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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 изменување и дополнување на Статутот на 
Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Општина 

Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Општина Кривогаштани, ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/2                              Градоначалник  
02.09.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                 Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ’’ бр.05/2002), член 17 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен 

гласник на Општина Кривогаштани” бр.03/11 и 17/14), Советот на Општина Кривогаштани на 

седница што се одржа на ден 31.08.2016 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За изменување и дополнување на Статутот на Општина Кривогаштани 
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Член 1 

 Во Статутот на Општина Кривогаштани бр.07-201/3 од 16.03.2014г. и бр. 07-1588/4 од 

07.11.2014г. (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/11 и 17/14), во          Глава I  - 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ, во член 4 зборовите ,,Маршал Тито,, се заменуваат со зборовите: 

,,Филип Втори,,. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Кривогаштани”. 

  
Бр. 08-1487/3               Претседател на Совет  
31.08.2016 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 (втор квартал) за 
извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 

 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (втор квартал) за 

извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1533/3                                Градоначалник  
02.09.2016 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 (втор квартал) за извршувањето на 
 Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година 
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1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 31.08.2016 година, го 

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

Кривогаштани за 2016 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 

Бр. 08-1487/4              Претседател на Совет  
31.08.2016 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 прифаќање на предлог од Општина Булќиза  
(Република Албанија) за збратимување со Општина Кривогаштани 

 
 
1. Се прогласува Одлуката за прифаќање на предлог од Општина Булќиза (Република 

Албанија) за збратимување со Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за прифаќање на предлог од Општина Булќиза (Република Албанија) за 
збратимување со Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/4                              Градоначалник  
02.09.2016 год.                       на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                      Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Врз освона на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), 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 
седницата одржана на 31.08.2016 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за прифаќање на предлог од Општина Булќиза (Република Албанија) за збратимување со 

Општина Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, се за прифаќа предлогот од Општина Булќиза (Република Албанија) за 

збратимување со Општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Кривогаштани”. 
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Бр. 08-1487/5                Претседател на Совет  
31.09.2016 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 Локален план за управување со отпад на Општина Кривогаштани 

(2016 – 2020) 
 

1. Се прогласува Локалениот план за управување со отпад на Општина Кривогаштани (2016 
–2020), што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016г. 
 

2. Локалениот план за управување со отпад на Општина Кривогаштани (2016 – 2020), ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/5                           Градоначалник  
02.09.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                                  Тони Заткоски  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

     Прилог: Локален план а управување со отпад на Општина Кривогаштани (2016- 2020) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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  29.01.2016г.,  08-295/5 од 17.02.2016г.,  08-425/4 од 04.03.2016г.,  

08- 961/12  од 25.05.2016г. и 08-1240/5 од 11.07.2016г.  
     

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  29.01.2016г., 08-295/5 од 17.02.2016г., 08-425/4 од 04.03.2016г., 08- 
961/12  од 25.05.2016г. и 08-1240/5 од 11.07.2016г., што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
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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  29.01.2016г., 08-295/5 од 17.02.2016г., 08-425/4 од 04.03.2016г., 08- 961/12  од 
25.05.2016г. и 08-1240/5 од 11.07.2016г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

Бр. 09-1533/6                           Градоначалник  
02.09.2016 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 31.08.2016г., 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  29.01.2016г.,  08-295/5 од 17.02.2016г.,  08-425/4 од 04.03.2016г.,  
08- 961/12  од 25.05.2016г. и 08-1240/5 од 11.07.2016г.        

 
Член 1 

            Со оваа одлука се врши дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистичко 
планска документација на територијата на Општина Кривогаштани за 2016 година бр. 08-137/4 од  
29.01.2016 г., бр. 08-295/5 од 17.02.2016 г.,  бр. 08-425/4 од 04.03.2016г.,   08-961/12  од  25.05.2016  
и 08-1240/5 од 11.07.2016 г.  и тоа :  
      -Во потточка 2.3 Локални-Урбанистичко-плански документации се додава 
 реден број 8 кој гласи:   
 
 ,,ЛУПД за формирање на ГП на  дел од КП бр. 963/1 КО Крушеани, Општина Кривогаштани за 
спортско рекреративен центар, со вклопување на постојното фудбалско игралиште,, 
(финансирање од општина 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. 08-1487/7                  Претседател на Совет  
31.08.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за отпишување на долг и ослободување од плаќање на долг за 
комунална такса за улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј 

 
1. Се прогласува Одлуката за отпишување на долг и ослободување од плаќање на долг за 

комунална такса за улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за отпишување на долг и ослободување од плаќање на долг за комунална 
такса за улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
 

Бр. 09-1533/7                           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 отпишување на долг и ослободување од плаќање на долг за комунална такса  

за улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј  
  

Член 1 
Со оваа Одлука на Томе Шопчев од Славеј,  му се отпишува долг и се ослободува од 

плаќање на долг за комунална такса за улично осветлување, заклучно со 31.12.2016г., поради 
неговата тешка материјална состојба. 

Член 2 
Одлуката да се достави до ЕВН Македонија. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 
Општина Кривогаштани’’. 

 
Бр. 08-1487/8                  Претседател на Совет  
31.08.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Заклучокот за усвојување на Барање од МЗ Воѓани 
 

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Барање од МЗ Воѓани, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Барање од МЗ Воѓани, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-1533/8                           Градоначалник  
02.09.2016 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 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 Барање од МЗ Воѓани 

 
1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 31.08.2016 година, го 

разгледа Барањето од МЗ Воѓани бр.08-1316/1 од 18.07.2016г. и донесе Заклучок за негово 

усвојување, со приоритет во превземање активности за поправка на објект на Општина 

Кривогаштани (месната канцеларија). 

 
Бр. 08-1487/9                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 Дарко Преспаноски од Пашино Рувци 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Дарко 
Преспаноски од Пашино Рувци, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2016г. 
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2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Дарко Преспаноски од 

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

 
Бр. 09-1533/9                           Градоначалник  
02.09.2016 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 Дарко Преспаноски од Пашино Рувци 

  
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Дарко Преспаноски од 
Пашино Рувци, за лекување на неговото дете. 
  

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 10 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Дарко Преспаноски од Пашино 
Рувци. 

 
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. 08-1487/10                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 Скијачка Федерација на Република Македонија, Скопје 
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1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Скијачка 

Федерација на Република Македонија, Скопје, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Скијачка Федерација на 
Република Македонија, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/10                           Градоначалник  
02.09.2016 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 Скијачка Федерација на Република Македонија, Скопје  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Скијачка Федерација на 

Република Македонија, Скопје, за организација на натпревари во ролер ски, кој ќе започне од 
центарот на н.м. Кривогаштани. 
  

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 Скијачка Федерација на Република 
Македонија, Скопје. 

 
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. 08-1487/11                  Претседател на Совет  
31.08.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Драган Конески од Кривогаштани 
  

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Драган 
Конески од Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2016г. 
 

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

 
 
Бр. 09-1533/11                           Градоначалник  
02.09.2016 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 Драган Конески од Кривгаштани  

  
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Драган Конески од 
Кривгаштани, занегово лекување. 
  

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 20 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на Драган Конески од Кривгаштани. 
 

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. 08-1487/12                  Претседател на Совет  
31.08.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

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

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Младински 

центар за рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со 
епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија 

Македонија,, Кривогаштани 

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

центар за рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со 
епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија Македонија,, 
Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Младински центар за 
рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со епилепсија и 
родители на деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија Македонија,, 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/12                           Градоначалник  
02.09.2016 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 Младински центар  

за рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица  
со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија  

,,Епилепсија Македонија,, Кривогаштани  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Младински центар за 

рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со епилепсија и 
родители на деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија Македонија,, 
Кривогаштани, за организација на хуманитарен настан ,,Бела ноќ-2016. 
  

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 Младински центар за рурален  
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развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со епилепсија и родители на 

деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија Македонија,, 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. 08-1487/13                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 Здружение Џудо клуб ,,Сеишен,, Прилеп 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Здружение 
Џудо клуб ,,Сеишен,, Прилеп, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Здружение Џудо клуб 
,,Сеишен,, Прилеп, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/13                           Градоначалник  
02.09.2016 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 Здружение Џудо клуб ,,Сеишен,, Прилеп 

  
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Здружение Џудо клуб 
,,Сеишен,, Прилеп, за организација на традиционален Меѓународен турнир во џудо за 2016г. 
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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 Здружение Џудо клуб ,,Сеишен,, 
Прилеп. 

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. 08-1487/14                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 ФК ,,Младост,, Кривогаштани 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на ФК 
,,Младост,, Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 31.08.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1533/14                           Градоначалник  
02.09.2016 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 ФК ,,Младост,, Кривогаштани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на ФК ,,Младост,, 
Кривогаштани, за учество на натпревари во македонските фудбалски лиги.  



Стр.14                                 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                    9/2016 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 10 

000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на ФК ,,Младост,, 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. 08-1487/15                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 ФК ,,Напредок,, Крушеани 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на ФК 
,,Напредок,, Крушеани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на 
ден 31.08.2016г. 
 

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

 
Бр. 09-1533/15                           Градоначалник  
02.09.2016 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 ФК ,,Напредок,, Крушеани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на ФК ,,Напредок,, Крушеани, 
за учество на Третата Македонска фудбалска лига.  



Стр.15                                 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                    9/2016 

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, да исплати сума во износ од 20 
000 денари, од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016г. на ФК ,,Напредок,, Крушеани. 
 

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. 08-1487/16                  Претседател на Совет  
31.08.2016 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 определување на дневници за членовите на комисиите за 

проценка на штети на земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на 
територијата на Општина Кривогаштани 

 
 

1. Се прогласува Одлуката за определување на дневници за членовите на комисиите за 
проценка на штети на земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на 
територијата на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 31.08.2016г. 
 

2. Одлуката за определување на дневници за членовите на комисиите за проценка на 
штети на земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на 
Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-1533/16                           Градоначалник  
02.09.2016 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. 5/02), 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), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе:  

 



Стр.16                                 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                    9/2016 

 
ОДЛУКА 

за определување на дневници за членовите на комисиите за проценка на штети на 
земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на 

Општина Кривогаштани  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат дневници за членовите на комисиите за проценка на 

штети на земјоделските површини, предизвикани од природна непогода град на територијата на 
Општина Кривогаштани што се случи на ден 15.07.2016г. 

 
Член 2 

Висината на дневницата за членовите на комисиите формирани со Решенија бр. 08-1318/5 
од 18.06.2016г; бр. 08-1318/6 од 18.06.2016г. и  бр. 08-1318/7 од 18.06.2016г.  изнесува 800,00 
денари од ден, за секој член, за период од 5 (пет) дена, кога се вршеше проценка на 
земјоделските површини и се изготвуваа записници. 

 

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

Општина Кривогаштани“. 
 
Бр. 08-1487/17                  Претседател на Совет  
31.08.2016 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                            Игорче Колески  

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Стр.17                                 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                                                    9/2016 

 
 

СОДРЖИНА 
на акти донесени на 70-та седница на Совет на Општина Кривогаштани одржана на ден 31.08.2016г. и акти 

донесени од Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
 
 

1.Заклучок за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на  
   Општина Кривогаштани                    ...............1 
 -Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Кривогаштани               ...............1 
2. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (втор квартал)  
   за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2016 година.               ...............2       

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

   на Општина Кривогаштани за 2016 година.                  ...............2       
3.Заклучок за прогласување на Одлуката за прифаќање на предлог за збратимување од  
   Општина Булќиза (Република Албанија)                   ...............3       
  -Одлука за прифаќање на предлог за збратимување од Општина Булќиза (Република Албанија)   ...............3       
4.Заклучок за прогласување на Локалениот план за управување со отпад на Општина  
   Кривогаштани и усвојување                    ...............4       
5.Закчлучок 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  29.01.2016г., 08-295/5 од 17.02.2016г.,  08-425/4 
   од 04.03.2016г., 08- 961/12  од 25.05.2016г. и 08-1240/5 од 11.07.2016г.                   ...............4       

  -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  29.01.2016г., 08-295/5 од 17.02.2016г.,  08-425/4 од 04.03.2016г., 08- 961/12  од 25.05.2016г.  
   и 08-1240/5 од 11.07.2016г.                          ...............5       
6.Заклучок за прогласување на Одлуката за отпишување на долг и ослободување од плаќање  
   на долг за комунална такса за улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј              ...............5       
  -Одлука за отпишување на долг и ослободување од плаќање на долг за комунална такса за  
   улично осветлување на Томе Шопчев од Славеј                  ...............6       
7.Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Барање од МЗ Воѓани              ...............6       
  -Заклучокот за усвојување на Барање од МЗ Воѓани                 ...............7       
8.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  
   Дарко Преспаноски од Пашино Рувци                   ...............7       
  -Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Дарко Преспаноски од  
   Пашино Рувци                      ...............8       
9.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош  
   на Скијачка Федерација на Република Македонија, Скопје                ...............8       
  -Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Скијачка Федерација на  
   Република Македонија, Скопје                    ...............9       
10.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош 
   на Драган Конески од Кривогаштани                   ...............9       
  -Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Драган Конески од Кривогаштани  .............10       
11.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  
   Младински центар за рурален развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на  
   лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија  
   ,,Епилепсија Македонија,, Кривогаштани                  .............11       

   -Одлука за одобрување на еднократна финансиска помош на Младински центар за рурален  

   развој ,,Авангарда,, Кривогаштани и Здружение на граѓани на лица со епилепсија и родители  
   на деца со епилепсија во Република Македонија ,,Епилепсија Македонија,, Кривогаштани             .............11      
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12.Заклучок за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на  
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