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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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај (трет квартал) за 

извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 
 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (трет квартал) 

за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (трет квартал) за 
извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 08-1687/2      Градоначалник  
17.11.2014 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.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани донесе: 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Квартален извештај (трет квартал) за извршувањето на 
 Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 

 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 14.11.2014 

година, го разгледа Кварталниот извештај (трет квартал) за извршувањето на Буџетот 

на Општина Кривогаштани за 2014 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 
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Бр. 07-1621/3           Претседател на Совет  
04.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Планот на програми за развој на Општина Кривогаштани за 

период 2015-2017 година 
 

1. Се прогласува Планот на програми за развој на Општина Кривогаштани за 
период 2015-2017 година, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Планот на програми за развој на Општина Кривогаштани за период 2015-2017 
година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

  Бр. 08-1687/3      Градоначалник  
17.11.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА 
КРИВОГАШТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015 - 2017 ГОДИНА 

 
 

1. Цел на развојната програма: решавање на проблемот со водоснабдување во 
населените места во кои не е решен, обезбедување на чиста и здрава вода за 
пиење за сите граѓани на општина Кривогаштани како и решавање на проблемот со 
одведување и третманот на отпадните води и обезбедување на техничка 
документација и студии за решавање на проблемот. Исто така со развојната 
програма се предвидува изградба на општински патишта и улици на територијата 
на општина кривогаштани, уредување на градежносто земјиште со изградба на 
објекти од јавен карактер, изработка на планска документација со што ќе се 
подобри квалитетот на живеење во населените места, подобрување на условите во 
сточниот и зеленитот пазар, обезбедување на простор за паркирање. 
 

I РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 6 510 000,00 денари 
Буџет на РМ - ЕИБ: 3.940.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 70.000,00 денари 
Буџет на РМ: 2.000.000,00 денари 
Приватни инвеститори во зона - 500.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
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Проект 1: Изработка на техничка документација за изградба на експлоатационен 
бунар во бунарско поле с. Славеј 

- Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се иразботи техничка 
документација со која ќе може да се подобрат финансиските средства за 
реализација на истиот. 

Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

Временски период на имплементација на проектот 03/2015 до 05/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 70.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 70.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен. 
Проект 2: Изградба на експлоатационен бунар во бунарско поле с. Славеј 

- Опис на проектот: со проектот се предвудува да се изгради нов 
експлоатационен бунар во близина на бунарот 2 од бунарско поле с. Славеј кој 
е обрупен и не може да се рехабилитира и стави во функција на вода со што ќе 
се овозможи приклучување на други населени места во регионалниот 
водоснабдителен систем Кривогаштани. 

Планирани активности: 
- Спроведува на јавна набавка и избор на изведувач 
- Изработка на експлоатациониот бунар 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: Буџет на Република Македонија, министерство за животна 
средина 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежмните министерства. 
Проект 3: Изработка на техничка документација за изградба на доводен цевовод од 
приклучна шахта на регионалниот водовод Студенчица кај с. Житоше до резервоар 
во Кривогаштани 
- Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка 

документација за изградба на доводен цевовод од регионалниот водовод 
Студенчица на приклучна шахта кај с. Ропотово до резервоарот во 
Кривогаштани. Со изработената документација ќе може да се реализираат 
средства од кредитот од Европска инвестициона Банка за изградба на 
водоводни системи. 

Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

*постапките ќе бидат спроведени од страна на Министерството за транспорт и врски 
Временскиот период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупната вредност на проектот: 600.000,00 денари (без ДДВ) 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ - грант од заемот на ЕИБанка: 600.000,00 денари (без ДДВ) 
Статус на финансирање: сигурен. 
Ризик: Одложување на имплементација од страна на Министерството за транспорт и 
врски. 
Проект 4: Изградна на дистрибутивна водоводна мрежа во с.Воѓани 
Опис на проектот: со проектот се предвидува да се изгради дистрибутивна водоводна 
мрежа во с. Воѓани и истата се приклучи на постоечката главна водоводна линија. 



Стр. 4                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               18/2014 

Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изработка на дистрибутивната мрежа. 

*постапките ќе бидат спроведени од страна на Министерството за транспорт и врски 
Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 09/2015 година. 
 Вкупната вредност на проектот: 3.340.000,00 денари (без ДДВ) 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
Проект 5: Изградба на водоводна мрежа во индустриска зона с. Славеј - 1 фаза 
- Спроведува на јавна набавка и избор на изведувачи, 
- Изработка на дистрибутивна мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 09/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 1.500.000,00 денари 
Буџет на Република Македонија: 1.000.000,00 денари,  
Приватен инвеститор: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 5.400.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 400.000,00 денари 
Буџет на РМ: 5.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изградба на ревизиони шахти на дистрибутивна мрежа с. Пашино Рувци. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изградат ревизиони шахти на 
чворните места на дистрибутивната мрежа во с. Пашино Рувци, со што ќе се овозможи 
ставање во функција на системот. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и збор на изведувач, 
- Изградба на ревизионите шахти. 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 400.000,00 денари. 
Извор на финансирање: Буџет на ЕЛС Кривогаштани 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 2: Изградба на доводен цевовод од приклучна шахта на регионалниот 
водовод Студенчица кај с.Житоше до резервоар во Кривогаштани (прва фаза) 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува изградба на прва фаза од доводниот 
цевовод во должина од 4км. 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор. 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2017 до 08/2017 година 
Вкупна вредност на проектот: 5.000.000,00 година 
Извор на финасирање: буџет на Република Македонија, МЖС, АФПЗРР 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски срества од страна на надлежните министерства. 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 5.000.000,00 денари 
Буџет на РМ: 5.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
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Проект 1: Изградба на доводен цевовод од приклучна ѓахта на регионалниот 
водовод Студенчица кај с. Житоше до резервоар во Кривогаштани (втора фаза) 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува изградба на прва фаза од доводниот 
цевовод во должина од 4 км. 
- Спроведување на јавна навбавка и избор на изведувач, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор. 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање : Буџет на Република Македонија, МЖС, АФПЗРР. 
Статус на финансирање: несигурен. 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
 

II РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 22.600.000,00 денари 
Буџет на РМ: 20.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 2.600.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: изградба на канализациона мрежа во с. Крушрани ФАЗА 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради прв дел од 
канализационата мрежа во с. Крушеани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач 
- Изведба на Фаза 1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 11/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ: 4.500.000,00 денари. 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства. 
Проект 2: Изградба на канализациона мрежа во с. Славеј - Фаза 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради прв дел од 
канализационата мрежа во с. Славеј. 
Планирани активности: 
- Спроведува на јавна набавка и избор на изведувач 
- Изведба на фаза 1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 11/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот : 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на Република Македонија: 6.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари. 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
Проект 3: Изградба на атмосферска и фекална канализација во индустриска зона с. 
Славеј - Фаза 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради прв дел од атмосферска и 

фекална канализација со довод до прочистителна станица како и пречистителна 
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станица со потребна електрификација за индустриска зона 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач 
- Изведба на фаза 1 од канализационата мрежа 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 11/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 10.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Република Македонија: 9.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: Несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства. 
Проект 4: Изработка на техничка документација за изградба на канализациона 
мрежа во с. Врбјани со решение за третманот на отпадните води 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на канализациона мрежа за с. Врбјани со решение за третманот на отпадни 
води, на ниво на Основен проект. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 300.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 300.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетото на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 5: Изработка на техничка документација за изградба на колектор од 
индустриска зона Славеј и пречистителна станица за отпадни води с.Врбјани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува изработка на техничка документација за 
изградба на канализациона мрежа за с. Врбјани со решение за третманот на отпадните 
води, на ниво на основен проект. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 300.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 300.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетото на ЕЛС Кривогаштани 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 
ПРИХОФИ: 25.600.000,00 денари 
Буџет на РМ: 7.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 2.600.000,00 денари 
Донација: 2.500.000,00 денари 
РАСХОДИ 
Проект 1 : Изработка на техничка документација за изградба на канализациона 
мрежа во с. Обршани со решение за третманот на отпадните води 
Опис на проектот: Со проекто се предвидува да се изработи техничка документација за 
изградба на канализациона мрежа за с. Обршани со решение за третманот на 
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отпадните води, на ниво на основен проект. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 300.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 300.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетото на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 2: изградба на канализациона мрежа во с. Славеј -Фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради дел од канализационата 
мрежа. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
АФПЗРР: 6.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
Проект 3: Изградба на канализациона мрежа во с. Крушеани - Фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради прв дел од 
канализационата мрежа во с. Крушеани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 8.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ: 7.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
Проект 4: Изградба на атмосферска и фекална канализација со довод до 
пречистителна станица како и пречистителна станица со потребна електрификација 
за индустриска зона с. Славеј - Фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради прв дел од атмосферската 
и фекална канализација со довод до пречистителна станица како и пречистителна 
станица со потребна електрификација за индустриска зона 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза 1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 14.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
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Буџет на РМ: 9.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 15.800.000,00 денари 
Буџет на РМ: 12.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 3.300.000,00 денари 
РАСХОДИ 
Проект 1: Изработка на техничка документација за изградба на канализациона 
мрежа во с. Бела Црква и Воѓани, Боротино и Пашино Рувци со решение за третманот 
на отпадните води 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на канализациона мрежа за с. Бела Црква со решание за третманот на 
отпадните води, на ниво на Основен проект. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант, 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 800.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 2: Изградба на канализациона мрежа во с.Славеј фаза 3 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради фаза 2 од канализационата 
мрежа во населено место Славеј. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза 1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 11/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ: 6.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
Проект 3: Изградба на канализациона мрежа во с. Крушеани Фаза 3 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради фаза 2 од канализационата 
мрежа во населено место Крушеани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ: 6.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
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Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства 
 
Проект 4: Изградба на канализациона мрежа во с. Врбјани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач, 
- Изведба на фаза1 од канализационата мрежа. 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 8.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ: 7.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите и надлежните 
министерства. 
 

 
III.РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 87.100.000,00 денари 
ЈП за државни патишта: 61.600.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 2.900.000,00 денари 
Буџет на РМ-АФПРР 4.600.000,00 денари 
Кредит Светска Банка: 12.000.000 денари 
МЗШВ-Ипард програма:   6.000.000 денари 
РАСХОДИ 
Проект 1: Изработка на техничка документација за изградба на улица во населено 
место: Кривогаштани, Крушеани, Славеј, Пашино Рувци, Кореница и Воѓани  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на улица во населените места Кривогаштани ул. Македонски 
Просветители, во должина од 250 м, Крушеани во должина од 300м, Славеј во 
должина од 200м, Кореница во должина од 180м. Пашино Рувци во должина од 450м, 
и Воѓани во должина од 400м врз основа на која ќе се распише тендер за јавна 
набавка.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 06/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 450.000,00 денари 
Избор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 450.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 2: Изработка на техничка документација за изградба на локален пат: Пашино 
Рувци - регионален пат Р2339 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на локален пат од Пашино Рувци до регионален пат во должина од 1100м, 
врз основа на која ќе се распише тендер за јавна набавка. 
Планирани активности: 
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- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 06/2015 година. 
Вкупна вредност на: 250.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 250.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 3: Изградба на улици во: Кривогаштани, Пашино Рувци, Врбјани, Боротино, 
Воѓани , Бела Црква, Обршани  и Кореница 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува: да se тампонира и асфалтира улица 
„Никола Карев„ во Кривогаштани во должина од 400м,  да се асфалтира ул.Илинденска  
во должина од 350м, да се тампонира и асфалтира улица во Воѓани и Бела Црква во 
должина од 765м,  улица во Обршани во должна од 863м, Врбјани во дожина од 200м, 
Боротино во должина од 300м(1 фаза) и Пашино Рувци во должина од 400м, Кореница 
во должина од 200м 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач 
- Изградба на улицата. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2015 до 10/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 18.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани- Агенција за државни патишта:   1.200.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.200.000,00 денари 
Кредит Светска банка: 12.000.000,00 денари 
Буџет на РМ-АФПРР 3.600.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен  
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на агенцијата за државни патишта и 
надлежните министерства. 
Проект 4: Реконструкција на улица Едвард Кардељ во Кривогаштани  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува: Да се постави нов слој асфалт на улица 
Едвард Кардељ во Кривогаштани (дел од регионалниот пат) во Кривогаштани во 
должина од  900м, 1 фаза    
Временски период на имплементација на проект: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот 6.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
 МЗШВ-Ипард програма:   6.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: неисгурен  
Ризик: Неодоврени финансиски средства од страна на МЗШВ-Ипард програма 
Проект 5: Реконструкција на   регионален пат Р2335 од Кривогаштани до Обршани и Р 
2339 од Обршани до Воѓани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува: Да се постави нов слој асфалт на 
регионален пат Р2335 од Кривогаштани до Обршани и Р 2339 од Обршани до Воѓани  
во должина од 9000м,  
Планирани активности:  
Асфалтирањето се планира да го изврши ЈП за државни патиштита со финансиски 
сретства преку Министертсво за транспорт и врски 
Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 8/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 60.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Агенција за државни патишта:   60.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен  
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Ризик: Неодобрени финансиски средства од стана на Министертсво за транспорт и 
врски 
Проект 6: Изработка на техничка документација и изградба на пешачки мост на Река 
Црна во с. Бела Црква  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на на Река Црна во с. Бела Црква на локација на постоечкиот нестандарден 
премин према с. Трновци.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 06/2015 година. 
Вкупна вредност на проектот: 1.500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.500.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 5:  Изработка на техничка документација за осветлување на R1306 на потегот 
низ населено место Славеј и негова изградба  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на локален пат од с. Славеј до с. Боротино во должина  од околу 5км.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 06/2016 година. 
Вкупна вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани:  1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА 

ПРИХОДИ: 11.700.000,00 денари 
ЈП за државни патишта: 1.800.000,00 денари 
Буџет на РМ, Биро за развој: 3.500.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.400.000,00 денари 
АФПЗРР: 5.000.000,00 денари. 
РАСХОДИ 
Проект 1: Изработка на техничка документација за изградба на улица во населените 
места: Воѓани, Обршани, Годивле, Боротино, Брбјани и  Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на улица во населените места: Воѓани, Обршани, Годивле и Кривогаштани 
во вкупна должина од 1500 м., врз основа на која ќе се распише тендер за јавна 
набавка.  
Планирани активности: 
- Сптоведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 06/2016 година. 
Вкупна вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани - ЈП за државни патишта: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 2: Изградба на улица во населените места: Воѓани, Обршани, Годивле, 
Боротино и Кривогаштани 
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Опис на проектот: Изградба на улици во населените места: Воѓани, Годивле, Боротино 
и Кривогаштани во вкупна должина од 1500м 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изградба на улица. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 9.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани - ЈП за државни патишта:   1.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Буџет на РМ, Биро за регионален razvoj: 1.500.000,00 денари 
АФПРР: 5.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: делумно несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на БРР, АФПЗРР. 
Проект 3: Изградба на локален пат Славеј - Заполжани ( прва фаза ) 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се тампонира и асфалтира еден дел од 
1.5 km од локалниот пат Славеј - Заполжани, што претставува прва фаза од проектот.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изградба на улица. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 2.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Биро за регионален развој - проект преку центарот за развој ан пелагонискиот регион: 
2.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: делумно несигурен 
Ризик: Недоволни финансиски средства од страна на Бирото за регионален развој. 
Проект 4: Изработка на техничка документација за изградба на  локален пат с. Славеј 
-с. Боротино 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на локален пат од с. Славеј до с. Боротино во должина  од околу 5км.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 06/2016 година. 
Вкупна вредност на проектот: 300.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани - Агенција за државни патишта на РМ: 300.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 14.600.000,00 денари 
ЈП за државни патишта: 2.000.000,00 денари 
Буџет на РМ, Биро за развој: 4.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.600.000,00 денари 
АФПРР: 7.000.000,00 денари 
РАСХОДИ 
Проект 1: Изработка на техничка документација за изградба на улица во: 
Кривогаштани, Бела Црква , Воѓани, Крушеани и Подвис 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на улица во населените места Кривогаштани, Воѓани, Бела Црква, Годивле, 
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Крушеани и Подвис  во вкупна должина од 1500м., врз основа на која ќе се распише 
тендер за јавна набавка. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 06/2017 година. 
Вкупна вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани- ЈП за државни патишта патишта: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 2: Изградба на улици во населените места:  Кривогаштани, Воѓани, Славеј и 
Боротино. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се асфалтира улица во Воѓани во 
должина од 300м, Славеј во должина од 400м, Боротино во должина од 300м, 
Кореница во должина од 200м и Кривогаштани  во должина од 300м.  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на; 
- Изградба на улица. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2017 до 11/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот : 8.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани - ЈП за државни патишта:   1.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Буџет на РМ, Биро за регионален развој: 1.500.000,00 денари 
АФПРР: 4.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донаторите. 
Проект 3: Изградба на локален пат Славеј - Заполжани (втора фаза) 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се тампонира и асфалтира: втора фаза 
во должина од  1.5 km од локалниот пат Славеј - Заполжани, во соработка со општина 
Долнени  
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изградба на улица. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2016 до 11/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани - Биро за регионален развој - проект преку центарот за 
развој ан пелагонискиот регион 3.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: делумно несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на Бирото за развој. 
Проект 4: Изградба на локален пат Славеј-Боротино ( прва фаза) 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се тампонира и асфалтира: втората 
фаза во должина од 1.5 км од локалниот пат Славеј - Боротино со проектот се 
предвидувада се тампонира и асфалтира: втора фаза во должина од 1.5 км од 
локалниот пат Славеј-Заполжани, во соработка со Општина Долнени. 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изградба на улица. 

Временски период на имплементација на проектот: 07/2017 до 11/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани- АФПЗРР : 3000.000,00 денари 
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Статус на финансирање: Делумно несигурен 
Ризик: неодобрени финансиски средства 
Проект 5:  Изработка на техничка документација за реконструкција na локален пат: 
Годивле - регионален пат Р2335 
Опис на проектот: Со проектот се пердвидува да се изработи техничка документација 
зa реконструкција на локален пат од Годивле до регионалниот пат Р2339. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски Период на имплементација на проектот: 04/2017 до 06/2017 година. 
Вкупна вредност на проектот: 200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани- ЈП за државни патишта патишта: 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен  
 

IV. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈАВЕН ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 3.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1:  Изградба на јавен паркинг простор до  фудбалско игралиште во 
Кривогаштани –прва фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради  јавен паркинг простор до 
фудбалкито игралиште во Кривогаштани согласно ДУП.  
Планирани активности: 
- Ревизија на основен проект 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Извршување на работите; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -  Биро за регионален развој преку ЦРППР 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: неодобрени финансикси средства од страна на Бирото за регионален развој 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА 

ПРИХОДИ: 2.100.000,00 denari 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани. 100.000,00 денари 
Буџет на РМ -  Биро за регионален развој ЦРППР  - 2.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изградба на јавен паркинг простор до фудбалско игралиште во 
Кривогаштани –втора фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради  јавен паркинг простор до 
фудбалкито игралиште во Кривогаштани согласно ДУП.  
Планирани активности: 
- Ревизија на основен проект 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Извршување на работите; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 2.000.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -  Биро за регионален развој преку ЦРППР 
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Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: неодобрени финансикси средства од страна на Бирото за регионален развој 
Проект 2: Изработка на техничка документација за изградба на јавен паркинг простор 
до фудбалско игралиште во с. Воѓани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да да се изработи техничка 
документација за изградба на јавен паркинг простор до фудбалкито игралиште во 
Кривогаштани согласно ДУП  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна навацка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 
- Ревизија на основен проект. 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2016 до 04/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 100.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -  Буџет на ЕЛС Кривогаштани 
Статус на финансирање: сигурен 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ:3.100.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани. 100.000,00 денари 
Буџет на РМ -  Биро за регионален развој преку ЦРПР—3.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: изработка на техничка документација за изградба на јавен паркинг простор 
до фудбалско игралиште во с. Обршани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документација 
за изградба на јавен паркинг простор до фудбалкито игралиште во Кривогаштани 
согласно ДУП  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 
- Ревизија на основниот проект. 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2017 до 04/2017 година. 
Вкупна планирана вреднсот на проектот: 100.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ - Буџет на ЕЛС Кривогаштани 
Статус на финансирање: сигурен 
 
Проект 2: Изградба на јавен паркинг простор до фудбалско игралиште во с. Воѓани  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се извршат работи за уредување на 
паркинг простор кој е планиран со урбанистичка документација над покриеното речно 
корито северно од сточниот пазар во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Ревизија на основен проект 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Извршување на работите; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ - Биро за регионален развој преку ЦРППР 
Статус на финансирање: неисгурен 
Ризик: Неодобрени финансикси средства од страна на бирото за регионален развој 
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VI. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЧНИ КОРИТА ВО УРБАНИЗИРАН ПРОСТОР 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 70.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани. 70.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на Основен проект за регулација на речното корито во 
Кривогаштани - фаза 2 и 3 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Основен проект за 
уредување на речното корито во Кривогаштани - фаза 2 во должина од 300м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 70.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 70.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 4.000.000,00 denari 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани. 1.000.000,00 денари 
Министерство за ЖСПП: 2.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Регулација на речното корито во Кривогаштани - фаза 2. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди речното коритно во 
Кривогаштани - фаза 2 во должина од 150м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Уредување на коритото; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2016 до 09/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 4.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Република Македонија - Министерство за животна средина: 3.000.000,00 
денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 3.000.000,00 denari 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани. 500.000,00 денари 
Министерство за ЖСП: 2.500.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1:  Удерување на речното корито во Кривогаштани - фаза 3 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди речното корито во 
Кривогаштани - фаза 3 во должина од 80м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач 
-  Уредување на коритото; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2017 до 09/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000,00 денари 
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Извор на финансирање:  
Буџет на РМ - Министерство за животна средина: 2.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
 

VII. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ОТВОРЕНИ ПАЗАРИ НА ГОЛЕМО И 
МАЛО ВО УРБАНИЗИРАН ПРОСТОР 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 8.400.000,00 денари 
Буџет на РМ-АФПЗРР: 8.000.000,00 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 400.000 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изградба на покривна конструкција во зелен пазар во Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи основен проект и да се 
извршат работи за покривање на зелен пазар во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант и ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Извршување на работите; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 8.400.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
Буџет на РМ-АФПЗРР: 8.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС-Кривогаштани: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на АФПЗРР 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 8.000.000,00 денари 
АФПРР: 8.000.000,00 денари 
РАСХОДИ 
Проект 1. Изградба на сточен пазар во Кривогаштани - фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи основен проект и да се 
извршат работи за покривање на зелен пазар во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка за избори на проектант и ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка за избор на изведувач 
- Извршување на работите 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
АФПРР-:7.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на АФПРР 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 
 

ПРИХОДИ: 3.000.000,00 денари 
АФПРР: 3.000.000,00 денари 
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РАСХОДИ: 
Проект 1: Изградба на сточен пазар во Кривогаштани - фаза 3 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи основен проект и да се 
извршат работи за покривање на зелен пазар во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка за избор на проектант и ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Извршување на работите; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.000.000,00 денари 
Извор на финансирање: 
АФПРР: 3.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на АФПРР 

 
VIII. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 1.300.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.300.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на Урбанистички план за село за нас.место Славеј 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Урабанистички план за 
село за населените места во општина Кривогаштани во размер 1:1000 
- Спроведување на тендеска постапка и изработка на ажурарани подлоги 
- Спроведување на тендеска постапка и изработка на елаборати за нумерички 

податоци 
- Обезбедување на услови за планирање 
- Спроведување на тендеска постапка и изработка на стратешка оценка за 

влијание врз животната средина 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изработувач на урабанистичките 

планови; 
- Ревизија на плановите 
- Добивање на согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на Советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2015 до 12/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: сигурен 
Проект 2: Изработка на  ЛУПД во населено место за изградба на пречистителна 
станица КО Врбјани. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи локална урбанистичка 
планска документација вон населено место во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на Советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2015 до 12/2015 година. 
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Вкупна планирана вредност на проектот: 200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
Проект 3: Изработка на урбанистички план за село за нас.место Кривогаштани - блок 
23, 25 , 3 и 7. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Урбанистички план за 
блок 25 Кривогаштани во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2015 до 12/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
Проект 4: Изработка на ЛУПД во населено место за изградба на бунар во бунарскло 
поле с. Славеј 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи локална урбанистичка 
планска документација вон населено место во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2015 до 12/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА 

ПРИХОД: 900.000,00 денари 
Приватни инвеститори : 400.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на урбанистички планови за вон село за нас.место  со површина 
од 20 хектари. 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Урбанистички план за 
село за нас.место со површина 20 хектари во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2016 до 12/2016 година. 
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Вкупна планирана вредност на проектот: 500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 100.000,00 денари 
Приватни инвеститори : 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
Проект 2: Изработка на урбанистички план за село за нас.место Кривогаштани –блок 
9, 10,18 и 26  
Опис на проектот: Со проетктот се предвидува да се изработи Урбанистички план за 
блок 9, 10, 18 и 26 Кривогаштани во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2016 до 12/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 800.000,00 денари 
Буџет на Општина Кривогаштани : 400.000,00 денари 
Приватни инвеститори : 400.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на Урбанистички планови за вон село за нас.место со површина 
од 20 хектари. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2017 до 12/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 100.000,00 денари 
Приватни инвеститори : 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
Проект 2: Изработка на  урбанистички план за село за нас.место Кривогаштани –блок 
14,15 и 16  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Урбанистички план за 
блок 14,15 и 16 во Кривогаштани во размер 1:1000 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и изор на изработувач; 
- Ревизија на плановите. 
- Добивање согласност од надлежно министерство 
- Усвојување на планот од страна на советот 

Временски период на имплементација на проектот: 03/2017 до 12/2017 година. 
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Вкупна планирана вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: недоволна реализација на буџетот на општината 
 

IX.РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 6.450.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.400.000,00 денари 
Биро за регионален развој: 3.850.000,00 денари 
Донација –ЈП македонски железници: 1.200.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Партерно уредување на простор пред општинска зграда во Кривогаштани  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди партерно централното 
подрачје во Кривогаштани околу општинската во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 3.600.000 денари 
Извор на финасирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 3,000.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 600.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 
Проект 2: Уредување на Ул.„Македонски Просветители„ во централното подрачје во 
Кривогаштани - 1 фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје околу 
училишниот двор во Кривогаштани во должина од 160м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 850.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 850.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 
Проект 3: Изградба на игралиште с. Воѓани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради игралиште во с. Воѓани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 

Временски период на имплементација на проектт: 04/2015 до 05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 800.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
ЕЛС Кривогаштани: 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 
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Проект 4: Изградба на игралиште с. Боротино 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради игралиште во с. Боротино 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Донација –ЈП македонски железници: 1.200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 4.200.000,00 денари 
Биро за рурален развој: 1.500.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.700.000,00 денари 
АФПЗРР: 1.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на техничка документација и Уредување на Ул.”Браќа 
Моцаноски” во Кривогаштани- 1фаза-200м 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уредат јавните површини на 
ул.”Браќа Моцаноски” и да се прошири мостот со изградба  на тротоари. 
Планирани активниости: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 07/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 500.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 
Проект 2: Уредување на централното подрачје во с. Крушеани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје во 
с.Крушеани во должина од 400м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 06/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 400.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 400.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 400.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани, неодобрени 
финасиски средства од надлежните министерства 
 
Проект 3: Изградба на игралиште с. Крушеани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради игралиште во с.Крушеани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
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- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 
Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 05/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 800.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 800.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од надлежните министерства 
Проект 4: Уредуваање на Ул.„Македонски Просветители„ во централното подрачје во 
Кривогаштани - 2фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје околу 
учишниот двор во Кривогаштани во должина од 160м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 05/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој:1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од надлежните министерства 
Проект 2: Уредување на Ул.„Фипип Втори„ -  3фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје околу 
учишниот двор во Кривогаштани во должина од 200м. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на надзор; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2016 до 05/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 1.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од надлежните министерства 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНИОСТ ЗА 2017 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 3.000.000,00 денари 
Биро за рурален развој: 1,400.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 1.600.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Изработка на техничка документација и Уредување на централното 
подрачје во Обршани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје во с. 
Обршани  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 06/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 800.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
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Ризик: Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани, неодобрени 
финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
Проект 2: Изработка на техничка документација и Уредување на централнот подрачје 
во с.Пашино Рувци 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје во с. 
Пашино Рувци. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 06/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 600.000,00 денари 
Извор на финасирање:  
ЕЛС Кривогаштани: 600.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани, неодобрени 
финансиски средства од страна на надлежните министерства. 
Проект 3: Изработка на техничка документација и Уредување на централното 
подрачје во с.Воѓани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уреди централното подрачје во  с. 
Пашино Рувци. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 06/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проетктот: 600.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
ЕЛС Кривогаштани: 600.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Недоволна реализација на буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 4: Уредување на Ул.„Филип Втори„ во Кривогаштани- 4фаза 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се уредат јавните површини на 
ул.Браќа Моцаноски и да се прошитри мостот со изградба  тротоари. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 

Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 07/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на Биро за регионален развој: 500.000,00 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен  
Ризик: Неодобрени финансиски средства од надлежните министерства 

 
X.РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ZA ИЗГРАДБА НА ОСТАНАТИ ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН 

КАРАКТЕР 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА: 
 

ПРИХОДИ: 68.350.000,00 денари 
Буџет на РМ -МОН: 26.400.000,00 денари 
Министерство за култура: 1.000.000,00 денари 



Стр. 25                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               18/2014 

Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 4.350.000,00 денари 
Буџет на РМ -Агенција за спорт и млади: 7.000.000,00 
Ипард: Програма: 14.800.000,00 денари 
Донација САД: 14.500.000,00 денари 
Приватни инвеститори: 300.000,00 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Внатрешно уредување на општинска конгресна сала во Кривогатани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се догради влезниот дел од кино 
салата и внатрешно да се опреми истата, со што би се подобриле условите за 
одвивањето на културниот живот на граѓаните. 
Планирани активниости: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Довршување на реконструкцијата; 

Временски период на имплементација на проектот: 06/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Министерство за култура: 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани :500.000,00 denari 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежните министерства 
Проект 2: Довршување на надградбата на општинската зграда (административен 
дел) Фаза 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се доврши  надградбата на 
општинската зграда со што ќе се добие простор за нормално функционирање на 
администрацијата на локалната самоуправа и ќе се добие простор за невладиниот 
сектор, простор за граѓански информативен центар, простор за канцеларија за ЛЕР и сл. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Довршување на надградбата; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.000.000,00 денари 
Извор на финасирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 400.000,00 денари 
Ипард Програма: 600.000,00 денари                                                                                                                                                               
Статус на финасирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на буџетот на ЕЛС Кривогаштани и неодобрени средства од 
Ипард програмата 
Проект 3: Реконструкција на училишната зграда во с.Годивје 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи основен проект и да се 
изврши реконструкција на училишнат зграда во ПУ с.Годивје со што ќе се обезбедат 
подобриуслови за работа на учениците и вработените. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка за избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка иизбор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведување на реконструкцијата; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 2.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ - Министерство за образование 
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Статус на финасирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 4: Изградба на ограда на училишен двор во ПУ с.Крушеани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се огради училишниот двор во ПУ 
с.Крушеани со што ќе се обезбеди подобра безбедностна учениците и вработените. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка за избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка иизбор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведување на реконструкцијата; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 450.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -Министерство за образование и донатори: 400.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 50.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 5: Изградба на спортска сала во ЦООУ„Манчу Матак„ во Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради спортска сала во дворното 
место на ЦООУ Манчу Матак во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
Сите постапки за изградба на спортската сала се спроведуваат од страна на 
Министерството за образование и наука. 
Временски период на имплементација на проектот: 04/2015 до 05/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот :24.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -Министерство за образование : 24.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од страна на МОН; 
Проект 6: Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради сенаменско спортско 
игралиште во Кривогаштани согласно планската документација. 
Планирани активности: 
 Сите активности се спроведуваат од страна на Агенција за спорт и млади  
Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -Агенција за спорт и млади: 7.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на Агенција за спорт и малди; 
Проект 7: Доградба на општинска зграда фаза - 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради доградба на општинска 
зграда согласно проектната документација, со што ќе се добие простор за нормално 
функционирање на администрацијата во локалната самоуправа и ќе се добие простор 
за невладиниот сектор, простор за граѓански информативен центар, простор за 
канцеларија за ЛЕР и сл. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Довршуавње на надградбата; 
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Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.000.000,00 денари 
Ипард Програма: 4.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финасиски средства од страна на инвеститори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани и неодобрени средства од 
ипард програмата 
Проект 8: Изградба на ЕЕ фасада на општинска зграда и инсталација на парно греење 
во општинска зграда 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи ЕЕ фасадса на 
општинската зграда и инсталира парно греење со котел на пелети  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
-  Довршување на надградбата; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 godina. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 8.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.500.000,00 денари 
Донација од САД: 6.500.000,00 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект 9: Изградба на ЕЕ фасада на училишна зграда на ОУ „Јонче Смугрески„с. 
Обршани и инсталација на котел за парно греење на пелети 
Опис на проектот: Со проектот се предвивуда да се изработи ЕЕ фасадса на 
општинската зграда и инсталира парно греење со котел на пелети  
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 4.500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект 10: Реконструкција на младински дом во с. Славеј  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се реконструира младинскиот дом во 
с. Славеј 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведба на работите 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 1.200.000,00 денари 
Ипард Програма: 1.200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект 11: Реконструкција на старата училишна зграда во Кривогаптани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи Основен проект и да се 

изврши реконструкција на старата училишна зграда во Кривогаштании со што ќе се 



Стр. 28                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               18/2014 

обезбеди простор за едносменско работење на ЦОУ “Манчу Матак” во  
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јава набавка и избор на ревидент; 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проекто: 3.000.000,00 денари 
Извор на финанирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 2.500.000,00 денари 
Донација од САД: 500.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект 12. Изработка на техничка документација за изградба на автобуска станица во 
Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектото се предвидува да се изработи техничка документациа 
за изградба на автобуска станица во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јава набавка и избор на ревидент; 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 100.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Приватен инвеститор: 100.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект 13: Изградба на ПП зграда во Кривогаштани- фаза 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од ПП зградата во 
Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 4.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД Програма: 4.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 14: Изградба на Административно деловен објект во Кривогаштани- фаза 1 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од административно 
деловен објект во  Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката 
документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД Програма : 5.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 15. Изработка на техничка документација за изградба на  базен во 
Кривогаштани 
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Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изработи техничка документациа за 
изградба на базен во Кривогаштани. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавнанабавка избор на ревидент; 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2015 до 08/2015 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Приватен инвеститор: 200.000,00 денар 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 

 
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА: 

ПРИХОДИ: 42.000.000,00 денари 
Буџет на РМ -МОН: 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 1.800.000,00 денари 
Буџет на РМ – Агенција за спорт и млади: 10.000.000,00 денари 
Ипард Програма: 12.200.000,00 денари 
Буџет на РМ –МТСП: 1.000.000,00 денари 
Приватен инвеститор: 16.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Довршување на надградбата на општинската зграда (административен 
дел) Фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се доврши надградбата на 
општинската зграда со што ќе се добие простор за нормално функционирање на 
админитрацијата во локалната самоуправа и ќе се добие простор за невладиниот 
сектор, простор за граѓански информативен центар, простор за канцеларија за ЛЕР и сл. 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка за избор на изведувач; 
- Довршување на надградбата; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 800.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 2: Промена на покривна конструкција и изградба на ЕЕ фасада на  училишна 
зграда во с. Славеј 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавнанабавка избор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ -Министерство за образование : 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
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-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 3: Адаптација на дел од ОУ „Јонче Смугрески„ во Обршани во детска градинка  
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се адаптира дел од старото училиште 
во призмје во ОУ„Јонче Смугрески„ во с. Обршани во детска градинка. 
Планирани активности: 
Сите активности се спроведуваат од страна на Министерството за труд и социјална 
политика.  
Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 09/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.800.000,00 денари 
Извор на финансирање: несигурен  
Буџет на РМ-Министерство за труд и социјална политика: 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 800.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од Агенција за спорт и малди; 
Проект 4: Реконструкција на младински дом во с. Врбјани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведба на работите 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 1.200.000,00 денари 
Ипард Програма: 1.200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од донатори; 
Проект 5: Изградба на фудбалско игралиште с. Обршани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведба на работите 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 10.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Агенција за спорт и малди : 10.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на АСМ; 
Проект 6: Изградба на ПП зграда во Кривогаштани- фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од ПП зградата во 
Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД Програма : 5.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 7: Изградба на Административно деловен објект во Кривогаштани- фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од административно 
деловен објект во  Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката 
документација 
Планирани активности: 
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- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 
Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 6.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД Програма : 6.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 8: Изградба на Автобуска станица во Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од административно 
деловен објект во  Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката 
документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 6.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Приватен инвеститор : 6.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Незаинтересираност на приватните инвеститорти; 
Проект 9: Изградба на базен во Кривогаштани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од административно 
деловен објект во  Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката 
документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 10.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Приватен инвеститор : 10.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Незаинтересираност на приватните инвеститорти; 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА: 
ПРИХОДИ: 47.400.000,00 денари 
Буџет на РМ-МОН: 2.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 1.200.000,00 денари 
Буџет на РМ-Министерство за образование : 24.000.000,00 денари 
Ипард Програма: 12.200.000,00 денари 
Буџет на РМ-Министерство труд и социјална политика: 1.000.000,00 денари 
Агенција за спорт и млади: 7.000.000,00 денари 
РАСХОДИ: 
Проект 1: Промена на покривна конструкција и изградба на ЕЕ фасада на  училишна 
зграда во с. Врбјани 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2016 до 08/2016 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Ивор на финансирање:  
Буџет на РМ-Министерство за образование и донатори: 1.000.000,00 денари 
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Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 2: Изградба на спортска сала во ЦООУ„Јонче Смугрески„ во с. Обршани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради спортска сала во дворното 
место на ЦООУ Манчу Матак во Кривогаштани. 
Планирани активности:  
Сите постапки за изградба на спортската сала се спроведуваат од страна на 
Министерството за образование и наука. 
Временски период на имплементација на проектот: 04/2017 до 05/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 24.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-Министерство за образование: 24.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на МОН; 
Проект 3: Реконструкција на младински дом во с. Пашино Рувци 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
- Изведба на работите 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 300.000,00 денари 
Ипард Програма: 1.200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
Проект4: Изградба на  ЕЕ фасада на  на улична зграда во с. Бела Црква 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 1.200.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-Министерство за образование и донатори: 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани : 200.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 5: Изработка на проект и Реконструкција на стара училишна зграда во с. 
Кореница во дневен центар за стари лица 
Планирани активности: 
- Спроведување на јавна набавка и избор на проектант; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на ревидент; 
- Спроведување на јавна набавка и избор на изведувач; 
Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 

Вкупна планирана вредност на проектот: 1.500.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-Министерство за труд и социјална политика: 1.000.000,00 денари 
Буџет на ЕЛС Кривогаштани: 500.000,00 денари 
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Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на донатори; 
-Недоволна реализација на Буџетот на ЕЛС Кривогаштани 
Проект 6: Изградба на ПП зграда во Кривогаштани- фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од ПП зградата во 
Кривогаштани согласно урбанистичкио план и техничката документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирна вредност на проектот: 5.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД програма : 5.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 7: Изградба на Административно деловен објект во Кривогаштани- фаза 2 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради 1 фаза од административно 
деловен објект во  Кривогаштани согласно урбанистичкиот план и техничката 
документација 
Планирани активности: 
- Активностите ќе бидат спроведени од страна на донаторот 

Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 6.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-ИПАРД програма : 6.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на надлежни органи; 
Проект 8: Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Обршани 
Опис на проектот: Со проектот се предвидува да се изгради сенаменско спортско 
игралиште во с. Обршани согласно планската документација. 
Планирани активности:  
Сите активности се спроведуваат од страна на Агенција за спорт и млади  
Временски период на имплементација на проектот: 05/2017 до 08/2017 година. 
Вкупна планирана вредност на проектот: 7.000.000,00 денари 
Извор на финансирање:  
Буџет на РМ-Агенција за спорт и млади: 7.000.000,00 денари 
Статус на финансирање: несигурен 
Ризик: Неодобрени финансиски средства од страна на Агенција за спорт и малди; 
 

XI.РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 
 
 Во периодот од 2015 до 2017 година, Општина Кривогаштани активно ќе се 
вклучи согласно своите надлежности во проектот за регионално интегрирано 
управување со отпадот, согласно општинскиот план за управувње со отпад и 
Националион план за управување со отпадот.  

 
    Бр. 07-1621/4           Претседател на Совет  

14.11.2014 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  
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Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, бр.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

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

Горан Камчески од Бела Црква 

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

Горан Камчески од Бела Црква, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Горан 
Камчески од Бела Црква, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

 Бр. 08-1687/5      Градоначалник  
17.11.2014 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), Советот на 
Општина Кривогаштани донесе: 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош 
на Горан Камчески од Бела Црква 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Горан Камчески 
од Бела Црква, како помош за лекување на неговото малолетно дете.  
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014г. да определи еднократна 
финансиска помош на Горан Камчески од Бела Црква. 
 

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. 07-1621/6           Претседател на Совет  
14.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 

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

Даниел Митков од Кочани 

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

Даниел Митков од Кочани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Даниел 
Митков од Кочани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 08-1687/6      Градоначалник  
17.11.2014 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), Советот на 
Општина Кривогаштани донесе: 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош 
на Даниел Митков од Кочани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Даниел Митков 
од Кочани, за негово лекување.  
 

Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014г. да определи еднократна 
финансиска помош на Даниел Митков од Кочани. 
 

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. 07-1621/7           Претседател на Совет  
14.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за  одобрување на еднократна финансиска поддршка 

на Живко Талевски од Пашино Рувци 

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска поддршка 

на Живко Талевски од Пашино Рувци, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе 
на седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска поддршка на Живко 
Талевски од Пашино Рувци, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

 
 Бр. 08-1687/4      Градоначалник  
17.11.2014 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), Советот на 
Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска поддршка 

на Живко Талевски од Пашино Рувци 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска поддршка на Живко 

Талевски од Пашино Рувци, а за издавање на роман во печатено издание, напишан од 
неговиот малолетен син.  

 
Член 2 

Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 
можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014г. да определи еднократна 
финансиска поддршка на Живко Талевски од Пашино Рувци, за издавање на роман во 
печатено издание, напишан од неговиот малолетен син.  
 

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’’. 
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  Бр. 07-1621/7           Претседател на Совет  
14.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Кривогаштани, 

сопственост на Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. 

Кривогаштани, сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Кривогаштани, сопственост 
на Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

 Бр. 08-1687/8      Градоначалник  
17.11.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 став 3, член 66 став 1 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 17 став 1 точка 32 и 
член 108 став 1 и 2 од Статутот на Општина Кривогаштани („Службен гласник на 
Општина Кривогаштани„ бр. 3/2011) Советот на Општина Кривогаштани на седницата 
одржана на ден 14.11.2014 година донесе  
 

ОДЛУКА 
за продажба на недвижен имот во н.м. Кривогаштани, сопственост  

на Општина Кривогаштани 
 

Член  1 
 Со оваа Одлука се одлучи да се изврши продажба на недвижен имот во н.м. 
Кривогаштани, кој се наоѓа на КП бр. 7310/1 КО Кривогаштани, ИЛ бр.2255, градежно 
земјиште со површина од 863м2 и деловна зграда со вкупна внатрешна корисна 
површина од 347м2 сопственост на Општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижниот имот, опишан во член 1 ќе се изврши во постапка 
за избор на најповолен купувач, по пат на јавно наддавање, согласно Закон, со почетна 
цена 40 000,00 евра во денарска вредност по среден курс на Народна банка на РМ на 
денот на наддавањето. 

Член 3 
 Со најповолниот наддавач на јавното наддавање ќе се склучи договор во рок од 
5 дена во кој детално ќе бидат регулирани правата и обврските на двете договорни 
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страни, со можност купувачот да плати една половина од постигнатата цена веднаш, а 
останатата половина на рати за период од 12 месеци. 

 
Член 4 

 Доколку купувачот ја проширува површината за градење согласно Закон, по 
претходно спроведена постапка од страна на Општина Кривогаштани ќе биде 
ослободен од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште. 

 
Член 5 

 Купувачот се обврзува да врши дејност во постојниот објект и парцелата со 
намена Г2, Г3 и Г4 (лесна индустрија, сервиси, стоваришта) со компатибилни дејности, 
согласно Закон. 

Член 6 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кривогаштани„. 

 
  Бр. 07-1621/9           Претседател на Совет  
14.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, 

сопственост на Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, 

сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на 
Општина Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 
 

 Бр. 08-1687/9      Градоначалник  
17.11.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 став 3, член 66 став 1 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 17 став 1 точка 32 и 
член 108 став 1 и 2 од Статутот на Општина Кривогаштани („Службен гласник на 
Општина Кривогаштани„ бр. 3/2011), Советот на Општина Кривогаштани на ден 
14.11.2014г. донесе 
 

ОДЛУКА 
за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј, сопственост на Општина 

Кривогаштани 
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Член 1 
 Со оваа Одлука се одлучи да се изврши продажба на недвижен имот во 
н.м.Славеј на КП бр. 373 КО Врбјани, ИЛ бр.140, сопственост на Општина Кривогаштани 
и тоа: 

Лист Б 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 1 со површина од 684 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 2 со површина од 264 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 3 со површина од 9 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 4 со површина од 84 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 5 со површина од 240 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 50000 6 со површина од 71 м2, 
 -КПбр.373 м.в.Село, 70000 со површина од 18 654 м2. 
  

Лист В 
-КПбр.373, број на згр.1, намена на згр.511, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 24 м2, 
-КПбр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 99 м2, 
-КПбр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 323 м2, 
-КПбр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат 01, бр.0, со внатрешна 
површина од 540 м2, 
-КПбр.373, број на згр.2, намена на згр.Г2, влез 1, кат Пр, бр.1, со внатрешна 
површина од 233 м2. 

 
Член 2 

 Продажбата на недвижниот имот, опишан во член 1 ќе се изврши во постапка 
за избор за најповолен купувач, по пат на јавно наддавање, согласно Закон, со почетна 
цена 83 000,00 евра, во денарска вредност по среден курс на Народна банка на РМ на 
денот на наддавањето. 

 
Член 3 

 Со најповолниот наддавач на јавното наддавање ќе се склучи договор во рок од 
5 дена во кој детално ќе бидат регулирани правата и обврските на двете договорни 
страни, со можност купувачот да ја плати една половина од постигнатата цена веднаш, 
а останата половина на рати за период од 12 месеци. 

 
Член 4 

 Доколку купувачот ја проширува површината за градење согласно Закон по 
претходно спроведена постапка од страна на Општина Кривогаштани ќе биде 
ослободен од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште. 

 
Член 5 

 Купувачот се обврзува да врши дејност во постојниот објект и парцелата со 
намена Г2, Г3 и Г4 (лесна индустрија, сервиси, стоваришта) Б1, Б2, Б3 и Б4 
(комерцијални и деловни намени, големи трговски единици, големи угостителски 
единици и деловни простории) со компатибилни дејности, согласно Закон. 

 
Член 6 

 Оваа Одлука вегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кривогаштани„. 
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Бр. 07-1621/10           Претседател на Совет  
14.11.2014 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.3/2011), 
Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Кривогаштани за 2014 година 
 

1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Кривогаштани за 2014 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 14.11.2014г. 
 

2. Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2014 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 
 

 Бр. 08-1687/10      Градоначалник  
17.11.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Прилог: Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Кривогаштани за 2014 година 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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