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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 Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Заклучокот за разгледана и потврдена стратегиска оценка на 
влијание врз животната средина на Општинската Стратегија за климатски промени на 

Општина Кривогаштани   
 

1. Се прогласува Заклучокот за разгледана и потврдена стратегиска оценка на 
влијание врз животната средина на Општинската Стратегија за климатски промени на 
Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2.  Заклучокот за разгледана и потврдена стратегиска оценка на влијание врз 
животната средина на Општинската Стратегија за климатски промени на Општина 
Кривогаштани, ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани.  

 
  Бр.. 08-820/2      Градоначалник  
23.05.2014 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.5/02) 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 разгледана и потврдена стратегиска оценка на влијание врз животната средина на 
Општинската стратегија за климатски промени на Општина Кривогаштани  

 
 1.Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 23.05.2014 
година, ја разгледа и со овој Заклучок ја потврди, стратегиската оценка на влијание врз 
животната средина на Општинската стратегија за климатски промени на Општина 
Кривогаштани, за која Министерството за животна средина и просторно планирање 
даде позитивно мислење.  



Стр. 2          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
Бр. 07-794/3          Претседател на Совет  
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Одлуката за усвојување на Општинската Стратегија  
за климатски промени 

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Општинската Стратегија за 

климатски промени, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата 
одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за усвојување на Општинската Стратегија за климатски 
промени ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

  Бр. 08-820/3      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден 23.05.2014 година, донесе:   

 
ОДЛУКА  

за усвојување на Општинска Стратегија за климатски промени  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се усвојува Општинската Стратегија за климатски промени, на 
Општина Кривогаштани. 

Член 2  
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Кривогаштани. 

 
 
Бр. 07-794/4          Претседател на Совет 
23.05.2014 год.               на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани              Игорче Колески 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Прилог: Општинска Стратегија за климатски промени  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



Стр. 3          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за усвојување на Климатски профил на Општина 
Кривогаштани и Општински инвентар на стакленички гасови на Општина 

Кривогаштани  
 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Климатски профил на Општина 

Кривогаштани и Општински инвентар на стакленички гасови на Општина 
Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана 
на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за усвојување на Климатски профил на Општина 
Кривогаштани и Општински инвентар на стакленички гасови на Општина 

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

Бр. 08-820/4      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден 23.05.2014 година, донесе:   

 
ОДЛУКА  

за усвојување на Климатски профил на Општина Кривогаштани и Општински 
инвентар на стакленички гасови на Општина Кривогаштани   

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се усвојува Климатскиот профил на Општина Кривогаштани и 
Општинскиот инвентар на стакленички гасови на Општина Кривогаштани. 
   

Член 2  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 07-794/5          Претседател на Совет 
23.05.2014 год.               на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                       Игорче Колески 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

Прилог: Климатски профил на Општина Кривогаштани и Општински 
инвентар на стакленички гасови на Општина Кривогаштани   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



Стр. 4          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

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 Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за формирање на мониторинг група за спроведување 
на Општинската Стратегија за климатски промени  

 
1. Се прогласува Одлуката за формирање на мониторинг група за 

спроведување на Општинската Стратегија за климатски промени, што Советот на 
Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за формирање на мониторинг група за спроведување на 
Општинската Стратегија за климатски промени, ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Кривогаштани.  
 

Бр. 08-820/5      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 23.05.2014 година, донесе:   

 
ОДЛУКА  

за формирање на мониторинг група за спроведување на Општинската Стратегија за 
климатски промени  

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира мониторинг група за спроведување на Општинската 
Стратегија за климатски промени, која е составена од 5 (пет) членови. 
  

Член 2 
 За членови на мониторинг групата од Член 1 се именуваат: 
 

1. Виктор Ќушкоски од Кривогаштани, Раководител на група – Локални 
земјоделски продукти; 

2. Николче Дуртаноски од Кривогаштани – Раководител на група – Водни 
ресурси; 

3. Николче Папучкоски од Кривогаштани – Раководител на група – Локална 
инфраструктура;   

4. Сашо Цуцулоски – претставник од Општинската администрација; 
5. Рубин Ефтинџиоски – Претставник од Советот на Општината. 

 
Член 3  

 Мониторинг групата има задача да ја спроведува и следи реализацијата на 
Општинската Стратегија за климатски промени. 
 
 



 
Стр. 5          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
Член 4  

 Мандатот на членовите на Мониторинг групата е со времетраење од крајот на 
2020 година. 

Член 5  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

 
Бр. 07-794/6          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Заклучокот за финансиско учество на Општина Кривогаштани во 
спроведување на стратешки приоритети од Општинсктата Стратегија за климатски 

промени во Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година 
 
1. Се прогласува Заклучокот за финансиско учество на Општина 

Кривогаштани во спроведување на стратешки приоритети од Општинсктата Стратегија 
за климатски промени во Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година што 
Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 
година. 

2. Заклучокот за финансиско учество на Општина Кривогаштани во 
спроведување на стратешки приоритети од Општинсктата Стратегија за климатски 
промени во Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година, ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Кривогаштани. 

 
 

Бр. 08-820/6      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) 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 финансиско учество на Општина Кривогаштани во спроведување на стратешки 
приоритети од Општинската стратегија за климатски промени во Буџетот  

на Општина Кривогаштани за 2015 година    
 

 



 
Стр. 6          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

Советот на Општина Кривогаштани на седницата одржана на 23.05.2014 година, 
го донесе овој Заклучок за прифаќање на финансиско учество на Општина 
Кривогаштани во спроведување на стратешки приоритети од Општинската стратегија за 
климатски промени во Буџетот на Општина Кривогаштани за 2015 година.      

 
 

Бр. 07-794/7          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка за 2013 година на 
ООУ Манчу Матак Кривогаштани 

 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка за 2013 

година на ООУ Манчу Матак Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Заклучокот за усвојување на Годишната сметка за 2013 година на ООУ 
Манчу Матак Кривогаштани, ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 

 
  Бр. 08-820/7      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                    Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
           Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 126 став 1 алинеја 6 од 
Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 116/10; 
156/10; 18/11; 51/11; 6/12; 100/12; 24/13 и 41/2014), член 15 став 1 точка 8 и член 17 
став 1 точка 31 од од Статутот на Општина Кривогаштани (Службен гласник на Општина 
Кривогаштани бр.3/2011), Советот на Општина Кривогаштани на седницата што ја 
одржа на ден 23.05.2014 година, донесе:    
 

ЗАКЛУЧОК  
за усвојување на Годишната сметка за 2013 година  

на ООУ Манчу Матак Кривогаштани  
 

1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 23.05.2014 
година, ја разгледа Годишната сметка за 2013 година на ООУ Манчу Матак 
Кривогаштани и донесе Заклучок за нејзино усвојување. 
 
 

 
 



Стр. 7          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
Бр. 07-794/8          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка  
За 2013 година на ООУ Јонче Смугрески Обршани 

 
 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка за 2013 

година на ООУ Јонче Смугрески Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2.  Заклучокот за усвојување на Годишната сметка За 2013 година на ООУ 
Јонче Смугрески Обршани ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 

 
 

Бр. 08-820/8      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 126 став 1 алинеја 6 од 
Законот за основното образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 
116/10; 156/10; 18/11; 51/11; 6/12; 100/12; 24/13 и 41/2014), член 15 став 1 точка 8 и 
член 17 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кривогаштани (Службен гласник на 
Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на Општина Кривогаштани на седницата 
што ја одржи на ден 23.05.2014 година, донесе:   

 
ЗАКЛУЧОК  

за усвојување на Годишната сметка за 2013 година на  
ООУ Јонче Смугрески - Обршани  

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

23.05.2014 година, ја разгледа Годишната сметка за 2013 година на ООУ Јонче 
Смугрески и донесе Заклучок за нејзино усвојување. 

 
Бр. 07-794/9          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина  
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Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), 
Градоначалник на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај (прв квартал) за 
извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година 

 
 
1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај (прв 

квартал) за извршувањето на Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, што 
Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 
година. 

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

Бр. 08-820/9      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) 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 (прв квартал) за извршувањето на Буџетот на 
Општина Кривогаштани за 2014 година  

 
1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 23.05.2014 

година, го разгледа Кварталниот извештај (прв квартал) за извршувањето на Буџетот на 
Општина Кривогаштани за 2014 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 
 

 
Бр. 07-794/10          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за формирање на Општински совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата  
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1. Се прогласува Одлуката за формирање на Општински совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за формирање на Општински совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 

 
  Бр. 08-820/10      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 414 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата (,,Службен весник на РМ,, бр.54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 
23/2011, 51/2011 I 27/2014), член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/2002) и член 17 став 1 алинеја 43 од 
Статутот на Општина Кривогаштани (,,Службен гласник на Општина Кривогаштани,, 
бр.3/2011), Советот на Општина Кривогаштани на ден 23.05.2014г. донесе: 

 
ОДЛУКА  

за формирање на Општински Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
 

Член 1  
Советот на Општина Кривогаштани именува претседател и членови на 

Општински Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. 
 

Член 2  
Општинскиот совет за безбедност брои 7 (седум) членови од кои 1 (еден) е 

претседател.  
Членовите се од редот на истакнати експерти од областа на безбедноста на 

сообраќајот на патиштата.  
 

Член 3 
За членови во Општинскиот совет за безбедност се именуваат: 
-Игор Каравилоски,Инспектор за превемнција, Полициска станица, 

Кривогаштани 
-Славе Ѓоргоски, заменик Командир во сообраќај, Полициско одделение 

Прилеп 
-Даниела Крстеска, Помлад соработник за проекти и ЛЕР, Општина 

Кривогаштани 
-Златко Илиески, Републички инспектор за сообраќај, Прилеп  
-Љупчо Смугрески, Управител на ДООЕЛ Стела бус, Обршани 
-Светлана Костадиноска, Директор на ООУ Манчу Матак, Кривогаштани 
-Благица Ристеска Везенкоска, Директор на ООУ Јонче Смугрески, Обршани 

 
Член 4  

Советот ќе работи на задачи согласно член 413 од Законот за безбедност во 
сообраќајот на патиштата.  

Член 5  
Мандатот на претседателот и членовите на Општински Совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата е од 4 (четири) години со право на реизбор.  
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Член 6 

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

 
Бр. 07-794/11          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за измена на средствата во Буџетот на Општина 
Кривогаштани за 2014 година  

 
1. Се прогласува Одлуката за измена на средствата во Буџетот на Општина 

Кривогаштани за 2014 година, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на 
седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

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

 
 

Бр. 08-820/11      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Прилог: Одлуката за измена на средствата во Буџетот на Општина 

Кривогаштани за 2014 година 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

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 Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работата на овластениот 
општински комунален инспектор за 2013 година  

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

овластениот општински комунален инспектор за 2013 година, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Заклучокот за усвојување на Извештај за работата на овластениот 
општински комунален инспектор за 2013 година, ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Кривогаштани. 
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Бр. 08-820/12      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) 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 Извештај за работа на овластен општински комунален инспектор за 
2013 година  

 
1. Советот на Општина Кривогаштани, на седницата одржана на 23.05.2014 

година, го разгледа Извештајот за работа на овластен општински комунален инспектор 
за 2013 година и донесе Заклучок за негово усвојување. 
 

 
Бр. 07-794/12          Претседател на Совет 
23.05.2014 год.     на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани              Игорче Колески 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Прилог: Извештај за работа на овластен општински комунален инспектор за 

2013 година 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

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 Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Програмата за управување со отпад на територијата на Општина 
Кривогаштани за 2014 година 

 
1. Се прогласува Програмата за управување со отпад на територијата на 

Општина Кривогаштани за 2014 година, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Програмата за управување со отпад на територијата на Општина 
Кривогаштани за 2014 година, ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани 

 
  Бр. 08-820/13      Градоначалник 
23.05.2014 год.                   на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ  НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 (предлог) 
 
1. Процена на видот и количеството на различните видови отпад 
 

Врз основа на Планот за управување со отпад, на територијата на општина 
Кривогаштани за период 2011-2015година, во периодот од  Јануари-Декември 2014 
година се очекува да се создадат 1200 тони комунален отпад од кои 76% од 
генерираниот отпад се очекува да биде организирано собрани , транспортиран и и 
одложен и на привремената депонии во населените места: Кривогаштани, Славеј и  
Крушеани и Обршани. 

 Процентуалниот состав на посебните фракции отпад се претпоставува дека ќе 
биде сличен со оној којшто е на национално ниво, како што следува: 
  Taбела 1 : Основни фракции на комуналниот отпад за 2013 год. 

Број за 

класификација 
Вид отпад 

Проценето количество (t/год.) 

  Кривогаштани % 

20 01/20 02 Биоразградлив (органски) отпад   450 6,4 

20 03 07 Кабаст отпад   84 1,2 

15 01 Отпад од пакување   292 4,1 

 Друг отпад   1.260 18 

                 Вкупно комунален цврст отпад 

(приближно) 
1260 

Проценетиот состав на комуналниот цврст отпад, според извршеното механичко и 

мануелно сортирање е прикажан на Taбела 2  

Taбела 2 : Проценет состав на комунален отпад за (2013 година)1 

Број за 

класификација 
Вид отпад 

Проценето количество (t/год.) 

  Кривогаштани % 

20 01/20 02 Биоразградлив (органски) отпад   450 6,4 

20 01 38 Дрво   26,2 0,37 

20 01 01 Хартија и картон   154,3 2,2 

20 01 39 Пластика   97,7 1,39 

 
2.Мерки / активности за реализација на барањата на Планот за управување со  

                                                
1 Ко л и ч е с т в а т а  н а  г е н е р и р а н и о т  о т п а д  с е  з е ме н и  п а у ша л н о , 

р а к о в о д е ј ќ и  с е  н а  п р о ц е н к и т е  н а  На ци о н а л н и о т  Пл а н  з а  у п р а в у в а ње  с о  
о т п а д  н а  Р е п у б л и к а   Ма к е д о н и ј а  (2009-2015) 



отпад: 
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2.1 Вклучување на општина Кривогаштани во сите активности за реализација на 
договорот за соработка за регионалното управување со отпад во кои се вклучени 
општините од Пелагонискиот регион согласно законските прописи.   
2.2 Отпочнување на ЈП Пелагонија со организирано собирање и изнесување на 
комуналниот отпад во с. Обршани. 
   
2.3 Селекција на отпадот, повторно користење и рециклирање; 
Се препорачува започнување на кампања за примарната селекција на отпадот. 
Посебно тоа се однесува за селекција на пластиката и хартијата од мешаниот 
комунален отпад. 
2.4 Компостирање на биоразградливиот отпад; 
-Се препорачува да се спроведе јавна кампања за домашното компостирање. 
-Се промовира модел на компостирање. 
 
3. Начин на работа на објектите за преработка и отстранување на отпадот 

 
ЈП „Пелагонија “изработува годишна оперативна програма која што е поврзана 

со годишната програма на Општината Кривогаштани. Дополнително,ЈП доследно ќе ги 
одржува постоечките времени депонии и ќе опреми нови времени депонии, се до 
моментот на воспоставување на регионално управување со отпадот, каде што ќе се 
почитуваат процедурите за добивање на интегрирана еколошка дозвола за регионална 
санитарна депонија.  

Новите депонии кои ќе се користат како претоварни станици ќе се опремат во 
населените места: Обршани, Бела Црква, Воѓани, Пашино Рувци, Боротино, Подвис, 
Кореница и Годивле. Воведување на катастар на загадувачи (отпад како загадувач ) 
каде што сите оние  капацитети кои создаваат отпад ќе бидат евидентирани и врз 
основа на годишните количини на создаден отпад ќе бидат обврзани да доставуваат 
годишни програми за сопственото управување со отпад. 
 
4.Мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојување то на 
опасните состојки од отпадот  
      
      Во текот на 2014 година ќе се започне со постапка за селекција на отпадот во 
населеното место Кривогаштани како центар на општина Кривогаштани. 

За таа цел на 5 локации ќе се постават пунктови на селекција на отпадот, со тоа 
што на истите локации ќе се постават по 2 контејнери, различно обоени во коишто 
посебно ќе се одлага пластика и  хартија. Видот, големината, бојата и локацијата на 
контејнерите ќе биде одредена од страна на ЈП Пелагонија Кривогаштани во 
консултација со одделението за комунални работи и ЛЕР.  

Комунален отпад сеуште ќе се одлага како и досега во во постоечките канти за 
отпад. ЈП Пелагонија ќе склучи договор со соодветна фирма за превземање на 
селектираниот отпад. 
 
5. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот 
Отпад 
 
5.1 Јавна кампања 

За прифаќање на концептот за искористување на биоразградливиот отпад, 
Општината ќе спроведе јавна кампања за подигање на јавната свест, која што ќе  
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содржи: организирање на јавни презентации, подготовка на промотивен 

материјал, информирање преку јавните медиуми, едукации на младата популација.  
5.2 Техничка докуменатација 

Врз основа на проценети количини на биоразградлив отпад и инвентарот на 
инсталации ,кои генерираат ваков вид на отпад,општината ќе превземе активност на 
подготовка на студија и проектна документација за управување со овој вид на отпад, 
која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, применетата технологија и 
пласирање на крајниот продукт.  
 
6. Начините за едукација и за подигање на јавната свест на граѓаните во врска со 
управувањето на отпадот 
 
Општината во соработка со ЈП Пелагонија ќе ќе изработка на програма за подигање на 
јавна свест, која ќе содржи елементи на информирање на населението и едукација на 
неколку старосни категории од населението за соодветно управување со отпадот.- 
7.Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот 
отпад што се отстранува на депониите  

Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот 
отпад што се отстранува на депониите,ќе се спроведе низ едукација на населението и 
подготовка на проектна документација. 
 
8. Начинот на функционирање на интегрираната мрежа за  отстранување на отпадот 

До постигнување на капацитети за отстранување на отпадот на територијата на 
општина Кривогаштани ќе се превземат активности за подобрување на системот за 
отстранување на отпад со збогатување на возниот парк на ЈП Пелагонија. 
 
9.Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа 
науправувањето со отпадот 
 
      Мониторинот на состојбите со отпадот ќе се реализира преку база на податоци која 
што ќе ја оформи ЈП во соработка со Општината. Достапност до  
базата на податоци ќе имаат надлежнит е вработени од ЈП и Одделението за 
комунални работи во Општината.  

Мониторингот за 2014г. ќе се спроведе со пополнување на обрасците за 
идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните извештаи за 
управувањето со отпадот. 
Овие обрасци се задолжителни за приватните прептријатијата, како и за ЈКП. 
 
10.Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад 

 
Во текот на 2014 година ќе бидат спроведени мерки за: Инвентаризација на 

бројот на дивите депонии, приближно определување на количините на депониран 
материјал,како и видот на депониран материјал, одредување на локации за времени 
депонии по неселените места каде нема одредено досега,расчистување на дивите 
депониите и нивна рекултивација. 
 
 Буџет на Активности за  2104  

Активност от планот за 
управување со отпад 

Активност Вредност во денари 



Јакнење на 
административен 
капацитет 

Јакнење на капацитетот на 
општината и ЈП преку обуки 

10 000 

Уредување на депонии Уредување на постојни депонии и 
изградба на нови времени 
депонии во населените места 

200 000 

Собирање и транспорт на 
отпад 

Селектирање на отпад 20 000 

Подигање на јавна свест Изготвување на програма за 
подигање на јавна свест 

10 000 

 ВКУПНО 240 000 
 

Бр. 07-794/13          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 
комунален ред на Општина Кривогаштани  

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

комунален ред на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

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

Бр. 08-820/14      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за комунални дејности 
(Службен весник на РМ бр.95/2012), член 22 став 1 точка 4 и член 15 став 1 точка 4 и 
член 17 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Кривогаштани (Службен гласник на 
Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на Општина Кривогаштани на седницата 
одржана на ден 23.05.2014 година, донесе:   
 

ОДЛУКА  
за изменување и дополнување на Одлуката за комунален ред  

на Општина Кривогаштани  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за комунален 
ред на општина Кривогаштани број 07-749/25 од 24.06.2013 години.  

 
Член 2 

 После член 55  додава нов член 55-а кој гласи: 
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Се забранува движење на крупен и ситен добиток низ централното подрачје на 

Кривогаштани кое го опфаќа: ул.„Маршал Тито„ од раскрсницата со ул„Браќа 
Моцаноски„ до раскрсницата со ул.„Војводинска„ и ул.„Едвард Кардељ„ од почетокот 
до паркот. 

Движењето на стоката заради испаша надвор од населените места ќе се одвива 
по улици надвор од наведеното централно подрачје. 

Се забранува собирање на стока на јавна површина во градежниот реон на 
Кривогаштани. 

Собирањето на стока заради испаша ќе се врши надвор од градежниот реон во 
месностите: Ливадски Пат и Градски Пат. 

 
Член 3  

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од донесувањето, а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Oпштина Кривогаштани. 

 
Бр. 07-794/14          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

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

 
1. Се прогласува Одлуката за продажба на недвижен имот во 

н.м.Кривогаштани, во сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

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

Бр. 08-820/15      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 став 3, член 66 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 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 23.05.2014 година, донесе:   

 
ОДЛУКА  

за продажба на недвижен имот во н.м.Кривогаштани, во 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.Кривогаштани, кој се наоѓа на КП бр.7310/1 КО Кривогаштани, ИЛ бр.2255, 
градежно земјиште со површина од 863m2 и деловна зграда со вкупна внатрешна 
корисна површина од 347m2 во сопственост на Општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
 Продажбата на недвижен имот, опишан во член 1 ќе се изврши во постапка за 
избор на најповолен купувач, по пат на јавно наддавање, согласно Закон, со потечна 
цена 40.000,00 евра, во денарска противвредност 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 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 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

 
Бр. 07-794/15          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј во 
сопственост на Општина Кривогаштани  

 
1. Се прогласува Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј во 
сопственост на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 
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2. Одлуката за продажба на недвижен имот во н.м. Славеј во сопственост 

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

  Бр. 08-820/16      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 став 3, член 66 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 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 23.05.2014 година, 
донесе:   

 
ОДЛУКА  

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

 
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, во сопственост на Општина Кривогаштани и 
тоа: 
Лист Б 
-КП бр.373 м.в.Село, 50000 1 со површина од 684 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 50000 2 со површина од 264 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 50000 3 со површина од 9 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 50000 4 со површина од 84 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 50000 5 со површина од 240 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 50000 6 со површина од 71 m2 

-КП бр.373 м.в.Село, 70000 со површина од 18 654 m2 

Лист В 
-КП бр.373, број на згр.1, намена на згр.511, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 24 m2 
-КП бр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 99 m2 
-КП бр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 323 m2 
-КП бр.373, број на згр.1, намена на згр.570, влез 1, кат Пр, бр.0, со внатрешна 
површина од 540 m2 
-КП бр.373, број на згр.1, намена на згр.Г2, влез 1, кат Пр, бр.1, со внатрешна површина 
од 233 m2 
 

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 од 83.000,00 евра, во денарска противвредност 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 ја плати една половина од постигнатата цена веднаш, 
а останатата по0ловина на рати во 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 (мали 
комерцијални и деловни намени, големи трговски единици, големи угостителски 
единици и деловни простори) со компатибилни дејности, согласно Закон. 

 
Член 6 

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

 
 
Бр. 07-794/16          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за расходовање на движен имот, два автобуси, 
во сопственост на на Општина Кривогаштани  

 
1. Се прогласува Одлуката за расходовање на движен имот, два автобуси, 

во сопственост на на Општина Кривогаштани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за расходовање на движен имот, два автобуси, во сопственост 
на на Општина Кривогаштани, ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани 

 
 

Бр. 08-820/17      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 17 став 1 точка 32 и 44 од Статутот на Општина 



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

Стр. 20          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
ОДЛУКА  

за расходовање на движен имот, два автобуси  
во сопственост на Општина Кривогаштани  

 
Член 1 

 Со оваа одлука се одлучи да се изврши расходовање на движен имот, два 
автобуси, сопственот на Општина Кривогаштани, и тоа: 
Автобус бр.1  
-број на шасија: 039.0091/1116 
-број на мотор: 101391/169 
-марка: IKARUS 
-тип: IK 111 R 
-година на производство: 1991 
-сила на мотор: 162 KW 
-работна зафатнина на моторот: -sm3 
-маса на празно возило: -kg 
-маса за седење: 27 и маса за стоење: 85 
-број на каросерија: 74 црвена и 45 слонова коска 
-регистарска ознака PP 0419 AB 
 
Автобус бр.2 
-број на шасија: 11859 
-број на мотор: 076266 
-марка: SANOS 
-тип 115.2 
-година на производство: 1982 
-сила на мотор: 155 
-работна зафатнина на моторот 
-маса на празно возило 
-маса за седење: 31 
-маса за стоење: 85 
-број на каросерија: 74 црвена и 45 крем 
-регистарска ознака: PP 4417 AB 
 

Член 2  
 Расходовањето на движниот имот, опишан во член 1 се врши поради 
дотраеност, (каросериска и машинска), а поради непостоење на такви делови, не 
постои можност истите да се поправат, а исто така и по неуспешна постапка за нивна 
продажба по пат на јавно наддавање. 
(Одлуката за продажба на движен имот, два автобуси, сопственост на Општина 
Кривогаштани бр.07-1150/6 од 12.09.2013 година и Огласнот за јавно наддавање бр.03-
1218/1 од 20.09.2013 година)  

Член 3  
 Расходованите автобуси ќе се оттуѓат по пат на продажба во отпад. 
  

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

Службен гласник на Општина Кривогаштани. 



 
 

Стр. 21          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
Бр. 07-794/17          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправно 
изграден објект на КП бр.8179 КО Кривогаштани  

во идна урбанистичка планска документација  
 

1. Се прогласува Одлуката за неисполнети услови за вклопување на 
бесправно изграден објект на КП бр.8179 КО Кривогаштани во идна урбанистичка 
планска документација, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата 
одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден 
објект на КП бр.8179 КО Кривогаштани во идна урбанистичка планска документација, 
ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

Бр. 08-820/18      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                    Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
  Врз основа на чл. 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 

Весник на РМ,, бр.23/11, 54/2011, 155/2012 и 53/2013), чл. 36 став 1 точка 15  од Законот за 
локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5 /2002) и чл. 17 ст.1 т. 43 од Статутот на 
Општина Кривогаштани ( ,,Сл. Гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 23.05.2014г. донесе: 

 
О Д Л У К А 

За неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект на КП бр. 8179 KO 
Кривогаштани, Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација 
 

Член 1 
Се утврдува дека  не сe исполнети услови за вклопување на бесправно  изградените 

објекти на  КП бр.8179 KO Кривогаштани (зграда бр.3 и зграда 7), согласно Геодетскиот 
елаборат бр.10-1092/1/1 од 15.08.2011г.  во идна урбанистичко-планска документација, со 
што не неможе да се изврши утврдување на правен статус на истите. 

 
        Член 2 

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



 
 

Стр. 22          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 

 
Бр. 07-794/18          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправно 
изграден објект на КП бр.7941 КО Кривогаштани во идна урбанистичко планска 

документација  
 

1. Се прогласува Одлуката за неисполнети услови за вклопување на 
бесправно изграден објект на КП бр.7941 КО Кривогаштани во идна урбанистичко 
планска документација, што Советот на Општина Кривогаштани го донесе на седницата 
одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден 
објект на КП бр.7941 КО Кривогаштани во идна урбанистичко планска документација, 
ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 
 

Бр. 08-820/19      Градоначалник 



23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

 
Стр. 23         СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ             7/2014 

 

 
Врз основа на чл. 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Сл. 

Весник на РМ,, бр.23/11, 54/2011, 155/2012 и 53/2013), чл. 36 став 1 точка 15  од Законот за 
локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5 /2002) и чл. 17 ст.1 т. 43 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (,,Сл. Гласник на Општина Кривогаштани,, бр. 3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 23.05.2014г. донесе 

 
 

О Д Л У К А 
 за неисполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект  на  КП бр.7941 KO 

Кривогаштани Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   документација 
 
 

Член 1 
Се утврдува дека не се исполнети услови за вклопување на бесправно  изградени објекти 

на  КП бр. 7941 KO Кривогаштани,( зграда бр.2) Согласно Геодетскиот елаборат бр.04-773/1 
од 30.07.2013г.)  во идна урбанистичко-планска документација, со што не неможе да се 
изврши утврдување на правен статус на истиот. 

 
Член 2 

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



 
 
 

Стр. 24         СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ             7/2014 

 
Бр. 07-794/19          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за исполнети услови за вклопување на бесправно 
изградени објекти на КП бр.8225 и 8226 КО Кривогаштани во идна урбанистичка 

планска документација  
 

1. Се прогласува Одлуката за исполнети услови за вклопување на 
бесправно изградени објекти на КП бр.8225 и 8226 КО Кривогаштани во идна 
урбанистичка планска документација, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за исполнети услови за вклопување на бесправно изградени 
објекти на КП бр.8225 и 8226 КО Кривогаштани во идна урбанистичка планска 
документација, ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани. 

 
Бр. 08-820/20      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                    Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Врз основа на чл. 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(СЛ 

весник на РМ бр.23/11, 54/2011, 155/2012 и 53/2013), чл. 36 став 1 точка 15 од законот за 
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр. 5 /2002) и  член 17 став 1 точка 43 од Статутот на 
Општина Кривогаштани (Сл. Гласник на Општина Кривогаштани бр. 3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на сеницата одржана на ден 23.05.2014г. донесе 

 
 

О Д Л У К А 
 за исполнети услови за вклопување на бесправно изграден објект  на  КП бр.8225 и 
8226 KO Кривогаштани,Општина Кривогаштани во идна урбанистичко- планска   

документација 
 

Член 1 
Се утврдува дека се исполнети услови за вклопување на бесправно  изградените објекти 

на  КП бр. 8225 и 8226 KO Кривогаштани  во идна урбанистичко-планска документација, со 
што ќе се изврши утврдување на правен статус на објектите изградени на КП бр.8225 и 8226 
КО Кривогаштани, Општина Кривогаштани. 

 
         Член 2 



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

 
 

Стр. 25         СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ             7/2014 

 
Бр. 07-794/20          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

За прогласување на Одлуката за проширување на планскиот опфат на с.Славеј за 
бр.193/1 КО Врбјани, Општина Кривогаштани  

 
1. Се прогласува Одлуката за проширување на планскиот опфат на с.Славеј 

за бр.193/1 КО Врбјани, Општина Кривогаштани, што Советот на Општина 
Кривогаштани го донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за проширување на планскиот опфат на с.Славеј за бр.193/1 
КО Врбјани, Општина Кривогаштани, ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 

 
 

  Бр. 08-820/21      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                    Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Врз основа на чл. 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти( Сл. 

Весник на РМ бр. 23/11, 54/2011, 155/2012 I 53/2013),чл.36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа(Сл. Весник на РМ бр.5/2002) и чл.17 ст.1 т. 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Сл. Гласник на Општина Кривогаштани бр.  3/2011), Советот на Општина 
Кривогаштани на седницата одржана на ден 23.05.2014г. донесе 

 
О Д Л У К А 

за проширување на планскиот опфат на с. Славеј за КП бр. 193/1 КО Врбјани, Општина 
Кривогаштани 

 
Член 1 

Се утврдува дека се врши проширување во идана урбанистичко планска документација 
на УП за с.Славеј, донесен со одлука бр.07-100/8 од 28.02.2006г.(,,Сл.гласник на општина 
Кривогаштани бр.2/х од 07.03.2006г.,,), заради утврдување на правен статус на бесправно 
изградените објекти изградени на КП бр. 193/1 КО Врбјани, Општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Проширувањето на планскиот опфат на с. Славеј за КП бр. 193/1 КО Врбјани, ќе се врши 
во насока на вклопување на бесправно изградените објекти согласно закон. 

 



Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Кривогаштани. 
 

Стр. 26          СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ            7/2014 

 
Бр. 07-794/21          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за донација на компјутери на здружение за деца со 
посебни потреби Ѕуница од Прилеп  

 
1. Се прогласува Одлуката за донација на компјутери на здружение за 

деца со посебни потреби Ѕуница од Прилеп, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за донација на компјутери на здружение за деца со посебни 
потреби Ѕуница од Прилеп, ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Кривогаштани. 

 
Бр. 08-820/22      Градоначалник 
23.05.2014 год.                  на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани                   Тони Заткоски 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 17 став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани на ден 23.05.2014 година, донесе:   

 
ОДЛУКА  

За трајно отстапување на движни ствари: компјутерски куќишта на  
Ѕуница – здружение за деца со посебни потреби, Прилеп  

 
Член 1  

 Советот на Општина Кривогаштани одлучи да отстапи на трајно користење 
движни ствари: компјутерски куќишта, сопственост на Општина Кривогаштани 
(претходна донација на Општина Кривогаштани од USAID) на Ѕуница – здружение за 
деца со посебни потреби – Прилеп. 
 Компјутерските куќишта се со следните перформанси:  

1. Куќиште DELL  
MB DELL 
HDD 80 GB 
CPU 1,7 ghz 
RAM 51 MB DDR 2 
CD-ROM 



 
2. Куќиште DELL  
MB DELL 
HDD 80 GB 
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CPU 1,7 ghz 
RAM 768 MB DDR 2 
CD-ROM 
 
3. Куќиште DELL  
MB DELL 
HDD 80 GB 
CPU 2,3 ghz 
RAM 2 GB DDR 2 
CD-ROM 

Член 2  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 07-794/22          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на 
Горанчо Мирчески од Крушеани  

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска 

помош на Горанчо Мирчески од Крушеани, што Советот на Општина Кривогаштани го 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

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

 
 

Бр. 08-820/23      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани, донесе:   

 
ОДЛУКА  

за одобрување на еднократна финасиска помош  



на Горанчо Мирчески од Крушеани  
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Член 1 

 Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Горанчо 
Мирчески од Крушеани, како помош поради настаната штета од пожар на негов објект 
во н.м. Крушеани. 

Член 2 
 Со одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 
можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, да определи 
еднократна финансиска помош за Горанчо Мирчески од Крушеани. 
 

Член 3 
 За начинот на реализацијата на финансиската помош, ќе се донесе посебно 
Решение. 
 

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

гласник на Општина Кривогаштани. 
 
Бр. 07-794/23          Претседател на Совет 
23.05.2014 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 Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Градоначалник 
на Општина Кривогаштани донесе: 

 
ЗАКЛУЧОК 

за прогласување на Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на 
Зоран Николоски од Обршани 

 
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на еднократна финансиска 

помош на Зоран Николоски од Обршани, што Советот на Општина Кривогаштани ја 
донесе на седницата одржана на ден 23.05.2014 година. 

2. Одлуката за одобрување на еднократна финансиска помош на Зоран 
Николоски од Обршани ќе се објави во Службен гласник на Општина Кривогаштани.  
 

Бр. 08-820/24      Градоначалник 
23.05.2014 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.5/02) и член 17 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Кривогаштани (Службен гласник на Општина Кривогаштани бр.3/2011), Советот на 
Општина Кривогаштани, донесе:   

 



ОДЛУКА  
за одобрување на еднократна финансиска помош  

на Зоран Николоски од Обршани  
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Член 1 

 Со оваа Одлука се одобрува еднократна финансиска помош на Зоран 
Николоски од Обршани, за лекување на неговата малолетна ќерка Анамарија 
Николоска од Обршани. 

Член 2 
 Се одобрува Градоначалникот на Општина Кривогаштани, во висина на 
можностите од Буџетот на Општина Кривогаштани за 2014 година, да определи 
еднократна финансиска помош, за Зоран Николоски од Обршани. 
 

Член 3  
 За начинот на реализацијата на финансиската помош, ќе се донесе посебно 
Решение. 

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

гласник на Општина Кривогаштани. 
 

 
Бр. 07-794/24          Претседател на Совет 
23.05.2014 год.               на Општина Кривогаштани 
Кривогаштани             Игорче Колески  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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