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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 основање на јавна установа - Центар за ран детски  
развој во н.м. Обршани, Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за основање на јавна установа - Центар за ран детски развој во 

н.м. Обршани, Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 04.03.2016г. 
 

2. Одлуката за основање на јавна установа - Центар за ран детски развој во н.м. Обршани, 
Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-485/2                              Градоначалник  
04.03.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 69 став 1 и 2 од Законот за заштита на децата (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15), член 36 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02), член 17 став 1 точка 27 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/11, 17/14), Советот 
на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 04.03.2016 година донесе 
 

ОДЛУКА 
за основање на јавна установа - Центар за ран детски развој  

во н.м. Обршани, Општина Кривогаштани 



Стр. 2                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

 
Член 1  

Со оваа Одлука се основа јавна установа - Центар за ран детски развој, во н.м. Обршани, 
Општина Кривогаштани, за вршење на дејноста згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст, по претходно прибавено мислење на Министерството за труд и социјална 
политика. 

 
Член 2 

Јавната установа-Центар за ран детски развој, е со седиште во ООУ ,,Јонче Смугрески,, на 
ул.Стибера, н.м. Обршани, на КП бр.1990, КО Обршани, ИЛ бр. 1016, со вкупен простор за 
користење 79,79 м2.  

 
Член 3 

Во јавната установа-Центар за ран детски развој, се предвидува да бидат згрижени околу 
60 деца, во три хетерогени групи, на возраст од три до шест години, без обезбедување на храна за 
децата за време на престојот.   
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 

Општина Кривогаштани,,. 
 
Бр. 08-425/3               Претседател на Совет  
04.03.2016 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 Годишната програма за дополнување на Годишната програма за изработка 

на Урбанистичко-планска документација  и  урбанистичко-проектна документација на 
територијата на Општина Кривогаштани за 2016г. бр. 08-137/4  од 29.01.2016г. и бр.08-292/5 од 

17.02.2016г. 
 

1. Се прогласува Годишната програма за дополнување на Годишната програма за 
изработка на Урбанистичко-планска документација  и  урбанистичко-проектна документација на 
територијата на Општина Кривогаштани за 2016г. бр. 08-137/4  од 29.01.2016г. и бр.08-292/5 од 
17.02.2016г., што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
04.03.2016г. 
 

2. Годишната програма за дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистичко-планска документација  и  урбанистичко-проектна документација на територијата 
на Општина Кривогаштани за 2016г. бр. 08-137/4  од 29.01.2016г. и бр.08-292/5 од 17.02.2016г., ќе 
се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 



Стр. 3                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

 
Бр. 09-485/3                                Градоначалник  
04.03.2016 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 и член 21 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.199/2014 и 44/15), и чл.15 став 1 точка 1 од 
Статутот на Општина Кривогаштани (“Сл.гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден 04.03.2016., донесе: 
 

Годишна програма за дополнување  
на Годишната програма за изработка на Урбанистичко-планска документација  и  урбанистичко-

проектна документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016г.  
бр. 08-137/4  од 29.01.2016г. и бр.08-292/5 од 17.02.2016г. 

 
Член 1 

           Со оваа одлука се врши дополнување на Годишна програма за изработка на Урбанистичко-
планска документација и урбанистичко-проектна документација на територијата на Општина 
Кривогаштани за 2016г. бр. 08-137/4  од  29.01.2016г. и бр.08-292/5 од 17.02.2016г. и тоа :  
 

-Во потточка 2.4. Проект за инфраструктура, се додава нова  точка  со реден број 7 која 
гласи:  
  

-Изработка на Урбанистичко – проектна документација - Проект за инфраструктура за 
линиски инфраструктурен објект Крстосница со кружен тек во централното подрачје на 
седиштето на Општина Кривогаштани 

 
Член 2 

Годишната програма за измена на Годишната програма за урбанистичко планска 
документација и  урбанистичко-проектна 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. 08-425/4              Претседател на Совет  
04.03.2016 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 за утврдување на потреба за изработка на  

Проект за инфраструктура 



Стр. 4                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

 
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за изработка на Проект за 

инфраструктура, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
04.03.2016г. 
 

2. Одлуката за утврдување на потреба за изработка на Проект за инфраструктура, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-485/4                              Градоначалник  
04.03.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. 
Весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015 и 193/2015) чл.22 ст. 1 точка 1 и чл. 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), чл.17 став 1 точка 44 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/11 и 17/14), Советот на 
Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден  04.03.2016 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за изработка на Проект за инфраструктура  

 
Член 1  

Се утврдува потребата за изработка на Проект за инфраструктура  за линиски 
инфраструктурен објект – Крстосница со кружен тек, во централното подрачје на седиштето на 
општина Кривогаштани, на крстосувањето на  ул.,,Филип Втори,, и ул.,,Македонски Просветители,,. 
 

Член 2 
 Проектот за инфраструктура за линиски инфраструктурен објект-Крстосница со кружен тек 
ќе се изработи во согласност со законските и подзаконските акти кои ги регулираат овој вид 
објекти. 

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

Општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-425/5                Претседател на Совет  
04.03.2016 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 Oдлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата  

на пациентите 



Стр. 5                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

1. Се прогласува Oдлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата на 
пациентите, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
04.03.2016г. 
 

2. Oдлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-485/5                           Градоначалник  
04.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 39 од Законот за заштита на правата на пациентите (''Службен весник 
на РМ“ бр.82/08; 12/09; 53/11 и 150/15), 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 седница одржана на ден 04.03.2016 донесе: 
 

OДЛУКА 
за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира Комисија за унапредување на правата на пациентите кој има 
за задача: унапредување на правата на пациентите и нивна заштита ,ја следи и проценува 
состојбата со заштита на правата на пациентите,предлага мерки за подобрување на заштита на 
правата на пациентите и други задачи соглсно член 42 од Законот за Заштита на правата на 
пациентите. 

 
Член 2 

 Комисија за унапредување на правата напациентите, е составена од 9(девет) членови од 
кои еден е претседател. 
 

Член 3 
За членови на комисијата се именуват: 

 
• Николче Дуртаноски од Кривогаштани 
• Марија Деспотоска од Кривогаштани 

• Спасе Вртески од Кривогаштани     
• Живко Клекачкоски од Кривогаштани 
• Моника Ликоска од Воѓани 
• Благојче Милески од Бела Црква 
• Горан Чагароски од Кривогаштани 
• Елизабета Станческа од Обршани 
• Христина Ефтинџиоска од Обршани 
  

Член 4 
Мандатот на членовите на Комисијата е со времетраење од две години. 



Стр. 6                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

 
Член 5 

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

Бр. 08-425/6           Претседател на Совет  
04.03.2016 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 Годишна сметка за 2015 на 

ООУ “Јонче Смугрески” Обршани 
 
 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2015 на ООУ “Јонче 

Смугрески” Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на 
ден 04.03.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2015 на ООУ “Јонче Смугрески” 
Обршани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,.Бр. 09-343/6  

                
 
Бр. 09-485/6                           Градоначалник  
04.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 126 став 1 алинеја 6 од Законот за основно 
образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 51/11; 6/12; 
100/12; 24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15, 145/15 и 74/16), член 15 став 1 точка 8 и член 17 став 1 
точка 31 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” 
бр.3/11 и 17/14), Советот на Оптина Кривогаштани на седницата што ја одржа на ден 04.03.2016г. 
донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишна сметка за 2015 на 

ООУ “Јонче Смугрески” Обршани 
 
 



Стр. 7                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                              3/2016 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 04.03.2016 година, ја 
разгледа Годишната сметка за 2015 година на ООУ ”Јонче Смугрески” Обршани и донесе Заклучок 
за нејзино усвојување. 

 
Бр. 08-425/7                  Претседател на Совет  
04.03.2016 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 за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Одборот на црквата Свети Тодор, Кривогаштани 
 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Одборот 

на црквата Свети Тодор, Кривогаштани, Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 04.03.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Одборот на црквата Свети 
Тодор, Кривогаштани, Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-485/7                  Градоначалник  
04.03.2016 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 Одборот на црквата Свети Тодор, Кривогаштани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Одборот на црквата Свети 
Тодор, Кривогаштани, за набавка на црковно ѕвоно, односно камбана. 
 

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

6000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Одборот на црквата Свети Тодор, 
Кривогаштани. 
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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. 08-425/8             Претседател на Совет  
04.03.2016 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 за  донесување на Урбанистички план за с. Бела Црква  

КО Бела Црква, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  
 со плански опфат од 35,98 ха, со тех. бр. 32-1/14 

 
1. Се прогласува Одлуката за  донесување на Урбанистички план за с. Бела Црква КО Бела 

Црква, Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од 35,98 ха,со тех. 
бр. 32-1/14, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
04.03.2016г. 
 

2. Одлуката за  донесување на Урбанистички план за с. Бела Црква КО Бела Црква, 
Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од 35,98 ха,со тех. бр. 32-
1/14, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-485/8                       Градоначалник  
04.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                               Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на чл.25 став 5 и чл. 26  од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/2013, 55/13, 163/13 и 
42/14), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл. 17 
став 1 точка 6 и 7 од Статутот на Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани 
бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 04.03.2016 
година, ја донесе следната:           
                                                   
 

                            О Д Л У К А 
за  донесување на Урбанистички план за с. Бела Црква КО Бела Црква,  

Општина Кривогаштани, со плански период 2014-2024,  со плански опфат од  
35,98 ха, со тех. бр. 32-1/14 
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Член  1 
Со оваа Одлука се  донесува Урбанистички план за село Бела Црква, со плански период 

2014-2024, со плански опфат од 35,98 ха, со тех. Бр. 32-1/14, како што е означено во графичките 
прилози кои што се составен дел на оваа одлука. 

 
Член  2 

 Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Општина 
Кривогаштани, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден 
примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенција 
за катастар на недвижности и еден примерок се изложува во Општина Кривогаштани, заради 
достапност на јавноста. 

                  
Член  3 

Советот на Општина Кривогаштани е должен во рок од 30 дена од донесувањето на планот 
да обезбеди картирање на планот на хамер  или астралон. Картираните подлоги се предаваат на 
Агенција за  катастар на недвижности на чување и користење. 

 
Член  4 

    Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Кривогаштани. 
 

Член  5 
              Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  “Службен гласник на 
Општина Кривогаштани”. 
 
 

Бр. 08-425/9             Претседател на Совет  
04.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                       Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
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