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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за формирање на Комисија за проценка на штета во 

н.м. Врбјани, настаната од поплавата на 23 и 24 јануари 2015г. 
 
 

1. Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за проценка на штета во 
н.м. Врбјани, настаната од поплавата на 23 и 24 јануари 2015г, што Советот на Општина 
Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 26.01.2015г. 
 

2. Одлуката за формирање на Комисија за проценка на штета во н.м. Врбјани, 
настаната од поплавата на 23 и 24 јануари 2015г, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
 

  Бр. 09-173/2                  Градоначалник  
26.01.2015 год.                     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“ Службен весник 
на РМ“ бр. 5/02), и член 24 од Статутот на Општина Кривогаштани (“ Службен 
гласник на Општина Кривогаштани“ бр. 3/11 и 17/14), Советот на Општина 
Кривогаштани донесе:  

 
ОДЛУКА 

За формирање на комисија за проценка на штета во н.м. Врбјани, настаната од  
поплавата на 23 и 24 јануари 2015 година 
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Член 1 
 Со оваа Одлука се формира Комисија за проценка на штета во н.м. Врбјани, 
Општина Кривогаштани, настаната од поплавата на 23 и 24 јануари 2015 година. 

 
Член 2 

 Комисијата е во следниот состав: 
1. Славко Колчакоски, Претседател на МЗ Врбјани; 
2. Игорче Колески, Претседател на Совет на Општина Кривогаштани; 
3. Јане Чавкоски, член на Совет на Општина Кривогаштани; 
4. Рубинчо Ефтинџиоски, член на Советот нс Општина Кривогаштани; 
5. Виктор Ќушкоски, вработен во Општина Кривогаштани. 

 
Член 3 

 Комисијата има за задача за излези на увид на лице место каде има пријавено 
штета, во најбрз можен рок и за истата за достави Записник, кој потоа треба да се 
достави до архивата на Општина Кривогаштани. 
 

Член 4 
 Мандатот на комисијата ќе трае до завршувањето на работата за која е 
формирана. 

Член 5 
 Одлуката за формирање на Комисија за проценка на штета во н.м. Врбјани, 
настаната од поплавата на 23 и 24 јануари 2015г., влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани“. 
 

Бр. 08-144/3           Претседател на Совет  
26.01.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Годишната Програма за одржување на јавна чистота во  

Општина Kривогаштани за 2015г. 
 

1. Годишната Програма за одржување на јавна чистота во Општина 
Kривогаштани за 2015г., што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Годишната Програма за одржување на јавна чистота во Општина 
Kривогаштани за 2015г., ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
 Бр. 09-247/2                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



Стр. 3                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               2/2015 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

 
ВОВЕД  

Одржувањето на јавната чистота, собирањето на сметото и чистењето на снегот 
во зимските услови се дејности од јавен интерес од локално значење. 

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини, на отвирените простори на јавни објекти и 
на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување, 
заради обезбедување на здрава и чиста животна средина. 

Јавни површини и отворени простори на јавни објекти на кои ќе се врши 
одржување на јавната чистота се: улици, тротоари, велосипетски патеки, плоштади, 
кејови, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта, скалила кои ги поврзуваат 
површините на јавен сообрајќај, градски паркови, парк - шуми, улични тревници, 
улични одводни канали, видиковци, гранични премини, железнички, автобуски, 
бензински и такси станици и други објекти на комунална инфраструктура, јавни 
телефонски говорници, зоолошки градини, градски гробишта, сајмишта, пазари, 
магацини и складишта, спортско рекреативни објекти, јавни капалишта и отворени 
простори околу други јавни објекти. 

Одржувањето на јавната чистота и чистењето на снегот и мразот во зимски 
услови на јавни површини го врши јавното комунално претпријатие ЈП “Пелагонија” - 
Кривогаштани основано од општината. 

Цената на услугите кои ги дава ЈП Пелагонија - Кривогаштани се одредуваат со 
посебен акт. 

Корисниците, односно сопствениците на отворените простори на јавните 
објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 
домување се должни истите уредно да ги одржуваат на начин со кој не се нагрдува и 
деградира просторот во урбаните средини и редовно да го отстрануваат сметот од 
истите. 

Собирањето на смет е отстранување на создадениот смет од одржувањето на 
јавни површини и објектите и сместување во садови за смет. 

Смет е збир од одпадоци што се собираат при одржување на јавната чистота. 
Потеклото и видот на сметот на јавните површини зависи од : 

 Густина на населението 

 Општински сообрајќај 

 Станбениот простор 

 Начинот на исхрана 

 Културата и другите навики на жителите.   
 Сметот од јавните површини е од различно потелко и се состои воглавно од: 

1. Нормален секојдневен смет - одпадоци во кои се вбројуваат: 

 Одпадоци кои се создаваат во просториите каде се живее или работи, 

 Одпадоци од храна, амбалажа, употребена хартија, разни метални, 
стаклени и пластични садови, стари алишта и сл. 

 Обичен уличен смет: кутии од цигари, кибрити, одпушоци, мастики, 
амбалажи, хартија и сл. 

 Одпадоци кои се јавуваат при транспорт со возила (кај собирање на 
куќен смет, разнесување на градежен материјал, земјоделско ѓубре, 
сено, отпад, намирници и друго при утовар и растовар на разна врста на 
сторка. 
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 При интезивни врнежи на дожд се врши преносно загадување на 
јавните сообрајќајни површини од разни наноси (песок, земја, лисја и 
др.). 

2. Сезонски смет - кој се појавува на јавните површини обично само еднаш 
годишно. Тоа е последица на климатските промени и претставува извесна 
опасност за сигурноста на сообрајќајот и здравјето на луѓето. Сезонскиот смет 
има две врсти и тоа: 

 Лисјата од дрвата кои паѓаат на јавните и сообраќајните површини. 
Оваа појава ја има на есен и претставува опасност за безбедноста во 
сообрајќајот и движењето на луѓето. Исто така од лисјата може да дојде 
до затнување на отвореите канали за истекување на атмосферските 
води. 

 Песок и ситен камен (кој служи во зимскиот период за посипување на 
јавните сообрајќајни површини заради намалување на лизгањето на 
возилата). 

Собирањето на комунален отпад од страна на јавното комунално претпријатие 
е организирано само во населените места Кривогаштани, Крушеани, Врбјани и Славеј, 
а во текот на 2015 година се планира организирано изнесување на отпад и од 
населените места Годивле, Кореница, Подвис, Боротинои Обршани. Оваа Програма се 
однесува само на овие населени места. Другите населени места ќе се вклучат во 
Програмата веднаш штом ЈП ќе започне со организирано собирање и изнесување на 
отпадот од истите. 

Чистењето на јавните површини во централните подрачја и чистењето на снег 
на главните улици се однесува на сите населени места во општината. 
 
 ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ 

Ако се земат во предвид годишните времиња постојат две сезони за чистење на 
јавните и сообраќајните површини: 

 Зимско чистење на улици: кое осигурува и несметан сообраќај на 
возила и пешаци, кај снежни врнежи и голомразици со чистење и 
одклонување на снеготи и посипување на улиците со сол и песок.  

 Летно чистење на улиците се обавува на два начина: 
 Суво чистење на јавните и сообрајќајните површини 
 Водено чистење на јавните и сообрајќајните површини 

За утврдување на потребен број на работници за чистење на јавните и сообраќајните 
површини се користени Прирачници за нормирање и утврдување на обемот на 
работите и работните задачи за чистење на јавните сообраќајни површини. 
 

1. СУВО ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ ПОВРШИНИ 
Ова чистење ја исклучува употребата на вода и може да се применува за 
чистење на сите јавни и сообраќајни површини. 
Работникот кој обавува чистење на јавните површини снабден е со количка, 
лопата и метла. Чистењето го обавува така што сметот го собира на купчиња а 
потоа со лопата и со метла го утовара во количка, која одкако ќе се наполни ја 
носи во реонска депонија или контејнер од каде се изнесува возилото. 
Чистењето на јавните и сообрајќајните површини се врши два пати месечно на 

следните улици: 
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Ред. 
Бр. 

Улица m1 m2 - асфалт 

1. „Фипип Втори„ Кривогаштани 1.800,00 10.800,00 

2. „Македонски Просветители”„ по регионален пат 
Р2335 Кривогаштани 

1050,00 5.250,00 

3. „Браќа Моцаноски„ по регионален пат Р2335 
Кривогаштани 

800,00 4.000,00 

4 „Илинденска„ Славеј 500 2.000,00 

5 „Пелагониска„ Врбјани 500 2.000,00 

6 „Архиепископ Доситеј„ Крушеани 1000 5.000,00 

7 „Капетан Игор Ѓорески„ 700 3.500,00 

8 „Стибера„ 800 4.000,00 

9 Боротино 500 2.000,00 

                                                                                                 ВКУПНО: 7.650,00m1        
39.050,00m2 

 

За уредување на потребен број на работници за чистење на јавните сообрајќајни 
површини во прва зона се служиме со Т-21 и спрема неа го утврдуваме времето за 
чистење на 1м2 ефективна површина и работниот учинок од м2/час. При пресметките е 
пресметан степенот на загаденост кој изнесува 2(втор) степен односно 50см3/м2. 
39.050,00 м2х0.40 ден/м2=15.620,00 ден. за едно чистење 
9 месеци х 15.620.00ден. х 2 . = 281.160,00 денари/ 
__________________________________________________ 
Вкупно:                                                   281.160,00 ден/годишно 
 
Б. МИЕЊЕ НА УЛИЦИ 
 

Миењето на улици ја вклучува употребата на вода и е најквалитетно и треба да 
биде основен начин за летното чистење на јавните собраќајни површини. Бидејќи ЈП 
"Пелагонија" не поседува потребно возило-автоцистерна за вршење на оваа услуга- 
миење на јавните сообраќајни површини не е вклучено во оваа програма. Доколку 
Советот на Општината смета да оваа услуга треба да ја врши ЈП"Пелагонија" треба 
заедно со комуналното претпријатие да обезбеди средства за набавка на потребно 
возило-автоцистерна. 
 
В. ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГОТ 
 

Чистењето ќе се врши по потреба со камион со снежен нож и со багер со 
преден нож.  
Чистењето на снегот на улиците „Македонски Просветители„, „Филип Втори„ и „Браќа 
Моцаноски„ кои истовремено претставуваат дел од регионалниот патишта Р2335 и 
Р2335 ќе го врши ЈП Македонија Пат, која е надлежна за одржување на коловозот.  

Чистење на снегот во Крвогаштани ќе ги опфати следниве асфалтирани улици: 
Асфалтирани улици: 
 
1. "Македонски Просветители" со должина =1800 м1 
2. "Австриска" =700 м1 
3. "Гоце Делчев" =700 м1 
4."Илинденска" =500 м1 
5."Браќа Моцаноски"=1200 м1 
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6. Улица с. Крушеани = 500м 
7. Улица с.Обршани = 800м 
8. Улица с.Бела Црква = 700м  
9. Улица с.Пашино Рувци = 1000м 
10. Улица с.Врбјани = 500м 
11. Улица .Славеј = 1000м 
12. Улица Воѓани =600m  
13. Улица Боротино =500м 
_______________________________________ 
                              Вкупно:                10.500м1 
Предлог цена за чистење на снег на асфалтираните улици со снежен плуг изнесува од 
1км= 1.800,00 ден., и рачно чистење на јавна површина пред општинска зграда по м2 
површина= 10,0 денари/ м2. 
Или вкупна цена за чистење на снег со снежен плуг на асфалтираните улици во 
Кривогаштани изнесува 10.50км х 1.800,00 денари = 18.900,00 денари за едно 
чистење. 
Претпоставено 2 чистења х 18.900,00 ден. = 37.800,00 ден/годишно 
За мобилна состојба на возилата .............. =30.000,00 денари 
Вкупно за машинско чистење на снег по улици = 67.800,00 денари/годишно 
Рачно чистење: 500м2 х 10  х 5 =25.000,00 денари 

Вкупно за чистење на снег: 92.800,00 денари 
Во зимски услови при снежни врнежи давателот на услугата е должен да го исчисти 
снегот од јавните површини најдоцна во рок од 6 часа од почетокот на снежните 
врнежи.  
 
Г.ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА РЕЧНИ КОРИТА И КАНАЛИ 
 

Во урбаниот опфат на Кривогаштани има две речни корита со вкупната 
должина изнесува 2400м. Едното речно корито е зацевено и покриено во должина од 
околу 150м. За одржување на хигиената на двете речни корита во Кривогаштани 
потребни се двајца работници и чистењето да биде еднаш во месецот. 

Исто така во опфатот на Кривогаштани и населените места Крушеани, Врбјани, 
Славеј, Подвис, Боротино, Кореница, Обршани и Годивје (каде во моментот се даваат 
услуги од страна на ЈП Пелагонија) има околу 25.000м отворени канали за истекување 
на атмосферските води. Планирано е два пати во годината да се изврши прочистување 
на каналите од отпад и растенија и да се овозможи истекување на атмосферските води.  
  1.Чистење на речни корита 

 2.Работник х 6 дена х 800,00 х 11  = 105.600,00 ден. 
2. Изнесување на наносен материјал и шут од речни корита 
 годишно...........паушал.............................. =10.000,00 ден. 
3. Чистење на отворени канали 
 - рачно чистење: 3 раб. х 40дена х 800,00 х 2 =192.000,00 ден.  
 - машинско чистење: 50 часа х 1800 х 2= 180.000 денари 
 - изнесување на исчистен материјал:200м3 х 150 ден =30.000,00 денари 
            __________________________________________________ 
                                                            Вкупно:  517.600,00 ден 
 
Д. СОБИРАЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ НА УГИНАТИ ЖИВОТНИ ДО ОДРЕДЕНИ ДЕПОНИИ 
(ЈАМИ)  
Поединечно собирање и транспортирање на угинати кучиња и други животни: 
                                                                                            по 500,00 ден/парче 
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Претпоставено: 20  х 500 = 10.000,00 ден/годишно 
 
Е. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО 
 
Јавното зеленило во Кривогаштани и с. Обршани опфаќа: 
- паркови и јавни зелени површини со површина од 3200 м2 
Потребни средства за одржување на јавното зеленило се следните: 
 

Е1.ПАРКОВИ 
1.Полевање на тревник 
3200 м2 х 1,30 х 8 повторувања       = 33.280 ден. 
2.Косење на тревник 
3200 м2 х 1,50 х 5 повторувања         = 24.000,00 ден. 
 
3.Гриблање и чистење на листови 
3200 м2 х 1,69 х 5 повторувања          = 27.040,00 ден. 
5.Копање на цветни зони 
120 м2 х 16,69 х 2 повторувања             = 4.005,00 ден 
_________________________________________________________ 
                                         Вкупно                =  88.325,00 ден./годишно 
 
Е2.ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ: (косење, гриблање, чистење и изнесување ) : 
 10000 м2  х 1.50 х 5 =75.000,00 ден./год 
 
Вкупно за чистење на зеленило: 163.320,00 ден/годишно 
 
Ж. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 Согласно обврските на општините, предвидени во членот 12 став 2 од Законот 
за јавна чистота, Општина Кривогаштани изгради јавни тоалети на локација на 
зелениот пазар воКривогаштани. 
 За одржување на јавните тоалети потребно е да се ангажира еден работник во 
текот на денот. 
 1 работник х 100ден. х 365 = 36.500,00 ден. 
 Санитарни јазли се предвидува да се изградат и во други населени места за што 
потребно е обезбедување на локации и изградба на јавни санитарни јазли, за што 
потребно е да се изработи техничка документација. 
Потребните финанскиски средства за изградба на санитарните јазли ќе бидат утврдени 
по изработката на предмер и пресметка при припремата на техничката документација. 
 
З. ПОСТАВУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ НА ЈАВНИТЕ 
ПОВРШИНИ И НА ОТВОРЕНИТЕ ПРОСТОРИ ПРЕД ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ. 
 
Набавка и поставување на столбни корпи за отпадоци на јавни површини 
10 парчиња х 1700,00 денари = 17.000,00 денари 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
A. Чистење на јавни сообраќајни површини .............        281.160,00  
В. Чистење на снег (едно) ...............................................       92.800,00 
Г. Одржување на хигиенаречни корита.........................       517.600,00 
\.Собирање и однесување на угинати 
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Животни до одредени јами ..............................................      10.000,00 
E. Одржување на јавно зеленило ..................................       163.325,00 
Ж.Обезбедување на јавни санитарни јасли-------------         36.500,00 
З. Поставување на корпи за отпадоци--------------------          17.000,00 
__________________________________________________________________ 
Се вкупно:             1.118.385,00 ден 
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Потребните средства за финансирање на работите предвидени во Програмата ќе бидат 
обезбедени од: 
 
 

Ред.број Извор на финансирање 
 

 Износ (денари) 

 Од корисници на услуги: 
-домаќинства: 1000дом.x25,00ден.х12мес. 
400 х 25,00 ден. х 9мес. 
-правни лица: 30.х60,00ден х12мес. 

 
300.000,00 
90.000,00 
21.600,00 

2 Буџет на ЕЛС 697.560,00  

3. Од прекршочни казни 
(општокорисна работа) 
 

9.225,00 

 Вкупно: 
 

1.118.385,00 ден 

 
 

    Бр. 08-190/3           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Согласностa на Програма за работа на ЈП Пелагонија 

Кривогаштани за 2015 година 

 
1. Се прогласува Согласностa на Програма за работа на ЈП Пелагонија 

Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Согласностa на Програма за работа на ЈП Пелагонија Кривогаштани за 2015 
година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/3                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија 
(“Службен весник на РМ” бр. 38/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/2007; 83/09; 97/10;  6/12; 
119/13; 41/14 и 138/14), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 17 став 1 точка 29 од Статутутот на Општина 
Кивогаштани (“Службен гласник на општина Кривогаштани” бр 3/11 и 17/14), Советот 
на Општина Кривогаштани на седницата што ја одржаа на ден 03.02.2015г. даде: 

 
 

СОГЛАСНОСТ 
на Програмата за работа на 

ЈП “Пелагонија” –Кривогаштани за 2015 година 
 
 

Образложение 
 

ЈП Пелагонија –Кривогаштани до Советот на Општината Кривогаштани, достави 
Барање бр. 01-158/1 од 31.12.2014г за добивање на Согласност на програмата за 
работа на ЈП “Пелагонија” –Кривогаштани за 2015г. 

Советот на Општина Кривогаштани ја разгледа Програмата за работа на ЈП 
“Пелагонија”-Кривогаштани за 2015 година и за истата да даде Согласност. 

                     
        Бр. 08-190/4           Претседател на Совет  

03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за  

реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за  
2014г. на Општина Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештај за реализација на 

Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014г. на Општина Кривогаштани, 
што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 
03.02.2015г. 
 

2. Заклучокот за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
уредување на градежно земјиште за 2014г. на Општина Кривогаштани, ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/4                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр.3/11 и 14/17) Советот 
на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 03.02.2015г донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештајот за реализација на програмата за уредување на 

градежно земјиште на Општина Кривогаштани за 2014 година 
 

Советот на Општина кривогаштани, на седницата одржана на 03.02.2015 година 
го разгледа Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на Општина Кривогаштани за 2014 година донесе Заклучок за усвојување на 
истиот. 

  Бр. 08-190/5           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
општина Кривогаштани за 2014 година 

 
Во текот на 2014 година, Програмата уредување на градежно земјиште на 

општина Кривогаштани се реализира во следниот обем: 
Програма Ј3: Јавно осветлување 

 Одржување на улично осветлување 

Изведувач: ДООЕЛ„Електроелемент„Прилеп 

Вредност:153.490,00 денари 
 
Програма Ј6: Одржување и заштита на општински патишта и улици 

 

 Зимско одржување на општински патишта; 

Изведувач: ЈП„Пелагонија„Кривогаштани 
Вредност: 21.240,00 денари 

 Санација на улици 

- Изведувач:ДООЕЛ„даки Даме Транс„Демир Хисар 
- Вредност:300.000,00 денари 
- Поставување на сообраќајни знаци(во тек ) 
- Вредност------ 177.720,00 денари 
- Изведувач: „Електроточила„Прилеп 

Вкупно Програма: Ј6: 498.960,00 денари 
 

Програма  ЈД: Изградба и реконструкција на општински патишта и улици 
Изработка на техничка документација: 

- Проект за инфраструктура и основен проект за изградба на улица: 
- Илинденска во Кривогаштани L=694,17м 
- Крушеани во должина од 207м 
- Кривогаштани-ул„Македонски Просветители„(поранешна Едвард Кардељ)-

крак покрај градинка L=342,21м 
Проектант:ДООЕЛ„ГЕНИКО„Прилеп 

Вредност:150.000 денари 
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-Кривогаштани ул„Македонски Просветители„(поранешна Едвард Кардељ)-
Р2335 L=1050м (во завршна фаза) 

Проектант:ДООЕЛ„ГЕНИКО„Прилеп 

Вредност:115.000,00 денари 
Изградба и реконструкција 

 Изградба на улица во с. Славеј L=125м 

 Изградба на улица во с. Крушеани L=207м 

 Кривогаштани-ул„Македонски Просветители„(поранешна Едвард Кардељ)-
крак покрај градинка L=255м 
Изведувач:ДОО„Стентон Градба„Битола 

Вредност: 3.143.000,00 
Форуми на заедници: 1.400.000 
ЕЛС Кривогаштани: 1.743.000 

 
Вкупно Програма ЈД: 3.408.000 денари 
 

JГ  ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

Изработка на техничка документација за изгрдаба на водоводна мрежа во 
индустриска зона с. Славеј 

Вредност:100.000,00 денари 

Финансирано од :ЦРППР-=ГИЗ РЕД 

 

JИ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

 Изработка на техничка документација за изградба на канализациона 
мрежа с. Славеј 

Проектнат: ГИМ-Скопје  
Вредност : 247.800,00 денари 
БРР: 116.000 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 131.800,00 ден. 

 Изработка на техничка документација за изградба на канализациона и 
атмосферска мрежа како и патна инфраструктура во индустриска зона с. 
Славеј 

Вредност : 500.000,00 денари 
ЦРППР-ГИЗ: 500.000 денари 
Вкупно Програма ЈИ: 747.800,00 
 
ПРОГРАМА Ф1-Изработка на урбанистички планови 

 Изработка на   урбанистички планови за населените места:  за 
населените места: Крушеани, Обршани, Бела Црква, Воѓани, Пашино 
Рувци, Боротино, Врбјани, Кореница, Годивле и Подвис  

Планер: DOOEЛ„НИМАЕР„Струга 
Вредност: 5.306.418,00 ден. 

 Изработка на   урбанистички план за Кривогаштани блок 24  
Планер: DOOEЛ„Инпума„Скопје 

Вредност: 116.772,00 ден. 

 Изработка на елаборати за легализација на бесправно изградени 
општински обекти и елаборати за посебни намени   
Вредност:144,861,00 денари 
Изработувач: ДООЕЛ„Ј И С„Битола, „Геоинформатика„Скопје 

Вкупно Програма Ф1:.5.568.051,00 
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ПРОГРАМА Ф2-Уредување на градежно земјиште 
 Изградба на јавен паркинг во Кривогаштани-2 фаза 

Изведувач: БАК КОП Дооел  
Вредност: 3.253.000 денари 
Финансирано од: 
БРР: 3.075.000 денари 
 ЕЛС Кривогаштани: 177 000 денари 

 Реконструкција на дел од училична зграда во Кривогаштани и 
адаптација во детска градинка 

Финансирано од МТСП и ЕЛС Кривогаштани 
Вредност: 4.000.000 денари 
МТСП: 2.200.000 денари (опрема) 
ЕЛС Кривогаштани: 1.800.000 денари (градежен дел) 

 Изградба на  сточен пазар во Кривогаштани  (активностите сеуште се 
во тек) 

Вредност: 16.776.215 денари 
АФПЗРР: 14.217.640 денари 
ЕЛС Кривогаштани: 2.559.175 денари 

 Изградба на ЕЕ фасада и парно греење во ЦООУ „Манчу Матак„ во 
Кривогаштани 

Вредност: 6.060.000 
УСАИД:4.500.000 
ЕЛС Кривогаштани: 1.560.000 (котлара, и котел на пелети со инсталација ) 

 Реконструкција на здравствен дом во Кривогаштани 
 Вредност: 3.000.000 

Министерство за здравство:3.000.000 
 
Изработка на техничка документација за инфраструктура 
 Основен проект за доградба на општинска зграда: 

Проектант: „Оникс„-Скопје 
Вредност: 107.381,00 denari. 

 Основен проект за административно деловен објект и ПП зграда во 
Кривогаштани 

Проектант: „Џон и Џони„-Скопје 
Вредност: 454.300,00 denari. 

 Молерисување на општинска кино сала 
Вредност:59.949,00 
Изведувач: „Техноимпекс„Скопје 

 Реконструкција на ПУ с. Славеј 
Вредност: 876.601 денари 
Донација: Филип Морис и Сокотаб 

 Изградба на лифт за инвалиди, настрешница и ограда во ЦООУ„Јонче 
Смугрески„ 

Вредност: 1.478.000 денари 
УСАИД: 1.200.000 
ЕЛС ЦООУ„Јонче Смугрески„: 278.000 денари 

 Изградба на Медиотека во ОУ Манчу Матак во Кривогаштани 
Вредност: 250.000 денари 
Донација: Алијанс УАН-Кавадарци 

 Партерно уредување на двор во детска градинка 
Вредност: 300.000 денари 
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Донација: НВО-САД 
 Ревизија на проекти  

Вредност: 155.577 денари 
 Вкупно Програма Ф2: 36.771.023,00 денари 
 

JН  УРБАНА ОПРЕМА 

 Поставување на летниковци и клупи во ЦООУ„Јонче Смугрески„ 
Вредност: 30.000 денари 
 
  Бр. 09-181/1                Градоначалник  
27.01.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за усвојување на Годишната Програма за култура на 

Општина Кривогаштани за 2015 година 

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишната Програма за култура на 

Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за усвојување на Годишната Програма за култура на Општина 
Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/5                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), и член 17 став 1 точка 29 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/11 и 17/14), Советот 
на Општина Кривогаштани на седницата одржана на 03.02.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишната програма за Култура на Општина Кривогаштани за 2015г. 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се усвојува Годишната програма за Култура на Општина 
Кривогаштани за 2015г. 
 

Член 2 
 Одлуката за усвојување на Годишната програма за Култура на Општина 
Кривогаштани за 2015г., ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кривогаштани“. 
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  Бр. 08-190/6           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА 2015 година. 

 
 

Активности Временски 
период 

Финансиски 
средства 

 
Извор на 

финансирање 

Богојавление-  Водици Фрлајне на 
крстот во Бело Црква културно 
забавна програма 

 
19 јануари  

 
5 000  

Црковен одбор  
Св. Богородица 
Бела Црква 
Општина  

Организацијата на 
традиционалниот маскембал по 
повод верскиот празник  Прочка 
под наслов ,,Прочкарска смеа за 
секого,, 

 
 
22 
февруари 

 

 
 
76 000,00 
 

 
Општина , 
Министерство за 
Култура 

Организацијата на 
традиционалниот фестивал на 
народни носии  под наслов 
,,Избор на најубава народна 
носија,,Кривогаштани 
 

 
 
 
 

март 

 
 
 
 
130 000,00 

 

 
 
Општина , 
Министерство за 

Култура 

 
Организирање на Театарска 
престава со аматерскиот театар 
од Крушево 
 

 
 

Мај- 
октомври 

 
 
 
 

 
 
 

самофинансирање 
 

Организирање на Концерт на КУД 
и вокални солисти по повод 
верскиот празник Велигден во с. 
Обршани 

 
 
   Мај-Јуни 

 
 
 

 
 
Самофинансирање 

Организирање на Концерт на КУД  
и вокални солисти во с.Воѓани по 
повод верскиот празник 
Духовден 

 
јуни 

 
 

 
Самофинансирање 

Организирање на театарска 
престава со гостување на 
Прилепскиот театар Војдан 
Чернодрински во рамки на 
проектот ,, Топол Културен Бран 
 

 
      
 
 
јули 

 
 
 
 
30 000,00 

 
 
Општина , 
Министерство за 
Култура 

 
Одбележување на  2 август 
Илинден 

 
 
2 август 

 
 
2 000,00 

 
 
Општина 

Организирање на Концерт на КУД 
од РМ и соседните земји во 

 
 

 
 

 
 



рамки на проектот Топол 
културен бран по повод верскиот 
празник Голема Богородица 

 
 

27 август  

 
 
60 000,00 

Општина , 
Министерство за 

Култура 

Кромидијада-промовирање на 
производи од кромид 

 
октомври 

 
30 000 

Спонзори  
Општина 

 
 
Одбележување на ,,11 октомври,, 

 
11 
октомври 

 
5 000,00 

 
Општина 
 

   Организирање на Концерт на 
КУД  Илинден од Кривогаштани и 
КУД од Р. Србија или од Р. 
Романија и возвратна посета   

 
 
ноември 

 
 
20 000,00 

 
 
Општина 
 

   Организирање и подготовка за 
дочек на Новогодишна прослава 

 
декември 

 
400 000,00 

Општина 
Спонзори 

                                            Вкупно Јануари 
декември 

 
758 000,00 

Општина 
Спонзори 

 
 

Бр. 01-168/1     Советник за јавни дејности  
26.01.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани            Владо Деспотоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за воспоставување на  меѓуопштинска  

соработка со општините на Битола, Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар,  
Прилеп, Могила и Новци 

 
1. Се прогласува Одлуката за воспоставување на  меѓуопштинска соработка со 

општините на Битола, Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Прилеп, Могила и 
Новци, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 
03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за воспоставување на  меѓуопштинска соработка со општините на 
Битола, Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Прилеп, Могила и Новци, ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/6                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на члена 4 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен 
весник на РМ”, бр. 79/09), и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), а по 
претходно направена Процена за потреба од воспoставување на меѓуопштинската  
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соработка бр.09-188/1 од 27.01.2015година, Советот на Општина Кивогаштани, 
на седница одржана на 02.03.2015 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за  воспоставувње на меѓуопштинска соработка со општините на Битола, Долнени, 
Ресен, Крушево, Демир Хисар, Прилеп, Могила и Новци 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, со општините 
Битола, Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Прилеп, Могила и Новаци за 
поефикасно вршење на надлежностите во локалниот и регионалнниот развој. 

Член 2 
Меѓопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку 

Интегрирана мрежа за регионален развој во Пелагонискиот регион како постојано 
заедничко работно тело на сите општини од Пелагонискиот плански регион. 

 
Член 3 

Постојаното заедничко работно тело го сочинуваат по еден претставник од 
одделенијата за ЛЕР од секоја општина која што воспоставува меѓуопштинска 
соработка, како и по еден претставени од невладини организации или бизнис сектор. 

 По потреба, без право на одлучување во работата на постојаното заедничко 
работно тело може да се вклучат и претставниците на национални институции и 
меѓународни организации. 

Член 4 
  За претставник во постојаното заедничко работно тело од општина 
Кривогаштани се определува Сашо Цуцулоски, Раководител на Одделение за 
комунални работи и локален економски развој. 

 
Член 5 

Се овластува Преседателот на Советот на Општина Кривогаштани да ја потпише 
одлуката за формирање на постојаното заедничко работно тело- Интегрирана мрежа 
за регионален развој во Пелагонискиот регион. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Кривогаштани.  

 
  Бр. 08-190/7           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Решението за исплата на плата на Градоначалникот  

на Општина Кривогаштани 
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1. Се прогласува Решението за исплата на плата на Градоначалникот на 
Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Решението за исплата на плата на Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/7                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 3, 10, 11, 12 и 17-в од Законот за плати и други надоместоци 
на избрани и именувани лица во РМ (“Сл.весник на СРМ” и “Сл.весник на РМ” бр. 
36/90, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 11/12, 145/12, 
170/13 и 139/14), на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања, Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на 03.02.2015 
година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За исплата на плата на Градоначалникот на Општина Кривогаштани 

 
 1. На Тони Заткоски, Градоначалник на Општина Кривогаштани, за 
пресметување месечна плата му се утврдува: 
 -коефициентот за утврдување на плата на Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани изнесува 2,70; 
 -основица утврдена согласно член 11 од Законот за плата и други надоместоци 
на избрани и именувани лица во РМ (“Сл.весник на СРМ” и “Сл.весник на РМ” бр. 
36/90, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 11/12, 145/12, 
170/13 и 139/14), изнесува 26 755 денари;             

-работно искуство 0,5% за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 
20%. 
 2. Пресметка и исплата на плата на Градоначалникот ќе се врши сметано од 
01.01.2015г. 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување. 
 

Образложение 
 Решението за исплата на плата на Градоначалникот на Општина Кривогаштани 
е донесено врз основа на член 3, 10, 11, 12 и 17-в од Законот за личните доходи и други 
надоместоци на пратениците во Собранието на РМакедонија  и другите избрани и 
именувани лица на Републиката (“Сл.весник на СРМ” и “Сл.весник на РМ” бр. 36/90, 
38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 
139/14). 
 Коефициентот за утврдување на плата на Градоначалникот на Општина 
Кривогаштани изнесува 2,70, помножен по основицата утврдена во член 11 од 
горенаведениот Закон, која изнесува 26 755 денари зголемена за 4% започнувајќи со 
исплатата на платите за октомври 2014 год. (2,70 х 26 755 = 72 238 ден.), на што треба 
да се пресметува работно искуство во износ 0,5% секоја навршена година работен 
стаж, а најмногу до 20%. 
 Со оглед на горе изнесеното се реши како во диспозитивот на ова Решение. 
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Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба 
во рок од 15 дена од денот на приемот на истото до Министерството за труд и 
социјална политика. 

 
  Бр. 08-190/8           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година 

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

извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на 
Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана на ден 03.02.2015г. 

2. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на 
Општина Кривогаштани,,. 

 
Бр. 09-247/8                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2, од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”  бр. 61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11), Законот за исплата на плати во РМ (“Службен весник на РМ” бр.70/94, 
62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 
139/14), Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Р 
Македонија и другите избрани и именувани лица на Републиката (“Службен весник на 
СРМ и РМ” бр. 36/90,  38/91,  23/97,  37/05,  84/05,  121/07,  161/08,  92/09,  97/10,  
161/10,  11/12, 145/12, 170/13 и 139/14),  член 17 став 1 точка 4 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (“Службен гласник на Општина Кривогаштани” бр. 3/11 и 17/14), и 
Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 
2015г., Советот на Општина Кривогаштани на седницата број 38, одржана на 
03.02.2015г. донесе 

 
ОДЛУКА 

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на  
Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, се врши изменување и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година бр.07- 1953/7 од 
26.12.2014г. 
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Член 2 
Во воведниот дел на Одлуката од член 1, по зборот ,,седницата,, се додаваат 

,,зборовите број 35,,  
 

Член 3 
Во член 10 став 1 алинеја 1, по бројот 2,70, точката се заменува со  запирка, и се 

додаваат зборовоте: ,,а основицата изнесува 26 755 денари.,,  
Во алинеја 10 став 1 алинеа 2, зборовите: ,,ќе се утврди со Одлука за 

утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2015 
година,, се заменуваат со зборовите: ,,изнесува 76,8 денари,,. 

 
Член 4 

Во член 18 став 2 алинеја, зборовите: ,,500 ЕУР,, се заменуваат со зборовите: 
,,6000 денари,,. 

 
Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Кривогаштани”.  

 
 Бр. 08-190/9           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

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

Општина Кривогаштани за 2015 година 

 
1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Кривогаштани за 2015 година, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
 
 Бр. 09-247/9                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Прилог: Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2015 година 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  

помош на Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со 
епилепсија во РМ- Епилепсија Македонија 

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

Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во РМ- 
Епилепсија Македонија, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата 
одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Здружение на 
граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во РМ- Епилепсија 
Македонија, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
 
Бр. 09-247/10                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (’’Службен гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош на Здружение на 

граѓани за лица со епилепсија и родители на  
деца со епилепсија во РМ- Епилепсија Македонија 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Здружение на 
граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во РМ- Епилепсија 
Македонија, за реализација на Проектот-Кампања Свест за епилепсија.  
 

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

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна 
финансиска помош на Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца 
со епилепсија во РМ- Епилепсија Македонија. 
 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно 

Решение. 
 



Стр. 21                            СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ                               2/2015 

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

гласник на Општина Кривогаштани’’. 
 
Бр. 08-190/11           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  

помош на Марина Андриевска од Славеј 
 

1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на 
Марина Андриевска од Славеј, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Марина 
Андриевска од Славеј, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,,. 

 
  Бр. 09-247/11                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (’’Службен гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна финансиска помош 
на Марина Андриевска од Славеј 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Марина 
Андриевска од Славеј, како помош за лекување на незиното малолетно дете.  
 

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

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна 
финансиска помош на Марина Андриевска од Славеј. 
 

Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно 

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

гласник на Општина Кривогаштани’’. 
 
 

  Бр. 08-190/12           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  

помош на Дијана Коркоска од Кривогаштани 

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

Дијана Коркоска од Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

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

 
 
 Бр. 09-247/12                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (’’Службен гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Дијана Коркоска од Кривогаштани 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Дијана Коркоска 

од Кривогаштани, како помош за тешката материјална ситуација.  
 

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

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна 
финансиска помош на Дијана Коркоска од Кривогаштани. 
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Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно 

Решение. 
Член 4 

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

 
  Бр. 08-190/13           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  

помош на Горанчо Неделкоски од Пашино Рувци 

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

Горанчо Неделкоски од Пашино Рувци, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Горанчо 
Неделкоски од Пашино Рувци, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Кривогаштани,,. 

 
 Бр. 09-247/13                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (’’Службен гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе: 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Горанчо Неделкоски од Пашино Рувци 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Горанчо 

Неделкоски од Пашино Рувци, за организирана прослава по повод верскиот празник 
Водици. 

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

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна 
финансиска помош на Горанчо Неделкоски од Пашино Рувци. 
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Член 3 
За начинот на реализација на финансиската помош, ќе се донеси посебно 

Решение. 
 

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

гласник на Општина Кривогаштани’’. 
 
 

 Бр. 08-190/14           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска  

помош на Благојче Бозоски од Бела Црква 

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

Благојче Бозоски од Бела Црква, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на 
седницата одржана на ден 03.02.2015г. 
 

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

 
 
Бр. 09-247/14                Градоначалник  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр 5/2002) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (’’Службен гласник на Општина Кривогаштани’’ бр. 3/11 и 17/14), 
Советот на Општина Кривогаштани донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на еднократна финансиска помош 

на Благојче Бозоски од Бела Црква 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Благојче 

Бозоски од Бела Црква, за организирана прослава по повод верскиот празник Водици. 
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Член 2 
Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 

можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015г. да определи еднократна 
финансиска помош на Благојче Бозоски 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. 08-190/15           Претседател на Совет  
03.02.2015 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                  Игорче Колески  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА 
на акти донесени на 37-ма и 38-ма седница на Совет на Општина Кривогаштани  

одржани на ден 26.01.2015г. и 03.02.2015 година и акти донесени од Градоначалникот  
на Општина Кривогаштани 

 

1.Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање на Комисија за проценка  
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