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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 Согласноста на Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски 

равој ,,Јаготка,, Обршани 

 
1. Се прогласува Согласноста на Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски 

равој ,,Јаготка,, Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 11.07.2016г. 
 

2. Согласноста на Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски равој ,,Јаготка,, 
Обршани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1297/2                              Градоначалник  
11.07.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 19 став 1 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 и 27/16), член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02), 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 што ја одржа на ден 11.07.2016год. даде: 

 
СОГЛАСНОСТ 

на Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски равој ,,Јаготка,, Обршани 
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Образлижение 

Управниот одбор на Јавната установа за деца-Центар за ран детски развој ,,Јаготка,, 

Обршани, до Советот на Општина Кривогаштани поднесе Барање за добивање на согласност на 

Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски равој ,,Јаготка,, Обршани, бр.08-1235/1 

од 04.07.2016г. согласно Законот за заштита на децата. 

Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 11.07.2016г. го разгледа 

Барањето на Управниот одбор на Јавната установа за деца- Центар за ран детски развој ,,Јаготка,, 

Обршани и даде писмена согласност. 

Бр. 08-1240/3               Претседател на Совет  
11.07.2016 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 Квартален извештај (прв квартал) за 

извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за 
извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 11.07.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за извршувањето на 
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1297/3                                Градоначалник  
11.07.2016 год.                        на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) 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 донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за извршувањето на 

 Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 
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1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 11.07.2016 година, го 

разгледа Кварталниот извештај (прв квартал) за извршувањето на Буџетот на Општина 

Кривогаштани за 2016 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 

Бр. 08-1240/4              Претседател на Совет  
11.07.2016 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  на територијата на општина Кривогаштани за 2016 
година бр. 08-137/4 од  29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 година,  08 -425/4 од 

04.03.2016 година и 08- 961/12  од 25.05.2016 г. 
 

1. Се прогласува Годишната програма за дополнување на Годишната програма за 
изработка на Урбанистичко планска документација на територијата на општина Кривогаштани за 
2016 година бр. 08-137/4 од  29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 година,  08 -425/4 од 
04.03.2016 година и 08- 961/12  од 25.05.2016 г., што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 11.07.2016г. 
 

2. Годишната програма за дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистичко планска документација  на територијата на општина Кривогаштани за 2016 година 
бр. 08-137/4 од  29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 година,  08 -425/4 од 04.03.2016 година 
и 08- 961/12  од 25.05.2016 г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1297/4                              Градоначалник  
11.07.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 22 ст. 1 точка1 и член 36 ст. 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа ("Службен весник на РМ,, бр.5/02), член 20 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ("Службен весник на РМ,,бр.199/2014, 44/15,  193/15), чл. 15 став 1 точка 1 од Статутот 
на Општина Кривогаштани ("Сл. Гласник на Општина Кривогаштани" бр.3/11 и 17/14), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден   11.07.2016г., донесе 
 

Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација  на територијата на општина Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 

од  29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 година,  08 -425/4 од 04.03.2016 година и 08- 
961/12  од 25.05.2016 г.        
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                                                          Член 1 
            Со оваа одлука се врши дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 од  
29.01.2016 г., бр. 08-295/5 од 17.02.2016 г. ,  бр. 08 -425/4 од 04.03.2016г.  и  08-961/12  од  
25.05.2016   и тоа :  
      -Во потточка 2.3 Локални-Урбанистичко-плански документации се додава 

реден број 7 кој гласи:   
 
 ,,ЛУПД за формирање на ГП на КП бр. 943/6 КО Врбјани , Општина Кривогаштани за стопански 
комплекс,, (финансирање од подносител на барање Славиша Петрески од Кривогаштани) 
 
              -Во потточка 2.4. Урбанистичко-проектна документација-архитектонско урбанистички 
проекти се додава 

 реден број 6 кој гласи:   
 
,,АУП за формирање на ГП од КП бр. 7310/2 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани,, 
(финансирање од подносител на барање Атанас Моцаноски од Кривогаштани) 
             се додава реден број 7 кој гласи: 
 
,,АУП за формирање на ГП од КП бр. 7747 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани,, 
(финансирање од подносител на барање Дејан Спиркоски од Кривогаштани) 
             се додава реден број 8 кој гласи: 
 
,,АУП за формирање на ГП од КП бр. 8062/1 КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани,, 
(финансирање од подносител на барање Симон Тинтоски од Кривогаштани) 

                                                       Член 2 
Годишната програма за дополнување на Годишната програма за урбанистичко планска 

документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

Бр. 08-1240/5                Претседател на Совет  
11.07.2016 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 Согласноста на Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ – Кривогаштани за 2015 

година 
 

1. Се прогласува Согласноста на Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ – Кривогаштани за 
2015 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
11.07.2016г. 
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2. Согласноста на Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ – Кривогаштани за 2015 година, ќе 
се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1297/5                           Градоначалник  
11.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија (“Службен веник на 
РМ“ бр. 38/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/2007; 83/09; 97/10; 6/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15 
и 39/16), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ’ бр. 
5/2002), член 17 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кривогаштани (’’Службен гласник на 
Општина Кривогаштани’’бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на седницата што ја 
одржа на ден 11.07.2016г. даде: 

 
С О Г Л А С Н О С Т 

На Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ – Кривогаштани за 2015 година 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈП ’’Пелагонија’’- Кривогаштани до Советот на Општина Кривогаштани, достави Барање бр. 
03-108/1 од 01.07.2016г. за добивање на Согласност на Годишната сметка на ЈП ’’Пелагонија,, 
Кривогаштани за 2015 година. 
 Советот на Општина Кривогаштани го разгледа Барањето на ЈП ’’Пелагонија’’ 
Кривогаштани и даде Согласност на Годишната сметка на ЈП ’’Пелагонија’’ Кривогаштани за 2015г. 
 

Бр. 08-1240/6                                           Претседател на Совет  
11.07.2016 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 отпочнување на активности за ажурирање на Проценката на 

загрозеност од сите ризици и опасности на Општина Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлуката за отпочнување на активности за ажурирање на Проценката на 
загрозеност од сите ризици и опасности на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 11.07.2016г. 
 

2. Одлуката за отпочнување на активности за ажурирање на Проценката на загрозеност од 
сите ризици и опасности на Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,.              
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Бр. 09-1297/6                           Градоначалник  
11.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.05/2002), член 15 став 1 точка 10 и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 17/14), а согласно член 124 
и став 1 од Уредбата за методологија за изработка на процената на загорозеност на безбедноста 
на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот 
на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со 
кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената, Советот на Општина Кривогаштани 
ја донесе следната: 
  

ОДЛУКА 
за отпочнување на активности за ажурирање на Проценката на загрозеност од сите ризици и 

опасности на Општина Кривогаштани 
 

Член 1 
Се отпочнува со активности за редовно ажурирање на Процената на загрозеност од сите 

ризици и опасности на Општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
Се задолжуваат субјектите од Системот за уптавување со кризи да извршат анализа на сите 

опасности кои настанале во претходната година (вид на опасност, поплава, пороен дожд 
проследен со град и ветер, пожари, епидемии кај луѓето и животните и други опасности, штетите 
од истите и нивната спремност за одговор на истите), а кои се во нивна надлежност за 
справување, да извршат ажурирање на ресурсите-чоечки и материјални и истите да ги достават до 
Регионалниот центар за управување со кризи Прилеп. 

 
Член 3 

Регионалниот центар за управување со кризи да изврши обединување на сите анализи од 
субјектите на СУК во Општина Кривогаштани и на Советот му предложи целосен документ за 
ажурирање на Процената согласно Законот за управување со кризи и Уредбата.  

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

гласник на Општина Кривогаштани”. 
 
Бр. 08-1240/7                  Претседател на Совет  
11.07.2016 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: 

 



Стр.7                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                 7/2016 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Александар Петрески од Обршани 

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

Александар Петрески од Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 11.07.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1297/7                           Градоначалник  
11.07.2016 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 Александар Петрески од Обршани  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Александар Петрески од 

Обршани, за изградба на Спомен чешма во н.м. Боротино.  
 

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

5000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Александар Петрески 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. 08-1240/8                  Претседател на Совет  
11.07.2016 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  
 



Стр.8                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                 7/2016 

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 КУД Илинден, Кривогаштани 
 

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

Илинден, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 11.07.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1297/8                           Градоначалник  
11.07.2016 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 КУД Илинден, Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на КУД Илинден, 

Кривогаштани, за учество на фестивал во Брвеница, што ќе се одржи во јули 2016 година. 
  

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

500 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на КУД Илинден, Кривогаштани. 
Член 3 

За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно Решение. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Кривогаштани’’. 
 

Бр. 08-1240/9                  Претседател на Совет  
11.07.2016 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  



Стр.9                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                 7/2016 

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 МЗ Врбјани 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  
МЗ Врбјани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
11.07.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  МЗ Врбјани, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1297/9                           Градоначалник  
11.07.2016 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 МЗ Врбјани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на МЗ Врбјани, Кривогаштани, 

за организирање на настан ,,Врбјански средби,, што ќе се одржи во јули 2016 година. 
 

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

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на МЗ Врбјани. 
 

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. 08-1240/10                  Претседател на Совет  
11.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 



Стр.10                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                7/2016 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/2002) и член 33 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 
гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/11 и 17/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Бранко Ефтинџиоски од Обршани 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Бранко 
Ефтинџиоски од Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 11.07.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1297/10                           Градоначалник  
11.07.2016 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 Бранко Ефтинџиоски од Обршани  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Бранко Ефтинџиоски од 

Обршани, а за ублажување на тешката материјална состојба на негово семејство.  
 

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

5000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Бранко 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. 08-1240/11                  Претседател на Совет  
11.07.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



Стр.11                               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                     7/2016 

СОДРЖИНА 
на акти донесени на 67-ма седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана на ден 11.07.2016г. и 

акти донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
 
 

1.Заклучок за прогласување на Согласноста на Статутот на Јавната установа за деца-Центар  
   за ран детски равој ,,Јаготка,, Обршани.                   ...............1 
   - Согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Центар за ран детски равој  
   ,,Јаготка,, Обршани.                     ...............1              
2. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв квартал)  
   за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година.               ...............2 

   - Заклучок за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за извршувањето на Буџетот  

   на Општина Кривогаштани за 2016 година.                  ...............2 
3. Заклучок за прогласување на Годишната програма за дополнување на Годишната програма  
   за изработка на Урбанистичко планска документација  на територијата на општина  
   Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 од  29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 г.   
   08 -425/4 од 04.03.2016 година и 08- 961/12  од 25.05.2016 г.                ...............3 
   - Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко  
   планска документација  на територијата на општина Кривогаштани за 2016 година бр.08-137/4 
   од 29.01.2016 година,  08-295/5 од 17.02.2016 година,  08 -425/4 од 04.03.2016 година  
   и 08- 961/12 од 25.05.2016 г.                    ...............3 
4. Заклучок за прогласување на Согласноста на Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ –  
   Кривогаштани за 2015 година                    ...............4 
   - Согласнос на Годишната сметка на ЈП’’Пелагонија“ – Кривогаштани за 2015 година             ...............5 
5. Закчлучок за прогласување на Одлуката за отпочнување на активности за ажурирање  
   на Проценката на загрозеност од сите ризици и опасности на Општина Кривогаштани             ...............5 
   - Одлука за отпочнување на активности за ажурирање на Проценката на загрозеност од  
   сите ризици и опасности на Општина Кривогаштани                 ...............6 
6. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош  
   на Александар Петрески од Обршани.                   ...............6 
   - Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Александар Петрески од  
   Обршани.                      ...............7 
7. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош  
    на КУД Илинден, Кривогаштани                   ...............7 
   - Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на КУД Илинден, Кривогаштани           ...............8 
8. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  
    МЗ Врбјани                      ...............8 
   - Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на МЗ Врбјани               ...............9 
9. Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 
   на Бранко Ефтинџиоски од Обршани                   .............10 
   - Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Бранко Ефтинџиоски од Обршани  .............10 
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