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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 алинеја 2 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (Службен гласник на Рм бр.3/2011), Градоначалникот на 
Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК  

За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани  

За 2014 година  
 

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Кривогаштани за 2014 
година, што Советот на Општина Кривогаштани ја донесе на седницата одржана 
на ден 11.02.2014 година. 

 
2. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, ќе се објави 
во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

  Бр. 08-276/2      Градоначалник  
12.02.2014 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 финасирање 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 и 170/13), Законот за плата и други надоместоци на пратениците 
во Собранието на РМ 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 и 170/13), член 17 став 1 точка 4 од  
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Статутот на Општина Кривогаштани (Службен гласник на Општина 
Кривогаштани бр.3/11) и Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници за 2014 година, Советот на Општина 
Кривогаштани на седницата број 17 одржана на 11.02.2014 година 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 2014 година, бр.07-1654/5 
од 25.12.2013 година. 
 

Член 2           
Во преамбулата на Одлуката по член 23, ставот „5“ се заменува со став 

„8“, а по зборот „седницата“ се додава зборот „бр.15“. 
 

Член 3  
 Во Одлуката, член 7 став 2 се менува и гласи: 
 „Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамки на 
потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со 
прераспределби во тековната фискална година, а одобрените средства за плати 
и надоместоци во рамките на буџет не може да се зголемат со прераспределба 
повеќе од 10%. 
 Ставот 3 се брише. 
 

Член 4  
 Во член 10 став 1 алинеја 1, точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „а основицата изнесува 25.726,00 денари“. 
 Во алинеја 2 годината „2013“ треба да се замени со „2014“. 
 

Член 5  
 Во член 21 зборовите „Агенција за државни службеници“ се заменуваат 
со зборовите:„Агенција за администрација“. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Кривогаштани.  

 
  Бр. 07-247/3          Претседател на Совет   
11.02.2014 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 алинеја 2 од Статутот на  
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Општина Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани 
бр.3/2011), Градоначалникот на Општина Кривогаштани донесе: 

 
 

ЗАКЛУЧОК  
За прогласување на Одлуката за донесување на Урбаниситчки план за 

с.Кривогаштани и разработка на Блок 1, Блок 4, Блок 11, Блок 22 и Блок 30-а со 
плански опфат со граници на село   

 
1. Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистички план за 

с.Кривогаштани и разработка на Блок 1, Блок 4, Блок 11, Блок 22 и Блок 30-а со 
плански опфат со граници на село, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 11.02.2014 година. 

2. Одлуката за донесување на Урбанистички план за с.Кривогаштани 
и разработка на Блок 1, Блок 4, Блок 11, Блок 22 и Блок 30-а со плански опфат со 
граници на село ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани.   

 
 
Бр. 08-276/3      Градоначалник  
12.02.2014 год.          на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани         Тони Заткоски   

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Врз основа на чл.25 став 5 и чл. 26  од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 70/2013, 55/13,163/13), 22 став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), чл. 17 став 1 точка 7 од Статутот 
на Општина Кривогаштани (Сл. гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/2011), 
Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден  11.02.2014 
година ја донесе следната:           
                                                   

            О Д Л У К А 
за  донесување на Урбанистички план за с.Кривогаштани и разработка на Блок 

1, Блок 4, Блок 11 , Блок 22, Блок 30а, со плански опфат со граници на село 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се  донесува Урбанистички план за село Кривогаштани и 

разработка на Блок 1, Блок 4, Блок 11 , Блок 22, Блок 30а ,со плански опфат со 
граници на село, како што е означено во графичките прилози кои што се 
составен дел на оваа Одлука. 

Член  2 
 Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во 
архивата на Општина Кривогаштани, еден кај органот што го спроведува, еден 
во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на  
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување 
на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се  
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доставува до Агенција за катастар на недвижности и еден примерок за 
изложува во Општина Кривогаштани, заради достапност на јавноста. 
                  

Член  3 
Советот на Општина Кривогаштани е должен во рок од 30 дена од 

донесувањето на планот да обезбеди картирање на планот на хамер или 
астралон. Картираните подлоги се предаваат на Агенција за катастар на 
недвижности на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички 
податоци. 

Член  4 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на Општина Кривогаштани. 

 
 Член  5 

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Ошпштина Кривогаштани. 
 

Бр. 07-247/4          Претседател на Совет   
11.02.2014 год.       на Општина Кривогаштани  
Кривогаштани     Игорче Колески  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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