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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 Програмата за работа на Општинскиот Совет за безбедност на сообрајќајот 
на патиштата на Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Програмата за работа на Општинскиот Совет за безбедност на 

сообрајќајот на патиштата на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Програмата за работа на Општинскиот Совет за безбедност на сообрајќајот на патиштата 
на Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2988/2                  Градоначалник  
09.12.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРОГРАМА 
За работа на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина 

Кривогаштани за 2016 година 
 

Програмата за работа на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се 

темели на задачите утврдени со одлуката за формирање на Советот на Општина Кривогаштани 

донесена на ден 07-974/11 од 23.05.2014г. и 07-1820/3 од 11.12.2014 година. 

Согласно проценетата состојба во безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на 

општина Кривогаштани како и спецификите на територијата на општина Кривогаштани на која  
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дејствува општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, оваа Програма ги опфаќа 

следните активности: 

1.Активности насочени кон унапредување на сообраќајното воспитување и образование на децата 

од детска градинка „Весело Штркче„Кривогаштани и основните училишта во општина 

Кривогаштани. 

- Организирање на едукативни предавања на воспитувачите од градинката и наставниците по 

техничко образование во соработка со ЕКС Кривогаштани и сообраќајната полиција 

1. Редовни контакти со Секторот за внатрешни работи Прилеп и надлежните служби кои 

работат на безбедноста на сообраќајот во Општина Кривогаштани.  

Цел: обработка и анализа на податоците за да се утврдат причините за случување на 

сообраќајните незгоди и формирање на основа за статистичка анализа на сообраќајните незгоди 

по време, место и причините за случување на истите. Како резултат на анализата да се изготват 

мислења и предлози за намалување на неповолниот тренд на пораст на сообраќаните незгоди. 

Утврдување на најопасните делници од патиштата и крстосниците кои се означени како црни 

точки, нивно подобрување и редизајнирање. 

Време: во текот на целата година. 

2. Анализа на сигнализацијата на патиштата на подрачјето на Општина Кривогаштани 

Цел: да се утврдат недостатоците во сигнализацијата и нивното влијание врз безбедноста на 

сообраќајот. Да се изготват мислења и предлози за подобрување на системот на сигнализација. 

Време: во текот на целата година 

3. Изготвување и издавање на ДВД спот или сликовници со основите за учество во 

сообраќајот, како и запознавање со униформираните полицајци кој го регулираат 

сообраќајот.  

 

Целна група: Ученици во пред школски установи. 

Цел:  Елементарно запознавање на најмладата категорија учесници во сообраќајот со обележан 

пешачки премин; семафор; определени сообраќајни знаци и полицајци кои го регулираат 

сообраќајот, преку раскажување, песнички, ДВД игри или сликовници, преку цртежи со мотиви од 

сообраќајот ликовно да се изразуваат. 

Време: Мај и Септември- 2014 година. 

4. Изготвување на ДВД спот за учество во сообраќајот со велосипед и запознавање со 

основните сообраќајни знаци и практични примери за управување со велосипед. 

Целна група: Ученици од основни училишта 

Цел: Унапредување на сообраќајното воспитување преку запознавање со основните правила за 

управување со велосипед, велосипедската патека, велосипедот како возило и опремата за 

велосипедистите. 

Време: Мај- 2014 година 
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5. Координација со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и 

активно учество во натпреварите и манифестациите кои се организираат на територијата 

на Република Македонија.  

Детски семафор -помагање на учениците за учество во натпреварот. 

Целна група: Ученици од основните училишта. 

Цел: Да се подигне нивото на знаење на учесниците за натпреварот преку поддршка на самите 

учесници и наставниот кадар кој ќе работи со нив, а со тоа и постигнување на основната цел -

унапредување на сообраќајно воспитните содржини и подигање на нивото на сообраќајно 

техничка култура 

Време: Април и Мај- 2014 година 

6. Иницирање, подршка и помагање во организацијата на квиз натпревар од областа на 

сообраќајот на територијата на Општина Кривогаштани за учениците во основните 

училишта.  

Целна група: учениците од основните училишта 

Цел: Подигање на нивото на познавањата од сообраќајот, развивање на интересот за сообраќајот 

и свеста за безбедно учество во сообраќајот. 

Време: во текот на целата година. 

7. Координација со Општинската организација на Црвен крст од Прилеп за организирање 

акција за постапка при сообраќајна незгода.  

Целна група: учениците од основните училишта и сите учесници во сообраќајот кои можат да 

присуствуваат на настанот. 

Цел: во симулирана сообраќајна незгода да се прикаже постапката за укажување прва помош на 

лица повредени во сообраќајна незгода. Со таков пристап кон повредените да се подигне свеста 

за укажување помош на учесниците во незгодата, односно повредените лица. 

Време: Јуни или Јули-2014 година. 

8. Остварување на соработка со сопственици на возила со кои се врши јавен превоз на 

патници.  

Целна група: правните и физички лица кои вршат превоз на лица. 

Цел: Важност на технички исправните возила за безбедноста во сообраќајот на патиштата, 

запознавање со условите за регистрација на возилата, анализа на состојбите во сообраќајот од 

аспект на превозниците, проблемите при превозот, запознавање со регулативата која се 

применува си сл. 

Во контекст на запознавање на граѓаните за потребата од технички исправни возила во 

сообраќајот организирање и учество во акцијата „Технички исправно возило-поголема безбедност 

во сообраќајот“ како медиумска кампања. 

Време: во текот на целата година. 
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9. Соработка со пензионерските здруженија на подрачјетона општина Кривогаштани и 

издавање на „Потсетникот за возење на повозрасни возачи“,  

Целни групи: возачи над 65 години возраст. 

Цел: укажување на намалената психофизичка состојба,опасности и последици од тоа, утврдување 

на намалувањето на способноста за возење, потсетување на некои прописи за правилата во 

сообраќајот, учество во сообраќајот како возачи на велосипеди и сл. 

Време: Август -2014 година 

10. Поттикнување и одржување на заеднички средби со советите забезбедност од другите 

општини на територијата на Република Македонија.  

Цел: размена на професионални искуства за унапредување на работењето на советите 

забезбедност на сообраќајот на патиштата. 

Време: во текот на целата година 

11. Одржување редовни контакти и соработка со средствата за јавно информирање, 

известувањеза сите активности на Советот и покани за активно следење на настаните 

предвидени со програмата на Советот.  

Целна група: сите средства за јавно информирање кои ќе пројават интерес за соработка со 

Советот. 

Цел: информирање на јавноста за мерките за унапредување на безбедноста во сообраќајот на 

подрачјето на општината, како и спроведување на пошироки кампањи за подигање на свеста на 

пошироката јавност за учество во сообраќајот, опасностите и последиците кои настануваат при 

тоа. 

Време: во текот на целата година. 

12. Во соработка со Советот на општината и Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

изготвување на финансиска програма за средствата потребни да се реализира 

програмата и проектите на Советот за безбедност,  

Средствата за финансиска подршка за работа на општинскиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата на општина Кривогаштани, ќе се користат според следните 

потреби: 

1. За обезбедување на постојана комуникација со граѓаните и стручните служби од областа 
на сообраќајот со цел прибирање и обработка на податоци од интерес на работата на советот, 
изготвување веб страна--------------------------------------------------5.000 денари 
3. Авторски хонорар за подготовка на флаери за ученици од предшколска возраст и ученици 
од основните училишта--------------------------------------5.000 денари 
4. Печатење на флаери со различна содржина од областа на сообраќајот (1 троделен 
примерок 4.72 ден со вклучен ДДВ) 2000 примероци----------5.000 денари 
5. Авторски хонорар за подготовка на сликовници и боенка за учениците од предшколска 
возраст-------------------------------------------------------------------------7.000 денари  
6. 6.Печатење на сликовници и боенка ( 1 примерок 10 страни по цена од 17.7 денари со 
вклучен ДДВ) 5500 примероци--------------------------------------- 8.000 денари  
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7. Изготвување на ДВД матерјал ( подготовка, снимање, нарација и копирање) за управување 
со велосипед и велосипед со помошен мотор за ученици од основните училишта- 100 копии --------
---------------------------------------------------------15.000 денари 
8. Набавка на прирачници за подршка во подготовката на учесниците во натпреварот на 
„Детски семафор“ и како дел од наградите за учество во натпреварите како квиз натпреварите и 
другите натпревари на локално и национално ниво- ( 350 ден. Примерок со ДДВ) 50 примероци----
---------------------------------------------------------------17.500 денари 
9. Награден фонд за учесниците во натпреварите-------30.000 денари  
10. Трошоци сврзани за советување организирани од општинскиот совет за безбедност во 
сообраќајот------------------------------------------------------------------20.000 денари  
                                                                                                Вкупно: 112.500 денари 

Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата преку сопствени проекти ќе 

обезбеди и дополнителни средства за техничка поддршка и дополнување на Програмата. 

Бр. 08-2948/3           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Одлуката за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна 
непогода што го зафати подрачјето на Општина Кривогаштани (КО Крушеани, КО Обршани и КО 

Воѓани) од 10.10.2015г. до 11.10.2015 година 
 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Елаборатот за процена на штета од 
елементарна непогода што го зафати подрачјето на Општина Кривогаштани (КО Крушеани, КО 
Обршани и КО Воѓани) од 10.10.2015г. до 11.10.2015 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Одлуката за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода 
што го зафати подрачјето на Општина Кривогаштани (КО Крушеани, КО Обршани и КО Воѓани) од 
10.10.2015г. до 11.10.2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2988/3                Градоначалник  
09.12.2015 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 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: 
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ОДЛУКА 
за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода што го зафати 

подрачјето на Општина Кривогаштани од 30.01.2015г. до 02.02.2015 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се усвојува Елаборат за процена на штета од елементарна непогода што го 

зафати подрачјето на Општина Кривогаштани од 30.01.2015г. до 02.02.2015 година, изготвен од 
Комисијата за елементарни непогоди на Општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Усвоениот Елаборат е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Средствата кои ќе ги определи Владата на РМ за обештетуваше на граѓаните, ќе се 

исплатат на сметките на оштетените граѓани на Општина Кривогаштани. 
 

Член 4 
Одлуката за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарната непогода 

што го зафати подрачјето на Општина Кривогаштани од 30.01.2015г. до 02.02.2015 година, влегува 
во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани”. 

 
Бр. 08-2948/4           Претседател на Совет  
07.12.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Прилог: Елаборат за процена на штета од елементарна непогода што го зафати подрачјето на 
Општина Кривогаштани (КО Крушеани, КО Обршани и КО Воѓани) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 Нацрт на Урбанистички план за с. Воѓани  КО 

Воѓани, Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлуката за  утврдување на Нацрт на Урбанистички план за с. Воѓани  КО 

Воѓани, Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.12.2015г. 

2. Одлуката за  утврдување на Нацрт на Урбанистички план за с. Воѓани  КО Воѓани, 

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

Бр. 09-2988/4                Градоначалник  
09.12.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  
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Врз основа на чл. 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 

5/02), чл. 17 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина 
Кривогаштани бр. 3/2011), чл.24 став 2   од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. 
весник на РМ,, бр.51/2005, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13, 42/14),  
Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 07.12.2015 година  ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

за  утврдување на Нацрт на Урбанистички план за с. Воѓани  КО Воѓани, Општина Кривогаштани 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши утврдување  на Нацрт на Урбанистички план за село Воѓани  КО 

Воѓани, Општина Кривогаштани,  со плански опфат од 41,5 ха,  со  граници на село. 
 

Член 2 

Планот од член 1 од оваа Одлука ги содржи следните прилози: 

КНИГА 1-УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВОЃАНИ, КО ВОЃАНИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
 

I.ОПШТ ДЕЛ...................................................................................................................................5 
 
1.РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТАНТСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ...................................................................................6 
 
2.ЛИЦЕНЦА.......................................................................................................................................................8  
3.ОВЛАСТУВАЊА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....................................................9 
 
4.РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ...............................................................................................12 
 
II.ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА...................................................................................................................13 
  
II.1.МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ ОД ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ПОДАТОЦИ ОД ЈАВНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА..............................................................................................................................................14 
 
II.2.ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА –ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ..................................................................................15 
1.Вовед...........................................................................................................................................................16 
2. Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат................................................16 

3. Историјат на планирање и уредување на подрачје на плански 

опфат.................................................18 

4.Податоци за природни чинители..............................................................................................................18 
5. Податоци за создадени вредности и чинители .....................................................................................19 
6. Изграден градежен фонд и инфраструктура ..........................................................................................19 
7. Анализа на документациона основа........................................................................................................29 
8. Анализа на можностите за просторен развој .........................................................................................29 
9.Извод од Општ акт  ....................................................................................................................................30 
10.Извод од Просторен план на РМ  ...........................................................................................................30 
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II.3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА – ГРАФИЧКИ ДЕЛ.................................................................................40 
1. Извод од општ акт        ....................................................………………………………………...................M=1:2500 
2. Извод од просторен план на РМ  ......................................................................…..................M=1:250000 
3. Ажурирана геодетска подлога................................................................................................….M=1:2500 
4.Инвентаризација и снимка на бесправно изградени објекти ..................................................M=1:2500 
5.Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и вкупна физичка супраструктура, 
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура.....................................M=1:2500 
 
КНИГА 2 
 
III.ПЛАНСКА ДОКУМАНТАЦИЈА..................................................................................................................43 
 
III.1.ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ..................................................................................44 
1. Вид на план , назив на подрачјето на планскио опфат и плански период..........................................45 
2. Географска и геодетска местоположба со граница на плански опфат ...............................................45 
3.Три текстуални одредби од Изводот од план од повисоко      ниво.....................................................46 
4.Опис и образложение на планскиот концепт.........................................................................................46 
5. Опис и образложение на плански решенија за изградба.....................................................................49 
 5.1. Единици на градежно земјиште.............................................................................................49 

            5.2.Класа на намени.......................................................................................................................50 
 5.3.Инфраструктура........................................................................................................................52 
        5.3.1.  Сообраќај.......................................................................................................................52 
        5.3.2.  Основни решенија на комуналната инфраструктура.................................................55 
        5.3.3. Електро-енергетика и ПТТ инсталација........................................................................55 
        5.3.4.  Хидротехничка инфраструктура..................................................................................56 
6.    Економско Образложение   .................................................................................................................59 
 
7.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА............................................................................................................................60 

7.1 Општи услови за изградба.....................................................................................................60 
7.2. Посебни услови за изградба.................................................................................................64 

8. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ    ................................................................................................................................186 
8.1. Нумерички показатели со урбанистички параметри ........................................................186 
8.2. Билансни показатели-постојна состојба.............................................................................201 
8.3. Билансни показатели-планирана состојба..........................................................................210 
8.4.Споредбени билансни показатели.......................................................................................211 

 
9.    МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА    .........................................................................................................................203 

9.1  Мерки за заштита и спасување ...........................................................................................203 
9.2  Мерки за заштита на животна средина...............................................................................208 

                9.3. Мерки за заштита на природно наследство        ................................................................210 
                9.4. Мерки за заштита на културно наследство        ..................................................................207 
 
III.2.ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ГРАФИЧКИ ДЕЛ      ...............................................................................213 
1. План на намени на земјиште и градби     .  ................................................................................M=1:2500 

1.1.План на намени на земјиште и градби     ................................................................ M=1:1000 
1.2.План на намени на земјиште и градби      .................................................................M=1:1000 

 
2..Регулационен план и план на површини за градење    .............................................................M=1:2500 

2.1. Регулационен план и план на површини за градење    ...........................................M=1:1000 
2.2. Регулационен план и план на површини за градење    ....  .....................................M=1:1000 
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3. Сообрајќаен и нивелациски план............................................................................................ ..М=1:2500 
                3.1 Сообрајќаен и нивелациски план................................................................................М=1:1000 
      3.2 Сообрајќаен и нивелациски план..................................................................... .........М=1:1000 
 
4. Инфраструктурен план..................................................................................................................М=1:2500 
 4.1 Инфраструктурен план.........................................................................................  М=1:1000               
 4.2. Инфраструктурен план.......................................................................................  М=1:1000 
 
5.СИНТЕЗЕН ПЛАН   ........................................................................................................................ .М=1:2500                                      
 5.1 СИНТЕЗЕН ПЛАН...................................................................................................... М=1:1000 
 5.2 СИНТЕЗЕН ПЛАН...................................................................................................... М=1:1000 

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

гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 
Бр. 08-2948/5           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 ко-финансирање на општина Кривогаштани за реализација  

на проектот: ,, Изградба на дел од регионален пат Р2335 (дел од улица „Македонски 
Просветители„),, Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за ко-финансирање на општина Кривогаштани за реализација 

на проектот: ,, Изградба на дел од регионален пат Р2335 (дел од улица „Македонски 
Просветители„),, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Одлуката за ко-финансирање на општина Кривогаштани за реализација на проектот: ,, 
Изградба на дел од регионален пат Р2335 (дел од улица „Македонски Просветители„),, 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2988/5                Градоначалник  
09.12.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/2002) и член 17 став 1 
точка 43 од Статутот на општина Кривогаштани (“Службен гласник на Општина 
Кривогаштани” бр. 3/2011,17/14), Советот на општина Кривогаштани, на седницата 
одржана на 07.12.2015година, донесе 
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ОДЛУКА 

За ко-финансирање на општина Кривогаштани за реализација на проектот:              
,, Изградба на дел од регионален пат Р2335 (дел од улица „Македонски 

Просветители„),, Кривогаштани 
 

        Член 1 
,,Изградбата на дел од регионален пат Р2335 (дел од улица „Македонски 

Просветители„),, Кривогаштани, ќе се реализира преку Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион со средства од Програмата за регионален развој за 2016. 

 
Член 2 

Општина Кривогаштани ќе кофинансира во реализацијата на проектот со средства 
во висина од 1.700.000,00 денари кои ќе бидат обезбедени во буџетот на општина 
Кривогаштани за 2016 година.   

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави 

во Службен гласник на општина Кривогаштани. 
  
 

Бр. 08-2948/6           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на  

Ладе Ефтинџиоски од Обршани 
 

1. Се прогласува Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Ладе 
Ефтинџиоски од Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Ладе Ефтинџиоски од 
Обршани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2988/6                Градоначалник  
09.12.2015 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: 
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ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош на Ладе Ефтинџиоски од Обршани  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Ладе Ефтинџиоски од 
Обршани, а за ублажување на тешката материјална состојба, поради неспособност за работа, како 
последица на болест,  во која се наоѓаат тој и неговиот син.  

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 
5000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. на Ладе Ефтинџиоски 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. 08-2948/7           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Младина на 

Општина Кривогаштани 
 
1. Се прогласува Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Младина на 

Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 07.12.2015г. 

2. Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Младина на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2988/7                Градоначалник  
09.11.2015 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: 
 
 



Стр. 12                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     18/2015 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош на Младина на Општина Кривогаштани  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Младина на Општина 
Кривогаштани, за учество на традиционален зимски турнир во мал фудбал Св. Никола, во Прилеп. 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 
6000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. на Младина на Општина 
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. 08-2948/8           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-

урбанистички проект за КП 8404, 8392 и делови од КП 8402, 8390 и 8394 КО Кривогаштани 
 
1. Се прогласува Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-

урбанистички проект за КП 8404, 8392 и делови од КП 8402, 8390 и 8394 КО Кривогаштани, што 
Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-урбанистички 
проект за КП 8404, 8392 и делови од КП 8402, 8390 и 8394 КО Кривогаштани, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2988/8                Градоначалник  
09.12.2015 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 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, на седницата 
одржана на 07.12.2015 година донесе:  
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ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-урбанистички проект за КП 8404, 

8392 и делови од КП 8402, 8390 и 8394 КО Кривогаштани  
 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 07.12.2015 година, ја 

разгледа Иницијативата за изработка на Архитектонско-урбанистички проект за КП 8404, 8392 и 

делови од КП 8402, 8390 и 8394 КО Кривогаштани, заверена во Општина Кривогаштани со бр.24-43 

од 03.12.2015г. кој ќе се финансира од подносителот на иницијативата и донесе Заклучок за 

незино прифаќање. 

Бр. 08-2948/9           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-

урбанистички проект за дел од КП 7254/2 КО Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-
урбанистички проект за дел од КП 7254/2 КО Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 

2. Заклучок за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-урбанистички 
проект за дел од КП 7254/2 КО Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2988/9                Градоначалник  
09.12.2015 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 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, на седницата 

одржана на 07.12.2015 година донесе:  

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Архитектонско-урбанистички проект 

 за дел од КП 7254/2 КО Кривогаштани  
 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 07.12.2015 година, ја 
разгледа Иницијативата за изработка на Архитектонско-урбанистички проект за дел од КП 7254/2,  
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КО Кривогаштани, заверена во Општина Кривогаштани со бр.24-42 од 03.12.2015г. кој ќе се 
финансира од подносителот на иницијативата и донесе Заклучок за незино прифаќање. 

 
Бр. 08-2948/10           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2015 г. Бр. 

08-344/7 од 20.02.2015 г. и 08-742/30 од 04.05.2015 г. 
 
1. Се прогласува Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка 

на Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2015 г. Бр. 
08-344/7 од 20.02.2015 г. и 08-742/30 од 04.05.2015 г., што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 
 
2. Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2015 г. Бр. 08-344/7 од 
20.02.2015 г. и 08-742/30 од 04.05.2015 г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-2988/10                Градоначалник  
09.12.2015 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), чл.13 од Правилникот за 
поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 
(“Службен весник на РМ” бр.142/2015) и член 15 став 1 точка 1 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Сл.гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 17/14), Советот на Општина 
Кривогаштани на ден 07.12.2015 г. донесе: 

 
Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 

планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2015 г. Бр. 08-344/7 од 
20.02.2015 г. и 08-742/30 од 04.05.2015 г. 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистичко планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за      2015 г. бр. 
08-344/7 од 20.02.2015 г. и 08-742/30 од 04.05.2015 г. и тоа: 
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- По потточка 2.3. Локални урбанистички плански документации, се додава  нова потточка 2.4. 
Урбанистичко- проектна документација, со реден број 1 која гласи: 

,,Архитектонско-Урбанистички Проект за дел од КП бр.7254/2, КО Кривогаштани Општина 
Кривогаштани” – Финансиран од подносител на барањето, 
и со реден број 2 која гласи: 

,,Архитектонско-Урбанистички Проект за КП бр.8404, 8392 и делови од КП бр.8402, 8390 и 
8394 КО Кривогаштани Општина Кривогаштани” – Финансиран од подносител на барањето.                                         

 
Член 2 

Годишната програма за измена на Годишната програма за урбанистичко планска 
документација на територијата на Општина кривогаштани за 2015 година влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-2948/11           Претседател на Совет  
07.12.2015 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 Одлука за донесување на План за заштита и спасување по мерките за 

заштита и спасување на Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлука за донесување на План за заштита и спасување по мерките за 
заштита и спасување на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 07.12.2015г. 
 

2. Одлука за донесување на План за заштита и спасување по мерките за заштита и 
спасување на Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-2726/11                Градоначалник  
02.11.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Прилог: План за заштита и спасување по мерките за заштита и спасување 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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