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Народна банка на РМ 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Ивештајот од Комисијата за попис на средства, 

обврски и побарувања за 2015 година во Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Ивештајот од Комисијата за попис на 
средства, обврски и побарувања за 2015 година во Општина Кривогаштани, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 15.03.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Ивештајот од Комисијата за попис на средства, обврски и 
побарувања за 2015 година во Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-545/2                              Градоначалник  
16.03.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Ивештајот од Комисијата за попис на средства, обврски и побарувања за 2015 

година во Општина Кривогаштани 
 



Стр. 2                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                  4/2016 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 16.03.2015 година, го 
разгледа  Извештајот  од Комисијата за попис на средствата, обврските и побарувањата на 
Општина Kривогаштани за 2015г. бр. 01-502/1 од 09.03.2016 година и донесе Заклучок за негово 
усвојување. 

 
Бр. 08-504/3               Претседател на Совет  
15.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                           Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Извештај од комисијата за попис на средствата, обврските и побарувањата 
 

 За извршување на годишен попис  2015 година се формирани  неколку пописни 
комисии: 

Комисија за попис на основни средства и ситен инвентар-решение бр. 09-3018/1  од 
12.12.2016 година од страна на градоначалникот на Општина Кривогаштани во следниот 
состав: 

1.  – Владо Деспотоски- претседател 
2.  – Александар Маџароски - член 
3.  – Маријана Чагароска – член 

Комисија за попис на градежни објекти и инфраструктура бр. . 09-3018/2  од 
12.12.2016 година од страна на градоначалникот на Општина Кривогаштани во следниот 
состав: 

1. – Билјана Цветкоска – претседател 
2. – Весна Ристеска– член 
3. – Виктор Ќушкоски – член 

Комисија за попис на ПП- опрема и инвентар бр. . 09-3018/3  од 12.12.2016година од 
страна на градоначалникот на Општина Кривогаштани во следниот состав: 

1. – Дејан Папучкоски – претседател 
2. – Никола Папучкоски – член 
3. – Тане Ѓоргоски – член 
4. – Роберт Грашкоски – член 
5. – Кирил Киселоски – член 

Комисиите извршија целосен попис на сите средства и извори на средства во управниот и 
административен орган на Општина Кривогаштани и Територијална - ПП единица на 
Општина Кривогаштани , со состојба на ден 31.12.2014 година. 
Попишани се следните видови на средства и нивните извори: 

- Градежни објекти 
- Основни средства  
- Ситен инвентар 
- Побарувања и обврски 
- Парични средства во благајна и 
- Парични средства на жиро сметка. 

Комисијата за попис, пописот го започна на 25.12.2015 година и го заврши на 12.01.2016 
година. 
Пописот е извршен на лице место со пребројување и се утврди следната состојба : 
Градежните објекти се во добра и исправна состојба, со ислклучок на објектите во 
населените места, Годивље и Кореница. 
Основните средства се во исправна состојба и на лице место. 



Ситниот инвентар е во исправна состојба и е на лице место. 
Комисијата изврши порамнување на основните средства утврдени со пописот со 
книговодствената состојба и го констатира следното: 
При извршениот попис на благајната во управно административниот орган на Општина 
Кривогаштани, Комисијата констатира дека салдото на благајната на ден 31.12.2015 
година е нула денари, односно во текот на 2015 година не се подигнувани и исплаќани 
средства преку благајна. 

Извршен е попис на трезорските сметки на Општина Кривогаштани при Народна 
банка на Република Македонија при што е констатирана следната состојба: 
-Салдото на паричните средства на сметката на Буџетот на Општина Кривогаштани на 
сметка бр. 739014068163019 според извод бр. 245 од 31.12.2015г. изнесува: 
1,190,335,00ден. 

-Салдото на паричните средства на сметката на Органот на Општина Кривогаштани на 
сметка бр. 739014068163714 според извод бр. 149 од 29.12.2015г. изнесува: 0,00ден. 
-Салдото на паричните средства на сметката на Наменските дотации на Општина 
Кривогаштани на сметка бр. 739014068193010 според извод бр. 82 од 28.12.2015г. 
изнесува: 1,025,171,00ден. 

-Салдото на паричните средства на наменска сметка за Патишта на Општина 
Кривогаштани на сметка бр. 739014068178924 според извод бр. 8 од 12.11.2015г. 
изнесува: 0,00ден 
-Салдото на паричните средства на донаторската сметка за Асвалтирање на улици во 
Кривогаштани на Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178520 според извод 
бр. 01 од 01.01.2015г. изнесува: 6,594,00ден. 
-Салдото на паричните средства на наменска сметка Промовирање на одржливи 
вработувања на Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178962 според извод бр. 
01 од 01.01.2015г. изнесува: 2,000,00ден. 
-Салдото на паричните средства на донаторската сметка за Буџетски форуми во 
општината на Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178553 според извод бр. 
04 од 29.12.2015г. изнесува: 419,559,00ден. 

-Салдото на паричните средства на наменска сметка Биро за регионален развој на 
Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178943 според извод бр. 01 од 
28.12.2015г. изнесува: 304,357,00ден. 

-Салдото на паричните средства на наменска сметка Сметка за елементарни непогоди на 
Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178977 според извод бр. 02 од 
19.02.2015г. изнесува: 10,770,00ден. 

-Салдото на паричните средства на донаторската сметка за Сметка за донација од СР 
Германија на Општина Кривогаштани на сметка бр. 739014068178549 според извод бр. 02 
од 18.05.2015г. изнесува: 0,00ден. 
Комисијата изврши целосен попис и во Територијалната противпожарна единица на 
Општина Кривогаштани при што беа попишани следните видиви на средства: 

- противпожарни возила 
- основни средства и опрема 
- предмети и матерјали дадени во употреба 

При извршениот попис на во Територијалната противпожарна единица на Општина 
Кривогаштани Комисијата констатира дека средствата и матерјали на лице 
место.Комисијата констатира дека Противпожарното возило марка FAP 6 GGF-L, тип 
508Dso broj na шасија 30034185905 година на производство 1968, регистрација бр. PP-
143-CC е надвор од возна состојба и е дотраено, затоа предлага истото да се расходова. 
Прилог: состојба на средствата образец РЕВ1 
Комисијата за попис на Општина Кривогаштани предлага да се изврши отпис на средства 
подади дотраеност , прилог на извештајот. 



 Комисијата изврши попис и на финансиската состојба, на побарувањата и обврските на 
Општина Кривогаштани со состојба на ден 31.12.2015година и го констатира следното:  
Општина Кривогаштани има побарувања во вкупна вредност од 2.603.363.00 денари.  
Прилог спецификација на побарувања 
Комисијата за попис по извршениот увид во книговодствената евиденција утврди 
неисплатени обврски према доверители по фактури и ситоации во вкупен износ од 
28,012,715,00. 
 Аналитичката евиденција на обврските е во прилог на овој извештај. 
 
   бр. 01-502/1  
   09.03.2016 год. 

   Кривогаштани                                                      Пописна комисија  
        на Општина Кривогаштани 

 
                                                                                      Владо Деспотоски     
                                                                                 Александар Маџароски 
                                                                                    Маријана Чагароска 
                                                                                     Билјана Цветкоска 

                                                                                Весна Ристеска 
                                                                                             Виктор Кушкоски                 
                                                                                              Дејан Папучкоски  
                                                                                             Кирил Киселоски         
                                                                                           Никола Папучкоски  
                                                                                                Тане Ѓоргоски                                                          
                                                                                             Роберт Грашкоски     

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

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 Завршна сметка на Буџетот 

на Општина Кривогаштани за 2015 година 
 

1. Се прогласува Одлуката за донесување на Завршна сметка на Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2016г. 
 

2. Одлуката за донесување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Кривогаштани за 
2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-545/3                                Градоначалник  
16.03.2016 год.                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 



Стр. 5                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                  4/2016 

 (“Службен весник на РМ”  бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 27 од Законот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр. 61/02; 98/02; 
81/05; и 24/11 и 145/15) и член 17 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кривогаштани (“Службен 
гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани, на 
седницата одржана на 15.03.2016 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За донесување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, се донесува Завршната сметка на Буџетот на Општина Кривогаштани за 
2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08-504/4              Претседател на Совет  
15.03.2016 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 Завршна сметка за 2015 на 

ООУ “Манчу Матак” Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка за 2015 на ООУ “Манчу 

Матак” Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на 
ден 15.03.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Завршна сметка за 2015 на ООУ “Манчу Матак” 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-545/4                              Градоначалник  
16.03.2016 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”  



Стр. 6                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                  4/2016 

бр.3/11 и 17/14), Советот на Оптина Кривогаштани на седницата што ја одржа на ден 15.03.2016г. 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Завршна сметка за 2015 на ООУ “Манчу Матак” Кривогаштани 
 

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

 
Бр. 08-504/5                Претседател на Совет  
15.03.2016 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 Програмата за управување со отпадот на територијата на Општина 

Кривогаштани за 2016 година 
 

1. Се прогласува Програмата за управување со отпадот на територијата на Општина 
Кривогаштани за 2016 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2016г. 
 

2. Програмата за управување со отпадот на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 
година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-545/5                           Градоначалник  
16.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ  НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА 
2016 ГОДИНА 

 
1. Процена на видот и количеството на различните видови отпад 
 

Врз основа на Планот за управување со отпад, на територијата на општина Кривогаштани 
за период 2011-2015година, и анализите кои се спроведувааат при изработката на Планот за 
управување со отпад за периодот од 2016-20120 година,  во периодот од  Јануари-Декември 2016 
година се очекува да се создадат околу 1300 тони комунален отпад од кои 75% од генерираниот 
отпад се очекува да биде организирано собрани , транспортиран и и одложен и на привремената 
депонии во населените места: Кривогаштани, Славеј, Крушеани и Обршани. 



 Процентуалниот состав на посебните фракции отпад се претпоставува дека ќе биде 
сличен со оној којшто е на национално ниво, како што следува: 
  Taбела 1 : Основни фракции на комуналниот отпад за 2015год. 

Број за 

класификација 
Вид отпад 

Проценето количество (t/год.) 

  Кривогаштани % 

20 01/20 02 Биоразградлив (органски) отпад   450 33,3 

20 03 07 Кабаст отпад   100 7,4 

15 01 Отпад од пакување   150 11,1 

 Друг отпад   650 48,2 

                 Вкупно комунален цврст отпад 

(приближно) 
1350 

Проценетиот состав на комуналниот цврст отпад, според извршеното механичко и мануелно 

сортирање е прикажан на Taбела 2  

Taбела 2 : Проценет состав на комунален отпад за (2016година)1 

Број за 

класификација 
Вид отпад 

Проценето количество (t/год.) 

  Кривогаштани % 

20 01/20 02 Биоразградлив (органски) отпад   450 31.04 

20 03 07 Кабаст отпад   150 10,34 

1501 Отпад од пакување   150 10,34 

 Друг отпад   700 48.28 

 
                 Вкупно комунален цврст 

отпад (приближно 
  1450 100 

 
2.Мерки / активности за реализација на барањата на Планот за управување со  
отпад: 
 
2.1 Вклучување на општина Кривогаштани во сите активности за реализација на договорот за 
соработка за регионалното управување со отпад во кои се вклучени општините од Пелагонискиот 
регион согласно законските прописи.   
2.2 Отпочнување на ЈП Пелагонија со организирано собирање и изнесување на комуналниот отпад 
во с. Обршани, а по добивање на камион за смет и 35 метални контејнери(донација од Јапонија ) 
започнување со изнесување и во другите населени места. 

                                                 
1 Количествата на генерираниот отпад се земени паушално, раководејќи се на проценките на Националниот 

План за управување со отпад на Република  Македонија (2009-2015) 
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2.3 Селекција на отпадот, повторно користење и рециклирање; 
Се препорачува започнување на кампања за примарната селекција на отпадот. Посебно тоа се 
однесува за селекција на пластиката и хартијата од мешаниот комунален отпад. 
2.4 Селекција на отпад од пакување 
- Започнување на акција за собирање на отпадот од пакување од препарати кои се користат во 
тутунопроизводството. Кампањата ќе започне со вклучување на тутунопроизводителите 
кооперанти на Сокотаб од населените места во кои ЈП Пелагонија врши подигнување на смет. 
Овие тутунопроизводители ќе добиваат од страна на Сокотаб посебни вреќи за складирање на 
отпадот, а истите ќе се подигнуваат од страна на ЈП Пелагонија и ќе се складираат во посебен  
контењер складиран во Кривогаштани. По исполнувањето на контејнерот истиот ќе биде 
превземен од овластена фирма за управување со опасен отпад. 
2.5 Компостирање на биоразградливиот отпад; 
-Се препорачува да се спроведе јавна кампања за домашното компостирање. 
-Се промовира модел на компостирање. 
2.6 Складирање на отпадни батерии 
- се препорачува поинтезивна кампања за користење на кантите за отпадни батерии кои се 
поставени во основните училишта во Кривогаштани и Обршани. 
 
3. Начин на работа на објектите за преработка и отстранување на отпадот 
 

ЈП „Пелагонија “изработува годишна оперативна програма која што е поврзана со 
годишната програма на Општината Кривогаштани. Дополнително,ЈП доследно ќе ги одржува 
постоечките времени депонии и ќе опреми нови времени депонии кои ќе служат како претоварни 
станици, се до моментот на воспоставување на регионално управување со отпадот, каде што ќе се 
почитуваат процедурите за добивање на интегрирана еколошка дозвола за регионална санитарна 
депонија.  

Новите депонии кои ќе се користат како претоварни станици ќе се опремат во населените 
места: Обршани, Бела Црква, Воѓани, Пашино Рувци, Боротино, Подвис, Кореница и Годивле. 

Воведување на катастар на загадувачи (отпад како загадувач ) каде што сите оние  
капацитети кои создаваат отпад ќе бидат евидентирани и врз основа на годишните количини на 
создаден отпад ќе бидат обврзани да доставуваат годишни програми за сопственото управување 
со отпад. 
 
4.Мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојување то на опасните 
состојки од отпадот  
 

Во текот на 2016 година ќе се започне со постапка за селекција на отпадот во населеното 
место Кривогаштани како центар на општина Кривогаштани.За таа цел на 3 локации ќе се постават 
пунктови на селекција на отпадот, со тоа што на истите локации ќе се постават по 2 контејнери, 
различно обоени во коишто посебно ќе се одлага пластика и  хартија. Видот, големината, бојата и 
локацијата на контејнерите ќе биде одредена од страна на ЈП Пелагонија Кривогаштани во 
консултација со одделението за комунални работи и ЛЕР.  

Комунален отпад сеуште ќе се одлага како и досега во во постоечките канти за отпад. Се 
очекува во првата половина на 2016 година да се постават и 35 метални контејнери со запремина 
од 1,1м3 кои ќе се постават на јавни површини во населените места.  

ЈП Пелагонија ќе склучи договор со соодветна фирма за превземање на селектираниот 
отпад. 



Стр. 9                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                  4/2016 

5. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот 
Отпад 
 
5.1 Јавна кампања 

За прифаќање на концептот за искористување на биоразградливиот отпад, Општината ќе 
спроведе јавна кампања за подигање на јавната свест, која што ќе содржи: организирање на јавни 
презентации, подготовка на промотивен материјал, информирање преку јавните медиуми, 
едукации на младата популација.  
5.2 Техничка докуменатација 

Врз основа на проценети количини на биоразградлив отпад и инвентарот на инсталации 
,кои генерираат ваков вид на отпад,општината ќе превземе активност на подготовка на студија и 
проектна документација за управување со овој вид на отпад, која ќе даде предлози за капацитетот 
на објектот, применетата технологија и пласирање на крајниот продукт.  
 
6. Начините за едукација и за подигање на јавната свест на граѓаните во врска со управувањето 
на отпадот 

Општината во соработка со ЈП Пелагонија ќе ќе изработка на програма за подигање на 
јавна свест, која ќе содржи елементи на информирање на населението и едукација на неколку 
старосни категории од населението за соодветно управување со отпадот.- 
7.Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што се 
отстранува на депониите  

Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што 
се отстранува на депониите,ќе се спроведе низ едукација на населението и подготовка на 
проектна документација. 
 
8. Начинот на функционирање на интегрираната мрежа за  отстранување на отпадот 

До постигнување на капацитети за отстранување на отпадот на територијата на општина 
Кривогаштани ќе се превземат активности за подобрување на системот за отстранување на отпад 
со збогатување на возниот парк на ЈП Пелагонија. 
 
9.Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа науправувањето со 
отпадот 

Мониторинот на состојбите со отпадот ќе се реализира преку база на податоци која што ќе 
ја оформи ЈП во соработка со Општината. Достапност до базата на податоци ќе имаат надлежнит е 
вработени од ЈП и Одделението за комунални работи во Општината.  

Мониторингот за 2016г. ќе се спроведе со пополнување на обрасците за идентификација и 
транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните извештаи за управувањето со отпадот 
. Овие обрасци се задолжителни за приватните прептријатијата, како и за ЈКП. 
 
10.Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад 

 
Во текот на 2016 година ќе бидат спроведени мерки за: Инвентаризација на бројот на 

дивите депонии, приближно определување на количините на депониран материјал,како и видот 
на депониран материјал, одредување на локации за времени депонии по неселените места каде 
нема одредено досега,расчистување на дивите депониите и нивна рекултивација. 
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 Буџет на Активности за  2106  
 

Активност од планот за 
управување со отпад 

Активност Вредност во денари 

Јакнење на 
административен 
капацитет 

Јакнење на капацитетот на 
општината и ЈП преку обуки 

15 000 

Уредување на депонии Уредување на постојни депонии и 
изградба на нови времени 
депонии во населените места 

200 000 

Собирање и транспорт на 
отпад 

Селектирање на отпад 25 000 

Подигање на јавна свест Изготвување на програма за 
подигање на јавна свест 

10 000 

 ВКУПНО 250 000 
 

Бр. 08-504/6           Претседател на Совет  
15.03.2016 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 сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

“Изградба на дел од канализациона мрежа во с.Крушеани-Крак Л” 
 
 

1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 
“Изградба на дел од канализациона мрежа во с.Крушеани-Крак Л”, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 15.03.2016г. 
 

2. Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: “Изградба на 
дел од канализациона мрежа во с.Крушеани-Крак Л”, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 
                 

Бр. 09-545/6                           Градоначалник  
16.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот  за локална 
самоуправа( “Службен Весник на РМ”,бр.5/2002)и член 15 став1 точка 4 и член 17 став 1 точка 43 
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 15.03.2016 година, донесе  
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Одлука 

За сопствено учество на општина Кривогаштани за проектот: 
,,Изградба на дел од канализациона мрежа во с. Крушеани-Крак Л“ 

 
Член 1 

,,Изградба на дел од канализациона мрежа во с. Крушеани-Крак Л“ 
поради недостаток на финансиски средства за проект поднесен во  Бирото за 
регионален развој, се врши надополнување на средства од буџетот на општина 
Кривогаштани. 

 
Член 2 

За надополнување на одобрените средства од Бирото за регионален  
развој, општина Кривогаштани ќе учествува со средства во висина од 268.260,00 
денари. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување a ќе биде 
објавена во службен гласник на општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-504/7                  Претседател на Совет  
15.03.2016 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 сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

“Изградба на дел од улица“Македонски Просветители” –фаза 3 во Кривогаштани” 
 
 
1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: 

“Изградба на дел од улица“Македонски Просветители” –фаза 3 во Кривогаштани”, што Советот 
на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 15.03.2016г. 
 

2. Одлуката за сопствено учество на Општина Кривогаштани за проектот: “Изградба на 
дел од улица“Македонски Просветители” –фаза 3 во Кривогаштани”, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-545/7                  Градоначалник  
16.03.2016 год.                          на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                     Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот  за локална 
самоуправа( “Службен Весник на РМ”,бр.5/2002)и член 15 став1 точка 4 и член 17 став 1 
точка 43 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 
15.03.2016 година, донесе  

 
Одлука 

За сопствено учество на општина Кривогаштани за проектот: 
,,Изградба на дел од улица „Македонски Просветители„-фаза 3 во Кривогаштани 

 
Член 1 

Изградба на дел од улица „Македонски Просветители„-фаза 3 во Кривогаштани 
поради недостаток на финансиски средства за проект поднесен во  Бирото за  
регионален развој, се врши надополнување на средства од буџетот на општина 
Кривогаштани. 

 
Член 2 

За надополнување на одобрените средства од Бирото за регионален 
развој, општина Кривогаштани ќе учествува со средства во висина од 371.901,00 
денари. 
 

 Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување a ќе биде 

објавена во службен гласник на општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-504/8             Претседател на Совет  
15.03.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                         Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 

на акти донесени на 64-та седница на Совет на Општина Кривогаштани, одржана на  
ден 15.03.2016г. и акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

 
 
 

1.Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Ивештајот од Комисијата  
   за попис на средства, обврски и побарувања за 2015 година во Општина Кривогаштани.             ...............1              
 -Заклучок за усвојување на Ивештајот од Комисијата за попис на средства, обврски  

   и побарувања за 2015 година во Општина Кривогаштани                 ...............1 
 -Извештај  од Комисијата за попис на средствата, обврските и побарувањата  
  на Општина Kривогаштани за 2015г.                   ...............2 
2.Заклучок за прогласување на Одлуката за донесување на Завршна сметка на Буџетот 
   на Општина Кривогаштани за 2015 година.                  ...............4 
  -Одлука за донесување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Кривогаштани  
   за 2015 година.                     ...............4 
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