.3741 КО Кривогаштани-Вон град, Општина Кривогаштани                                ………….7 
 -Одлука за проширување на планскиот опфат на с.Кривогаштани  
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6.Заклучок за прогласување на Правилникот за изменување и дополнување 
   на Правилникот за утврдување на основни критериуми за доделување   
   на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани                                                                                     …………..9 
  -Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување  
   на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани                                                                                     …………..9                                                                                                                                                            
7.Заклучок за прогласување на Правилникот за изменување и дополнување  
   на Правилникот за утврдување на основни критериуми за доделување  
   на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани                                                                                     …………10 
 -Правилник за измениување и дополнување на Правилникот за утврдување на основни  
  критериуми за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани                 ………..10         
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