
 

 

1 

 

 УРБАНИСТИЧКАТА РЕВИЗИЈА ЗА ППШТИНА КРИВПГАШТАНИ 

 
 

нпември 2019 
Израбптиле: Даниела Крстеска 

                              Никплше Папушкпски 
 



2 

 

 
 
 

Содржина 
Урбанистишката ревизија за ППШТИНА КРИВПГАШТАНИ ............................................................................ 1 

1. РЕГИПНАЛНПТП ППКРУЖУВАОЕ............................................................................................................................... 3 
2. УРБАНИСТИЧКА ППСТАВЕНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДПТ ............................................................................ 13 
3. ТРЕНДПВИ И ПРПЕКЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТП ........................................................................................................... 17 
4. градскА ЕКПНПМИЈА ................................................................................................................................................ 19 
5. ГРАДСКИ УСЛУГИ, СРЕДСТВА, ПДРЖУВАОЕ ........................................................................................................... 21 
6. НЕДПСТАТПЦИ И ППТРЕБИ ...................................................................................................................................... 27 
7. ПРПЕКТИ ЗА УРБАН РАЗВПЈ, СКПРЕШНИ И ИДНИ ПРПЕКТИ ................................................................................. 28 
8. ПРЕДЛПЖЕНИ ПРПЕКТИ, ИЗБПР, КПНСУЛТАЦИИ .................................................................................................. 30 
9. ППИ: АЛПКАЦИЈА И РАСППРЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ................................................................................................. 33 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Урбана ревизија општина Кривогаштани 

1. РЕГИПНАЛНПТП ППКРУЖУВАОЕ 

Кривпгащтани е една пд најмалите ппщтини, лпцирана вп западнипт дел на Република Северна Македпнија, вп западнипт дел 
на Прилепскптп Ппле. На запад пд Кривпгащтани се напда планината Бущпва, а на југ, истпк и север е Пелагпниската Кптлина.  

Сппред нејзината надмпрска виспшина, таа е вклушена вп групата ппщтини сп вреднпсти незнашителнп ппд прпсекпт. Се прптега 
пд север кпн југ сп незнашителна деклинација. Се граниши сп ппщтината Дплнени на север, сп ппщтина Прилеп на истпк, сп ппщтината 
Мпгила на југ и сп западнипт дел на ппщтината Крущевп. Опщтината лежи на апсплутна надмпрска виспшина пд 615м надмпрска 
виспшина.   

                                                                               
 

                                                                                       Слика 1. Лпкација на ппщтина Кривпгащтани  

Сп пглед на сппбраќајните врски и гепграфската лпкација, ппщтината и нејзината најгплема населба Кривпгащтани 
претставуваат вистински пресек, заради главните патищта щтп ја преминуваат нејзината теритприја и ја ппврзуваат ппщтината сп 
најблиските градпви. Именп, на истпк пд Кривпгащтани е градпт Прилеп и на запад е градпт Крущевп. Централната населба 
Кривпгащтани е на 20 км на пплпвина пат пд Прилеп и самп 7 км пд Крущевп. На југ пд ппщтината, има ппплпшена улица кпја 
преминува низ нејзините месни заедници и пди кпн градпт Битпла. На северпт има и асфалтирана улица кпја пди кпн населбата 
Рппптпвп, пд каде пди кпн Македпнски Брпд.  

Климата вп цела пелагпниска кптлина и вп ппщтина Кривпгащтани е сменета Медитеранпт. Врнежите пд дпжд имаат впден 
тиоа пд 700мм дп 900мм вп текпт на гпдината. Тие се најинтензивни вп прплет и есен, дпдека првипт снег пбишнп пада на крајпт на 
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нпември или на ппшетпкпт на декември. Ветрпвите дуваат низ целата гпдина, нп тие се најинтензивни вп текпт на прплетта и есента. 
Освен мал дел пд реката Црна щтп ппминува низ ппщтината, нема други знашајни реки, ниту езера.  

Реките щтп се влеваат вп близина на Кривпгащтани се мнпгу мали и главнп суви вп текпт на летптп. Најблиската река е 
Крущевскп-Нпрпвска кпја има впда пд езерптп Крущевскп и се напда на западната и југпзападната страна пд Кривпгащтани. Оваа река 
се влева вп реката Блатп, кпја е на истпк пд Кривпгащтани. Опщтината се спстпи пд 13 населени места, сите се низини. 
 

- Демпграфија 

 Сппред ппследнипт ревидиран пппис на населениетп и дпмаќинствата (2005) вп 2002 гпдина, брпјпт на жители вп ппщтина 
Кривпгащтани изнесувал 6.150. Вкупнипт брпј дпмаќинства беще 1.943 (3,2 жители пп дпмаќинствп), дпдека вкупнипт брпј на 
живеалищта беще 2.191, т.е. 3,7 жители живеат вп секпе живеалищте. И вп двата слушаи тие се над прпсекпт вп земјата. Статистишките 
ппдатпци за населениетп и миграцијата вп 2002 гпдина вп ппщтината Кривпгащтани, Пелагпнискипт регипн и земјата се прикажани вп 
Табела 2 ппдплу. 

Живеат 6.150 жители. Густината на населениетп е 93 жители на еден км2, щтп е над прпсекпт вп земјата. Брпјпт на жители е 
намален за 312 или 3,7% пд 1994 гпдина. Вп централната населба Кривпгащтани живеат 1.870 жители, т.е. 30,4% пд вкупнпт население 
вп ппщтината.  

Табела1: Лпкални заедници вп ппщтина Кривпгащтани 

Населенп местп 
Надмпрска 
виспшина 

Пбласт 
(km2) 

 
жители  

Аграрна структура (ha) 

1994 2002 Земјпделска ппшва Pпасищта щума Вкупнп 

Ппщтина Кривпгащтани 615 93.6 6,479 6,150 7,361 859 146 8,427 

1 Бела Црква 572 4 627 498 343 16 - 359 

2 Бпрптинп 571 9.2 262 277 807 35 3 845 

3 Гпдивле 580 5.5 192 166 320 177 37 534 

4 Кпреница 572 3.4 86 62 254 61 9 324 

5 Кривпгащтани 569 14.9 1,914 1,870 1,215 154 - 1,369 
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6 Крущеани 567 8.6 568 578 711 85   796 

7 Мирше Ацев 609 2.3 - - - - - - 

8 Обрщани 570 6.6 819 793 588 25 - 614 

9 Пащинп рувци 568 8.4 656 627 686 93 - 779 

10 Ппдвис 601 7.9 152 143 466 90 74 630 

11 Славеј 575 3.7 420 388 360 - - 360 

12 Впдани 572 4.4 470 454 374 32 1 467 

13 Врбјани 573 14.7 313 294 1,237 91 22 1,350 

 

                Најзастапена вп аграрната структура е култивираната аграрна ппшва (7.361 ха), пасищтата (859 ха) и щумите (146ha). Сппред 
ппврщината на пасищтата и щумите, Кривпгащтани е трета најмала ппщтина вп земјата. Пшеницата е најшеста култура, дпдека пд 
другите земјпделски култури се пдгледуваат: щеќерна репка, тутун, градинарска култура и други. Главната стппанска гранка вп 
ппщтината е земјпделствптп, пспбенп прпизвпдствптп на пиперки, тутун и крпмид. Вп ппследнп време се развива и тргпвијата.  

 

Табела 2. Главни демпграфски ппказатели 

Демпграфски ппказатели Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Р. Северна Македпнија 

Демпграфија – сппред ппследните ревидирани ппдатпци за пппис за 2002 гпдина 

Вкупнп население 6,150 238,136 2,022,547 

Вкупнп дпмаќинства 1,943 72,546 564,296 

Прпсешни шленпви на дпмаќинствата 3.2 3.3 3.6 

Прпсецни шленпви на дпмаќинствата 2,191 93,976 698,143 

Демпграфија – прпценки на државнипд завпд за статистика за 2018 гпдина 

Вкупнп население  6,150 238,136 2,022,547 

Прирпден прираст на 1000 жители -1.2 -2.3 3.1 

Живпрпдени на 1000 жители 11 10.1 11.9 

Вкупнп имигрирани жители 30 1,022 11,861 

Вкупнп емигирирани жители 45 749 11,219 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат, 2018 гпдина; ревидиран Пппис на населениетп и дпмаќинствата, 

2005 гпдина 
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Стапките на движеое на населениетп сп прирпден раст, радаоа и миграции гпдищнп (пд 2008 дп 2017 гпдина) на ппщтина 
Кривпгащтани се прикажани на табелата ппдплу. Оттука, анализата ппкажува негативни прпсешни стапки за сите три индикатпри на 
раст на населениетп и движеое низ гпдините. Ппкрај тпа, прпсешна стапка на прирпден раст е -0,5, прпсешна стапка на наталитет е -0.3 
и прпсешна стапка на миграција е -0.2. Прпсешните вреднпсти на движеое на населениетп вп ппщтината се дпста слишни сп 
целпкупнипт тренд на прирпднп движеое на населениетп вп руралните пбласти вп земјата. 
 
Табела 3. Намалуваое на населениетп вп ппщтина Кривпгащтани 

Гпдина Пппулација 30.06 Стапка на прирпден раст Стапка на радаое Стапка на миграција 

2008 5,934 -0.5 -1.1 -0.7 

2009 5,908 -0.9 -0.3 3.7 

2010 5,862 -5.7 -0.4 -3.7 

2011 5,805 -0.8 -4.0 1.9 

2012 5,750 1.6 3.4 -1.6 

2013 5,701 2.0 0.1 -0.5 

2014 5,663 2.4 -0.5 -0.2 

2015 5,621 -4.1 0.4 1.2 

2016 5,590 3.5 0.8 2.3 

2017 5,555 -3.1 -1.4 -4.3 

Прпсек 5,759 -0.5 -0.3 -0.2 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат  
 

Ппдатпците за живпрпдени за ппщтината Кривпгащтани, пелагпнискипт регипн и Република Македпнија се прикажани вп 
Табела 5 ппдплу. Анализата на живпрпдени преку гпдини вп ппщтина Кривпгащтани ппкажува ппгплем брпј на мащки бебиоа пд 
женски, щтп е слишнп на живпрпдени бебиоа вп пелагпнискипт регипн и вп цела земја. 
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Табела 5. Живп рпдени сппред ппл 

Гпдина 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Република Македпнија 

Мажи Жени Вкупнп Мажи Жени Вкупнп Мажи Жени Вкупнп 

2013 27 25 52 116,289 115,824 232,113 12,093 11,045 23,138 

2014 26 23 49 116,043 115,695 231,738 12,172 11,424 23,596 

2015 28 23 51 115,695 115,076 230,771 11,959 11,116 23,075 

2016 30 25 55 115,288 114,716 230,004 11,868 11,134 23,002 

2017 24 23 47 114,806 114,171 228,977 11,160 10,594 21,754 

Прпсек 27 24 51 115,624 115,096 230,721 11,850 11,063 22,913 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат  
 
Следната табела дава преглед на рпдпвата структура вп ппщтината Кривпгащтани вп сппредба сп Пелагпнискипт регипн и Република 
Македпнија. Ппдатпците ппкажуваат ппгплем брпј мащка пппулација вп ппщтината Кривпгащтани, дпдека регипнпт Пелагпнија и 
земјата имаат ист дел , щтп претставува згплемен удел на мащка пппулација вп пднпс на  женската пппулација. 
 
Табела 6. Население сппред пплпт вп 2017 гпдина 

Ппл 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски Регипн Република Македпнија 

Брпј прпцент Брпј Прпцент Брпј Прпцент 

Мащки 2,919 52.8 114,806 50.1 1,039,283 50.1 

Женски 2,608 47.2 114,171 49.9 1,036,018 49.9 

Вкупнп 5,527 100 228,977 100 2,075,301 100 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат  

Распределбата на впзраста и нејзинипт удел вп вкупнптп население вп ппщтина Кривпгащтани, Пелагпнискипт регипн и Република 
Македпнија вп 2017 гпдина се прикажани на следната табела. 
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Табела 7. Население сппред впзрасната структура вп 2017 гпдина 
 

Впзраст 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски Регипн Република Македпнија 

Брпј Прпцент Брпј Прпцент Брпј Прпцент 

0 47 0.9 2,131 0.9 21,572 1.0 

1-4 206 3.7 9,053 4.0 91,784 4.4 

5-9 263 4.8 12,119 5.3 115,847 5.6 

10-14 309 5.6 11,798 5.2 112,780 5.4 

15-19 323 5.8 12,036 5.3 122,021 5.9 

20-24 374 6.8 13,882 6.1 141,251 6.8 

25-29 342 6.2 16,066 7.0 158,524 7.6 

30-34 362 6.5 17,532 7.7 163,732 7.9 

35-39 366 6.6 17,038 7.4 160,228 7.7 

40-44 404 7.3 15,573 6.8 151,303 7.3 

45-49 396 7.2 14,949 6.5 144,798 7.0 

50-54 387 7.0 16,222 7.1 144,560 7.0 

55-59 353 6.4 16,513 7.2 136,613 6.6 

60-64 356 6.4 16,534 7.2 126,839 6.1 

65-69 317 5.7 13,536 5.9 106,419 5.1 

70-74 226 4.1 8,925 3.9 71,737 3.5 

75-79 242 4.4 7,334 3.2 53,783 2.6 

80 и ппвеќе 253 4.6 7,729 3.4 51,317 2.5 

неппзнатп 1 0.0 7 0.0 193 0.0 

Вкупнп 5,527 100 228,977 100 2,075,301 100 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат  

Најгплем дел пд населениетп вп ппщтината е Македпнци (99,6%). Од другите малцинства има: 0,1% Рпми, 0,1% Срби и 0,2% други. 
Репартацијата на малцинствата е прикажана вп табелата ппдплу. Македпнскптп население препвладува и вп Пелагпнискипт регипн, 
дпдека албанскптп население гп зазема втпрптп местп. 
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Табела 1. Население сппред етнишка припаднпст вп 2002 г. 

Ппделба 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Република Македпнија 

Брпј Прпцент Брпј Прпцент Брпј Прпцент 

Македпнци 6,126 99.6 204,471 85.9 1,297,981 64.2 

Албанци - - 11,689 4.9 509,083 25.2 

Турци - - 7,527 3.2 77,959 3.9 

Рпми 8 0.1 7,268 3.1 53,879 2.7 

Власи - - 2,341 1.0 9,695 0.5 

Срби 6 0.1 869 0.4 35,939 1.8 

Бпсанци - - 2,627 1.1 17,018 0.8 

Други 10 0.2 1,344 0.6 20,993 1 

Вкупнп 6,150 100 238,136 100 2,022,547 100 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат 

 

Регипналната екпнпмија и границите на пкплината на градпт  

 

Сп пглед на ппдатпците на Државнипт завпд за статистика, на следната табела се дадени ппдатпци за инфраструктурата, 
пбразпваниетп и екпнпмските ппдатпци за ппщтината Кривпгащтани, Пелагпнискипт регипн и Република Северна Македпнија. Вп 
ппщтината Кривпгащтани има 7 здравствени и спцијални устанпви, 13 институции за трансппрт и складираое и самп една устанпва за 
впдпснабдуваое и канализација. Трансппртпт вп ппщтината е прганизиран преку 20 км лпкални патищта. Ппстпјат 2 ушилищта за 
пснпвнп пбразпвание 2 градинки и еден Центар са дневен престпј. Вп ушебната 2018/2019 гпдина ушествуваа 547 деца кпи ги 
ппсетуваа пснпвните ушилищта. Од вкупнптп население пд 6.150 жители, 5172 се пписмени. Вп ппщтината рабптат 113 делпвни 
субјекти, дпдека БДП пп глава на жител се пресметува на регипналнп нивп, бидејќи нема дпстапни ппдатпци за придпнеспт на 
ппщтината 
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Табела 1. Главни макрпекпнпмски индикатпри 

Макрпекпнпмски индикатпри Единица Гпдина 
Ппщтина 

Кривпгащтани 
Пелагпниски регипн 

Република 
Македпнија 

Инфраструктура 

Лпкални патищта км 2018 20 1,361 9,733 

Асфалтирани патищта км 2018 12 712 5,232 

Пбразпвание 

Образпвни институции Брпј 2019 5 142 1,184 

Деца кпи ппсетуваат пснпвнп пбразпвание Брпј 2018/2019 547 19 913 188 102 

Деца кпи ппсетуваат среднп пбразпвание Брпј 2018/2019 53 7 933 71 650 

Писменпст на население дп 10 и ппвеќе 
гпдини 

Брпј 2002 5 172 161,974 1 693 044 

Жени писмени дп 10 и ппвеќе гпдини Брпј 2002 2 356 79,519 829,755 

Екпнпмија 

Активни делпвни субјекти Брпј 2018 113 8 118 72 315 

БДП  пп глава на жител МКД 2016 - 282 381 286 995 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат, 2019 гпдина; ревидиран Пппис на населениетп и дпмаќинствата. 

 

Вп следната табела е дадена дистрибуција на екпнпмските активнпсти вп ппщтината сп пглед на брпјпт на активни делпвни субјекти 
пп сектпри вп 2018 гпдина. 
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Табела 2. Активни делпвни субјекти пп сектпри вп 2018 гпдина 

Сектпр 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Република Македпнија 

брпј прпцент брпј 
 

брпј прпцент 

Земјпделствп, щумарствп и рибарствп 15 13.3 583 7.2 2,546 3.5 

Рударствп и вадеое на камен - - 28 0.3 205 0.3 

Прерабптувашка индустрија 14 12.3 856 10.6 8,033 11.1 

Електришна енергија, гас, пареа и климатизација - - 8 0.1 186 0.28 

Снабдуваое сп впда, птстрануваое на птпадни 

впди, управуваое сп птпад 
1 0.9 30 0.4 250 0.34 

Градежнищтвп 4 3.5 356 4.4 4,938 6.8 

Тргпвија на гплемп и малп, ппправка на впзила и 

мптпрцикли 
42 37.2 2,852 35.4 22,950 31.7 

Трансппрт и складираое 10 8.8 717 8.9 5,667 7.8 

Објекти за сместуваое и сервисни дејнпсти сп 

храна 
7 6.2 473 5.9 4,597 6.36 

Инфпрмации и кпмуникации 2 1.8 119 1.5 1,856 2.57 

Финансии и псигурителни услуги - - 36 0.4 448 0.6 

Дејнпсти вп врска сп недвижен импт - - 45 0.6 575 0.8 

Струшни, наушни и технишки дејнпсти 1 0.9 658 8.2 7,261 7.9 

Административни и ппмпщни услужни дејнпсти 2 1.8 158 2.0 1,752 2.4 

Јавна администрација и пдбрана, задплжителнп 

спцијалнп псигуруваое  
1 0.9 23 0.3 264 0.36 

Образпвание 2 1.8 142 1.8 1,222 1.7 

Дејнпсти на здравствена и спцијална защтита 7 6.2 429 5.3 3,357 4.6 

Уметнпст, забава и рекреација 1 0.9 153 1.9 1,404 1.9 

Други услужни дејнпсти 4 3.5 398 4.9 4,804 6.6 

Вкупнп 113 100 8,064 100 72,315 100 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат 2018 
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Сппред Државнипт завпд за статистика, вп ппщтината Кривпгащтани ималп 113 активни делпвни субјекти вп 2018 гпдина. 
Најважните и дпминантни сектпри беа тргпвијата на гплемп и малп; ппправка на мптпрни впзила и мптпцикли сп 37,2%. Од другите 
сектпри, најзастапени се земјпделствптп, щумарствптп и рибплпв (13,3%), прпизвпдствптп (14,0%) и трансппртпт и складираоетп 
(10,0%). 

Од пстанатите сектпри на дејнпсти, вп Опщтина Кривпгащтани се регистрирани активни делпвни субјекти и вп сектприте: 

Градежнищтвп, Трансппрт и складираое, Образпвание, Дејнпсти на здравствена и спцијална защтита, Други услужни дејнпсти.  

Најгплем дел пд пвие активни делпвни субјекти, сппред свпјата гплемина спадаат вп категпријата на микрп субјекти1, нп нема ниту 

еден субјект вп категприите средни и гплеми. Од друга страна, вкупнипт брпј на активни делпвни субјекти се менува пд гпдина вп 

гпдина сп тенденција на намалуваое, кпја е изразена кај категпријата мали субјекти. 

 Вп Опщтина Кривпгащтани функципнираат некплку ппмали приватни претпријатија  пд сверата на дрвп прерабптувашката , 

текстилната индустрија и примарна пбрабптка на градинарски прпизвпди . Од дрвппрерабптувашката индустрија вп Опщтина 

Кривпгащтани  има 4 приватни делпвни субјекти кпи имаат пд 2 дп 5 врабптени и релативнп мал пбем на примарна пбрабптка на дрвп 

за града (градежни матријали) . Од индустријата за примарна пбрабптка на земјпделскп градинарски прпизвпди ппстпи еден делпвен 

субјект сп 50 – 100 сезпнски рабптници кпи ги пбрабптуваат прпизвпдите вп перипдпт на спбираое на плпдпвите пд земјпделските 

ппврщини. 

- Важнп е да се наппмене дека Опщтина Кривпгащтани распплага сп индустриска зпна вп населенптп местп Славеј какп и некплку 

пбјекти низ ппвеќе населени места. Вп Опщтина Кривпгащтани ппстпјат десетина краварски фарми кпи брпјпт пд 50 дп 80 Крави 

нп сппствениците се евидентирани какп индивидуални земјпделци кпи сппред закпнпт на Република Македпнија не спадаат вп 

правни лица.     

                                                           
1
 Според бројот на вработените, деловните субјекти се класифицирани во следниве групи: Микро: 1-9 вработени; Мали: 10-49 вработени; Средни: 50-249 вработени; Големи: 250 и повеќе вработени. 

Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop.aspx?id=76&rbrObl=27 

http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop.aspx?id=76&rbrObl=27


Урбана ревизија општина Кривогаштани 

 

 

 

Карта: Опщтината вп нејзинипт регипнален кпнтекст. 

 

2. УРБАНИСТИЧКА ППСТАВЕНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДПТ 

Урбанистишка ппставенпст  

Вп геплпщки кпнтекст, теритпријата на ппщтина Кривпгащтани е дел пд Пелагпниската зпна, вп кпја карпите се главнп сп 
преткамбриска старпст, главнп спставени пд гнајсеви и микащисти, а на теритпријата на ппщтината дпминираат квартерни седимент.  

Бидејќи ппщтина Кривпгащтани е целпснп распрпстранета вп Пелагпниската кптлина, релјефпт е рамнишарски, без никакви 
впзвищенија, и единственп гп сешат некплкуте решни текпви кпи вп летнипт перипд пресущуваат. Надмпрската виспшина се движи 
пкплу 600 мнв. 
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Решната мрежа е сирпмащна, ја спшинуваат Црна Река, кпја влегува вп ппщтината вп нејзинипт краен југпзапад, а низ средината 
на ппщтината теше нејзината лева притпка, реката Блатп.  

Имајќи ја вп вид прпсешната надмпрска виспшина пд пкплу 600 мнв, за теритпријата на ппщтина Кривпгащтани е 
карактеристишна тппла кпнтинентална клима. Опщтите карактеристики на пвпј климатски тип се тппли суви лета и ладни влажни зими.   

          Зафатенпст на земјищтетп 

 

Табела  5– Зафатенпст на земјиштетп 
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Дпмуваое  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.00 

Ппврщина – 
ппслуженп 
дпмуваое 

ха 113,4 9,3 9,49 14,62 18,62 19,06 7,75 14,05 6 1,68 4,54 5,73 224,24 

Ппврщина – 
недпвплнп 
ппслуженп 
дпмуваое 

ха 13,06 6,2 7.02 5,52 7,98 0,49 0 6,76 4,43 0 2,71 4,23 58,4 

Ппврщина – 
нерегуларнп 
дпмуваое 

ха 0 0 0 0 0 0 15,22 0 0 2,8 1 0 19,02 
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Вкупна 
ппврщина - 
дпмуваое 

ха 126,46 15,50 16,52 20,15 26,60 19,55 22,98 20,82 10,43 4,48 8,25 9.96 301,7 

- Други 
намени 

              

Гплеми 
пбјекти 

ха 0,71 1,8 0 0,11 0,09 0 1,07 0,8 0 0 0 0 4,58 

Дејнпсти ха 9,1 0,26 3,21 1,71 3,61 5,72 0,54 6,74 5,63 0 0,84 2,18 39,56 

Зелени 
ппврщини 

ха 0,67 0,2 0,2 0,3 1,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0 0 0 3,77 

Патищта – 
птвпрен 
прпстпр 

ха 8,56 0,3 10,62 11,74 13,62 11,73 20,27 10,53 16,69 0 11,81 12,30 126,17 

Вкупна 
ппврщина – 
други 
намени 

ха 19,04 2,56 14,03 13,86 18,52 17,65 22,48 18,37 22,42 0 12,65 14,48 176,06 

  

 Забелещка: за израбптка на табелата кпристени се ппдатпци пд меснптп население, ппщтинската администрација и пд ГИС 
системпт на Агенцијата за катастар на недвижнпсти. 

Опис: на недпвплнп ппслуженп дпмуваое, ппслуженп дпмуваое и нерегуларнп. Ппд недпвплнп псплужени 
ппдразбираме нецелпсна ппнуда на следните услугивпдпвпдна мрежа, канализаципна мрежа наппјуваое сп 
електришна енергија и изградена патна инфраструктура. 

Нерегуларнп дпмуваое е пние кпи имаат дп 10% пд услугите  
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                                                                      Карта: Зафатеност на земјиштето 

 

 

 

 



Урбана ревизија општина Кривогаштани 

3. ТРЕНДПВИ И ПРПЕКЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТП  

Урбанп население и население пп населби 

 

  Табела  7 – Население пп населби 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Население вп 
ппслуженп 
дпмуваое 1820 278 226 465 562 50 27 45 25 6 15 32 3551 

Население вп 
недпвплнп 
ппслуженп 
дпмуваое 50 56 52 79 126 150 325 129 125 25 115 98 1330 

Население вп 
нерегуларнп 
дпмуваое 0 54 16 34 105 298 275 280 127 31 36 13 1269 

Вкупно население 1870 388 294 578 793 498 627 454 277 62 166 143 6150 
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Опис на недпвплнп ппслуженп дпмуваое, ппслуженп дпмуваое и нерегуларнп. Ппд недпвплнп псплужени 
ппдразбираме нецелпсна ппнуда на следните услугивпдпвпдна мрежа, канализаципна мрежа наппјуваое сп 
електришна енергија и изградена патна инфраструктура. 

 
 

 

 

 

Карта. Население и густина по населби 
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4. ГРАДСКА ЕКПНПМИЈА 

 Населениетп впглавнп се занимава сп тргпвија, стпшарствп, земјпделствп, градежнищтвп и щумарствп.  
Опщтина Кривпгащтани вп изминатите гпдини влпжува гплеми наппри за прпмпвираое на ппщтината и изнапдаое на инвеститпри за 
развпј на лпкалната екпнпмија. За таа цел се ппдгптвува индустриска зпна за лесна и незагадувашка индустрија, на кпја веќе има 
изграденп некплку пбјекти пд пбласта на лесната индустрија. 

 
Вкупнипт брпј на врабптени лица вп ппщтината изнесува 1320 лица, неврабптени има 1439 лица, дпдека пстанатипт дел се 

екпнпмски неактивни. Ппгплемипт брпј на врабптени припада на јавните дејнпсти, пднпснп врабптени вп пбразпвните и 
административните управни единици.  

 
Табела 2. Активнпст на населениетп ппмеду 15 и ппвеќе гпдини вп 2002 гпдина 
 

Активнпст на населениетп 
Ппщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Република Македпнија 

Брпј прпцент Брпј прпцент Брпј прпцент 

Екпнпмски 
активен 

Сите 2,759 54.9 104,016 53.3 743,676 47.2 

Врабптени 1,320 47.8 62,551 60.1 460,544 61.9 

Врабптени жени 251 19 23,803 38.1 174,974 38.0 

Неврабптени 1,439 52.2 41,465 39.9 283,132 38.1 

Екпнпмски неактивен 2,265 45.1 91,078 46.7 833,325 52.8 

Стапка на активнпст 54.9 53.3 47.2 

Стапка на врабптенпст 26.3 32.1 29.2 

Стапка на неврабптенпст 52.2 39.9 38.1 

Извпр: Државен завпд за статистика, база на ппдатпци на МАКСтат, 2005 

Сппред ппследните ревидирани ппдатпци пд Ппписпт на населениетп и дпмаќинствата вп 2002 гпдина, стапката на активнпст 
вп ппщтина Кривпгащтани е ппгплема пткплку вп Пелагпнискипт регипн и вп земјата. Стапката на врабптенпст е ппниска, дпдека 
неврабптенпста е далеку над пвие стапки вп сппредба сп пелагпнискипт регипн и Република Македпнија. 
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Табела 9  Активни кпмпании пп сектпри 2019 

 Активни делпвни субјекти пп сектпри вп 2018 гпдина 
Сектпр 

Опщтина Кривпгащтани Пелагпниски регипн Република Македпнија 

брпј прпцент брпј прпцент брпј прпцент 

       

Земјпделствп, щумарствп и рибарствп 15 13.3 583 7.2 2,546 3.5 

Рударствп и вадеое на камен - - 28 0.3 205 0.3 

Прерабптувашка индустрија 14 12.3 856 10.6 8,033 11.1 

Електришна енергија, гас, пареа и климатизација - - 8 0.1 186 0.28 

Снабдуваое сп впда, птстрануваое на птпадни впди, 
управуваое сп птпад 

1 0.9 30 0.4 250 0.34 

Градежнищтвп 4 3.5 356 4.4 4,938 6.8 

Тргпвија на гплемп и малп, ппправка на впзила и 
мптпрцикли 

42 37.2 2,852 35.4 22,950 31.7 

Трансппрт и складираое 10 8.8 717 8.9 5,667 7.8 

Објекти за сместуваое и сервисни дејнпсти сп храна 7 6.2 473 5.9 4,597 6.36 

Инфпрмации и кпмуникации 2 1.8 119 1.5 1,856 2.57 

Финансии и псигурителни услуги - - 36 0.4 448 0.6 

Дејнпсти вп врска сп недвижен импт - - 45 0.6 575 0.8 

Струшни, наушни и технишки дејнпсти 1 0.9 658 8.2 7,261 7.9 

Административни и ппмпщни услужни дејнпсти 2 1.8 158 2.0 1,752 2.4 

Јавна администрација и пдбрана, задплжителнп 
спцијалнп псигуруваое  

1 0.9 23 0.3 264 0.36 

Образпвание 2 1.8 142 1.8 1,222 1.7 

Дејнпсти на здравствена и спцијална защтита 7 6.2 429 5.3 3,357 4.6 

Уметнпст, забава и рекреација 1 0.9 153 1.9 1,404 1.9 

Други услужни дејнпсти 4 3.5 398 4.9 4,804 6.6 

Извпр, Државен Завпд за статистика 
 



Урбана ревизија општина Кривогаштани 

Сппред Државнипт завпд за статистика, вп ппщтината Кривпгащтани ималп 113 активни делпвни субјекти вп 2018 гпдина. Најважните 
и дпминантни сектпри беа тргпвијата на гплемп и малп; ппправка на мптпрни впзила и мптпцикли сп 37,2%. Од другите сектпри, 
најзастапени се земјпделствптп, щумарствптп и рибплпв (13,3%), прпизвпдствптп (14,0%) и трансппртпт и складираоетп (10,0%). 

Од пстанатите сектпри на дејнпсти, вп Опщтина Кривпгащтани се регистрирани активни делпвни субјекти и вп сектприте: 

Градежнищтвп, Трансппрт и складираое, Образпвание, Дејнпсти на здравствена и спцијална защтита, Други услужни дејнпсти.  

 

 

5. ГРАДСКИ УСЛУГИ, СРЕДСТВА, ПДРЖУВАОЕ 

Градските услуги и нивптп на дпстапнпст за населбите 

 

 Какп щтп мпже да се види пд табелата ппдплу ппстпи разлика мала разлика ппмеду  населенптп местп Кривпгащтани и другите 
населени места вп ппщтина Кривпгащтани. Од табелата мпже да се заклуши дека прпблемите вп ппщтината не се разликуваат мнпгу вп 
населените места, всущнпст граданите се спспшуваат сп исти прпблеми пд пбласта на инфраструктурата, екплпщкп – санитарни пптреби 
и др. 

1. Вп делпт на пристаппт дп инфраструктура  мпже да се забележи дека ппстпи разлика ппмеду населените места. Иакп сите населени 
места се ппврзани сп лпкални патищта на регипналнипт пат Р1306,Р-2335 и Р2339, сепак пд табелата се гледа дека има пптреба пд 
изградба на лпкални патищта ппсебнп на улици вп населените места. 

Вп делпт на екплпщките санитарни услуги не ппстпи изразита  разлика ппмеду селата вп ппщтината. Малипт прпсек дп пристаппт на 
екплпщките санитарни услуги вп ппгплемипт брпј на населени места вп ппщтината се дплжи на недпвплнп инсталирани  
канализаципна мрежа. 

2. Вп делпт на пристаппт дп суперструктурните пбјекти пд табелата мпже да се види дека ппстпи разлика гплема разлика, 
суперструктурни пбјекти впппщтп нема вп еднп населенп местп. Прпсешнипт пристап дп суперструктурните пбјекти за сите населени 
места изнесува 0,64 

3. Вп табелата  Списпк на инфраструктура и прпграмираое на услуги(СИПУ) вп делпт на резултати е следната спстпјба: 
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а) Густина  и дпмуваое  вп ппщтина центар Кривпгащтани е сп прпсешна пценка за сите населени места е 76,98 бидејќи 
ппщтината е една пд ппмалите ппщтини пп теритприја вп државата. 

б) Спстпјбата сп патищтата вп населените села кпи се гравитираат пкплу ценатрпт на ппщтината се сп  прпсешна пценка дпдека 
вп планиските населени места таа е ппмала . Некпи пд населените места се сп лпща патна инфраструктура дпдека еднп населенп 
местп впппщтп нема асфалтирана улица ни асфалтиран пристапен пат. 

 в) Вп делпт на екплпщки санитарни услуги прпсешна пценка вп планинските населени места е мнпгу мала. Прпсешната пценка за 
сите населени места изнесува е ниска щтп ппкажува дека главен прпблем какп вп сите населени места се екплпщките санитарни 
услуги.  
 

Сппред кпнешните резултати дадени вп табелата тпшнп ја ппкажуваат вистинската спстпјба вп ппщтината Кривпгащтани. 
Ппдатпците пд табелата ппкажуваат на идентишни пценки за ппвеќетп населени места вп ппщтината какп и пптребата пд инвестициски 
припритети кпи  главнп се вп делпт на санитарните екплпщки услуги, пристаппт дп инфраструктурата какп и пристаппт дп јавни 
пбјекти. Ппдатпците пд табелата креираат нпва Табела рангираое на населбите пп припритет сп крајни резултати каде тпшнп се 
рангирани населените места сппред припритет. 

Табела  10  Списпк на инфраструктура и на прпграмираое на услуги (СИПУ) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Население 1870 388 294 578 793 498 627 454 277 62 166 143 6150 

Зафатенпст на 
земјищтетп 

508.18 30.88 33.06 44.25 59.58 55.9
8 

34.33 41.1 34 8.54 14.62 14.72 879.24 

Пристап дп 
инфраструктура 

0,8 0,5 0,3 0,3 0,8 0,6 0,2 0,5 0,2 0 0,1 0,1 4,4 
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Патищта 0,8 0,5 0,3 0,3 0,9 0,7 0,3 0,6 0,3 0 0,2 0,2 5.1 

Впдпснабдуваое 
и електришна 
енергија 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 6.6 

Екплпщки 
санитарни услуги 

0,7 0,4 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 

Пристап дп 
суперструктурни 
пбјекти 

0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,7 0 0,1 0,1 6,4 

Образпвание 0,9 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,3 0 0,5 0 0,1 0,1 4.8 

Здравствп 0,9 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1.2 

Тргпвски пбјекти 0,7 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1.5 

Сппртски и 
младински 
активнпсти 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 2 

Култура и 
рекреација 

0,5 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

Јавна 
администрација 

0,9 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0.9 

2. Ппказатели              

Густина и 
дпмуваое 

13,06 6,2 7.02 5,52 7,98 4,23 15,22 6,76 4,43 0,8 1,27 0,49 72.98 

Патищта 8,56 11,81 10,62 11,74 13,62 11,7
3 

20,27 10,53 16,69 0 0,2 0,3 116.04 

Екплпщки 
санитарни услуги  

0,7 0,4 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 

Објекти 0,71 1,8 0 0,11 0,09 0 1,07 0,8 0 0 0 0 4.58 
 

3. Резултати              
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Густина и 
дпмуваое 

4 2 3 0 3 3 4 2 1 0 1 1 24 

Патищта 3 2 1 2 4 3 1 1 1 0 1 0 19 

Екплпщки 
санитарни услуги  

4 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 15 

Објекти 4 2 2 3 3 2 2 3 2 0 0 0 23 

Kраен резултат 15 7 7 8 12 9 8 7 5 0 2 1 81 
 
 
Анализа на резултатите пд метпдплпщкипт пристап 

 
При израбптката на СИПУ табелата кпристени се мислеоа на мещтаните на населените места и ппдатпци пд ппщтинската 
администрација и ГИС системпт на агенцијата за катастар на недвижнпсти на Република Северна Македпнија. 
 Од СИПУ табелата мпже да се утврди пд вреднпста на ппказателите: 

 густина и дпмуваое сп вреднпст на ппказателпт  пд најнизпк 0,49 дп највиспк 15,22 ппкажува пднпс на население и брпј на 
дпкаќинства  вп сппднпс на зафтенпста на земјищтетп вп населенптп местп; 

 вреднста на ппказателпт  за патищта ни ппкажува вреднпст пд најнизпк 0,3 дп највиспк 20,27 пценка на лпкална патна мрежа и 
улици вп населенптп местп вп пднпс на брпјпт на жители на населенптп местп и зафетпнста на земјищтетп;  

 ппказателпт за екплпщкп санитарните услуги  истп дава ппдатпк за сите населени места сп ппдатпк  пд најниска 0  дп највиспк 
0,7  вп пднпс на брпјпт на жители на населенптп местп, ппказател за ппстпеое на канализација , спбираое и третман на птпад  
и други санитарни услуги щтп знаши дека екплпщките услпви вп ппщтината се на мнпгу нискп нивп и пптребнп е да се 
превземат шекпти и мерки за ппдпбруваое на спстпјбата. 

 вреднпста на ппказателпт Објекти е 0 (нула) , пднпснп резултат 4 има самп населенптп местп Кривпгащтани, бидејќи пбјекти пд 
јавен карактер какп администартивна управа, пбразпвание, задравстен дпм, тргпвски  - угпстителски пбјекти има самп вп 
централнптп ппдрашје на ппщтина Кривпгащтани. 

 Какп резултат на ппказателите пд СИПУ табелата се дпбија следниве резултати кпи даваат пценка и рангираое на населените 
места. Вреднпстите на резултатите пценка 0 (нула) знаши најниска вреднпст на ппказателпт, дпдека резултат пд 4 (шетири) дава 
највиспка вреднпст на ппказателпт.  
 Населените места кпи имаат резултат пд 0 дп 2 се населени места сп најниски вреднпсти или услпви за живееое на граданите 
вп пднпс на густина и дпмуваое, патищта, екплпщкп санитарни услуги  и пбјекти вп населените места. 
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Табела 7 – Рангираое на населбите пп припритет пд крајните резултати пд табелата 

Ред.бр Населби Краен резултат 

1 Кривпгащтани 15 

2 Славеј 7 

3 Врбјани 7 

4 Крущеани 8 

5 Обрщани  12 

6 Бела Црква 9 

7 Пащинп Рувци  8 

8 Впдани 7 

9 Бпрптинп 5 

10 Кпреница 0 

11 Гпдивле 2 

12 Ппдвис 1 

  
 
 Спгласнп крајните резултати дпбиени пд СИПУ табелата е изврщенп  рангираое на сите население места и дадени се пценки пд 
0 дп 15, каде щтп пценката 0 знаши најниска вреднпст на услуга пднпснп недпвплнп или ниски услпви за живееое на граданите, дпдека 
15 знаши највиспка вреднпст на услуга, пднпснп дпвплнп или нпрмални услпви за живееое на граданите вп населените места.  
  
 Какп најнискп рангирани населени места спгласнп  табелата СИПУ, се Кпреница, Гпдивле, Ппдвис.. Ќе се пбидеме накраткп да 
дадеме пбразлпжение за секпе најнискп пценетп населенп местп : 
 

 Населенптп местп Кпреница е риддскп планинскп селп , се најдува на надмпрска висина пд 572. Сппред ппписпт пд 2002 гпдина, 
вп селптп Кпреница живеат 62 жители, сите Македпнци. Жителите најшестп се занимаваат сп земјпделие. Вп Кпреница ппстпи 
пбјект на пснпвнп ушилищте, нп сега е надвпр пд функција ппвеќе пд 20 гпдини и пбјектпт не мпже да се кпристи. Децата пд  пва 
населенп местп наставата ја ппсетуваат вп спседнптп населенп местп Гпдивле. Вп Кпреница ппстпи стара впдпвпдна мрежа дпдека  
канализаципна мрежа не ппстпи, какп и пбјекти кпи се пптребни за нпрмалнп фунципнираое. Дп населенптп местп Кпреница 
нема асфалтиранп пристапен пат. Нема асфалтирани улици вп населенптп местп. Пп мпментална прпценка на брпјпт на жители вп 
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населенптп местп има пкплу 50 жители пд кпе претежнп се ппвпзрасни и не се рабптп сппспбни. Вп населенптп местп Кпреница не 
се спбира смет пд дпмаќинствата па така жителите ппради тие пришини незнаат щтп сп дубретп кпе прпизлегува пд секпјдневнптп 
функципнираое  бидејќи немаат ни деппнија ни прпстпр за пдлпжуваое на истптп па така при услпви на ветер  истптп се разлетува 
низ нивите и населенптп местп щтп придпнесува за загадуваое на тпј дел пд ппщтината. Населениетп се занимава сп 
тутунппрпизвпдствп кпе е вп ппајдаое ппради виспкптп нивп на старпст на населениетп, младите заминуваат без желба да 
пстаната тука ппради лпщите услпви за живееое. Вп селптп ппстпи пбјект на ушилищна зграда кпе не е вп функција вп кпе 
жителите шуваат  и складираат земјпделски прпизвпди. Некплкуте ушеници ушат вп иста ушилищна зграда вп населенптп местп 
Гпдивле. 

 

 Населенптп местп Гпдивле е ридскп селп  сп кплку 160 жители  кпи сппред демпграфските карактеристики  е Македпнскп 

население кпе се занимава сп земјпделствп и стпшарствп. Дп населенптп местп се пристапува пп патнипт правец  Р 2335 пд кпј пп 

асфалтиранп пристапен пат се стигнува дп населенпт местп  Гпдивле. Гпдивле има впдпвпдна мрежа кпја сп впда се снабдува 

преку извпрпт Студеншица кпја вп летнипт перипд дпведува дп ситуација да жителите немаат дпвплен притиспк на впда и шести 

прекини вп впдпснабдуваоетп. Населенптп местп има електришна енергија, една главна асфалтирана  улицасп насфалтирани 

патшиоа и улишни низ селптп  и неизградена канализаципна мрежа. Вп населенптп местп Гпдивле истп така нема мрежа на 

спбираое на смет па така жителите се сппшуваат сп истипт прпблем какп и и жителите на Кпреица сп щтп и ппдневјетп на 

населенптп местп Гпдивле има ппаснпст пд загадуваое ппради неппстпеое на систем за управуваое сп птпадпт. Населениетп се 

занимава сп земјпделие  и сп стпшарствп кпе е вп изумираое  ппради неисплатливпст. Вп населенптп местп решиси и да нема 

млади ппради тещките услпви за живееое. 

 Населенптп местп Ппдвис е ридскп- рамнишарскп селп  сп кплку 140 жители  кпи сппред демпграфските карактеристики  е 

Македпнскп население кпе се занимава сп земјпделствп и стпшарствп. Дп населенптп местп се пристапува пп патнипт правец  Р 

2335 пд кпј пп асфалтиранп пристапнп патше се стигнува дп населенпт местп Ппдвис. Ппдвис има впдпвпдна мрежа кпја сп впда се 

снабдува преку извпрпт Студеншица кпја вп летнипт перипд дпведува дп ситуација да жителите немаат дпвплен притиспк на впда и 

шести прекини вп впдпснабдуваоетп. Населенптп местп има електришна енергија, неасфалтирани улици и неизградена 

канализаципна мрежа. Вп населенптп местп Ппдвис не ппстпи прпстпр за пдлпжуваое на сметпт  ниту пак прганизиран систем на 

спбираое на истптп пд страна на  ЈП Пелагпнија – Кривпгащтани щтп е пришина за спздаваое на неубава слика низ населенптп 
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местп бидејќи ппстпјат ппвеќе диви лпкации каде лудетп гп расфрлаат дубретп, блиску пбрабптливите ппврщини какп и пдвпдните 

канали.   

 Населенптп местп Бпрптинп е најпддалешенптп селп пд центарпт на ппщтината Кривпгащтани. Бпрптинп има пкплу 250 жители кпи 

сппред демпграфските карактеристики сите се Македпнци. Жителите главнп се занимаваат сп земјпделска дејнпст какп и вп 

целата ппщтина.  Низ населенптп местп ппминува патнипт птавец  P2339 кпј ја ппврзува ппщтина Кривпгащтани сп ппщтина 

Прилеп. Останатите улиши и патшина низ населенптп местп не се асфалтирани. Впдпвпдна мрежа ппстпи медутпа мал дел на 

дпмаќинства се приклушени на истата. Населенптп местп има електришна енерги кпја на пдредени места е сп намалена јашина 

дпдека канализаципна мрежа дп сега не е изградена. И населенптп местп Бпрптинп какп и ппвеќетп населени места вп ппщтината 

се сппшува сп прпблемпт сп непрганизиранп спбираое на сметпт щтп гп загадува пплетп на кпе жителите прпизведуваат 

земјпделски прпизвпди. 

 

6. НЕДПСТАТПЦИ И ППТРЕБИ 

 Екплпщки санитарни услуги (канализација, деппнираое на цврст птпад). Ппради закпнпт за деппнии и птпад щтп гп има 

државата ние какп и ппвеќетп ппщтини вп државата се сппшуваме сп гплеми прпблеми пкплу деппнираоетп на птпадпт 

какп и негпвптп пдлпжуваое за щтп се пптребни ппвеќе прпекти се сп цел ппдпбруваое на спстпјбите вп пвај 

дел.Функципналана канализаципна мрежа има самп вп н.м Кривпгащтани дпдека Славеј и Крущеани имаат дп некпја 

фаза изградена главна канализаципна мрежа, вп Бела Црква вп мпментпв се изведува мрежата дпдека пстанатите 

населени места немаат канализаципна мрежа. Штп се пднесува дп управуваоетп сп птпадпт ппщтината се сппшува сп 

низа прпблеми. За управуваоетп и спбираоетп на птпадпт е задплженп Јавнптп претпријатие Пелагпнија пд 

Кривпгащтани кпе има прганизирана мрежа за спбираое на сметпт вп населените места Кривпгащтани, Крущеани, 

Славеј и Врбјани дпдека сите 8 пстанати населени места немаат услпви за спбираое на сметптп ппради недпстатпк на 

кпнтејнери пд кпи камипнпт за спбираое на смет гп спбира дубретп.   
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 Од табелата на СИПУ мпже да јаснп да се види пптребата пд изградба , нп и рекпнструкција на инфраструктура (лпкални 

патищта, улици, впдпвпдни мрежи), вп сите населени места. Ппсебнп сп изградба и рекпнструкција на лпкални патищта 

и внатрещни улици вп сите населени места пспбенп вп  ппмалите населени места. 

 Вп делпт на суперструктурни пбјекти пд табелата на СИПУ мпже да се види дека има пптреба пд изградба на 

ппвеќенаменски игралищта вп ппгплемите населени места, ппгплема сппртска сала, ппддрщка на разни манифестации и 

настани. 

7. ПРПЕКТИ ЗА УРБАН РАЗВПЈ, СКПРЕШНИ И ИДНИ ПРПЕКТИ 

Опщтина Кривпгащтани е рурална ппщтина и сппред свпјата теритпријалната распрпстранетпст и местппплпжбата на 

населените места е слпжена ппщтина пд аспект на разлишни прпблеми и пптреби на граданите и населните места. Гплемп 

плеснуваое за ппщтината беще Закпнпт за легализација за бесправнп изградени пбјекти, сп кпј се дпнесе финансиски прихпди 

на ппщтината, нп сп легализацијата се ппјави пптреба за изградба на инфраструктура: сервисни улици, канализација,впдпвпд 

и.т.н. Ппради тпа непхпднп  беще нпсеое на детални урбанистишки планпви за ппвеќетп населени места сп цел пбезбедуваое 

на средства вп ппщтината пд кпмуналии. Се пва придпнесува да се забрза развпјпт на ппщтината и да се пбезбедат сите 

пптреби на граданите.  

Опщтина  Кривпгащтани вп ппследните шетири - пет гпдини какп щтп мпже да се види пд табелата ппдплу има реализиранп 

ппвеќе прпекти вп сите населени места вп пбласта на инфраструктурата, кпмуналните дејнпсти. 

 

Имплементирани инфраструктурни прпекти вп перипдпт 2000-2018 гпдина 

# Име на прпектпт Извпри на финансираое гпдина бучет (денари) 

1 
Рекпнструкција и адаптација на ппщтинската зграда, изградба на 
нпв зелен пазар вп Кривпгащтани и ставаое LED светла вп 
населбите на Опщтината 

Светска банка –ипа фпндпви 2017 15,671,000 

2 Изградба на канализаципна мрежа вп Крущеани EIB, MTC 2016 9,154,000 

3 
Изградба на лпкални патищта вп Кривпгащтани, Обрщани и Бела 
Црква 

Светска банка – кредит 2016 10,334,000 



Урбана ревизија општина Кривогаштани 

4 Изградба на лпкален пат Кпреница - Гпдивле ЕБРД 2015 4,800,000 

5 
Изградба на лифт за инвалидни лица вп пснпвнптп ушилищте 
Јпнше Смугрески прптив Обрщани 

УСАИД 2014 1,230,000 

6 
Изградба на фази на енергетска ефикаснпст и инсталација на 
систем за централнп грееое вп пснпвнптп ушилищте Маншу 
Матак вп Кривпгащтани 

УСАИД 2014 5,500,000 

7 Рекпнструкција на ппщтинскп ушилищте вп с. Славеј Philip Morris и Sokotab 2014 876,601 

8 
Изградба на библиптека вп пснпвнптп ушилищте Маншу Матак вп 
Кривпгащтани 

Алијанса уан 2014 250,000 

9 Набавка на ппрема за градина вп градинка NGO - USA 2014 300,000 

10 Изградба на лпкален пат П. Рувци - Манастир Св.Гпрги Светска банка 2013 6,150,000 

11 Прпдплжуваое на канализаципнипт систем Кривпгащтани EIB 2013 4,571,700 

12 
Рекпнструкција на крпв и прпзпрци на ппщтинската зграда 
Кривпгащтани 

УСАИД 2013 1,200,000 

13 
Изградба на лпкален пат Кпреница - Гпдивје и Обрщани - П. 
Рувци 

EBOR 2012 6,600,000 

14 Изградба на улица пкплу стпшнипт пазар и стадипнпт УСАИД 2009 2,750,000 

15 Изградба на прешистителна станица за птпадни впди Република Аустрија 2006 79,950,000 

16 Прпграма за ппддрщка на мали претпријатија УСАИД 2005 308,000 

17 Рекпнструкција на салата на ппщтината PRO – СВЕТСКА БАНКА 2005 1,250,000 

18 Набавка на ппрема за ЈП Пелагпнија УСАИД - CSHI 2005 495,000 

19 Прпграма за ппддрщка на мали претпријатија МСП 1 УНДП 2004 275,000 

20 Прпграма за ппддрщка на мали претпријатија МСП 2 УСАИД 2004 594,000 

21 Изградба на лпкален пат П. Рувци - Чепигпвп CARDS 2004 12,300,000 

22 Прпграма за врабптуваое ПЕГ УСАИД 2002 110,000 

23 Прпграма за живптна средина УСАИД 2002 302,500 

24 Изградба на впдпснабдителен систем Кривпгащтани Република Аустрија 2002 40,897,500 

25 Изградба на впдпснабдителен систем Кривпгащтани Република Аустрија 2000 49,200,000 

Total 255,069,301 

Извпр: Опщтина Кривпгащтани 
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8. ПРЕДЛПЖЕНИ ПРПЕКТИ, ИЗБПР, КПНСУЛТАЦИИ 

Преглед на прпцеспт на кпнсултации 
 
Опщтина Кривпгащтани сп алатката за урбаната ревизија ќе се здпбие сп ппдатпци за целата теритприја на ппщтината и спстпјбите 

кпи се слушуваат на терен. Ќе се направи прпценка за припритети на делуваое на целата теритприја и нашин за нивнп ппдпбруваое сп 
ппмпщ на финансиската слика кпја ни ја дава МФСА алатката. МФСА алатката ќе ни пбезбеди инфпрмации за нащите финансиски и 
фискални капацитети, какп и за нащипт капацитет за кредитна сппспбнпст за финансираое на капитални инвестиции спгласнп нащите 
припритети.  

За сетп тпа да биде функципналнп пптребнп е двете алатки Урбанистишката ревизија и МФСА да се правилнп интегрирани а се сп 
цел да се пбезбеди пдржлив развпј на ппщтината.  

При утврдуваоетп на припритетите вп предвид беа земени критериуми какп щтп се, да пдгпвпри на пптребите кпи прпизлегпа пд 
урбаната анализа.  

Вп табелата ппдплу е прикажана Генеришката рамка кпја ппкажува кплку средства има ппщтина  Кривпгащтани  вп бучетпт пд 
текпвните прихпди пп гпдини: 

 

Генеришка рамка  
Municipality of Krivogashtani 2015 2016 2017 2018 

71 TAX REVENUES 8,597,125 7,241,853 6,753,939 7,530,972 

72 NON-TAX REVENUES 1,301,494 1,360,935 1,327,009 1,329,813 

TOTAL OWN SOURCE REVENUE (Tax + Non-Tax) 9,898,619 8,602,788 8,080,948 8,860,785 

74 TRANSFERS AND DONATIONS 11,422,938 32,513,920 31,205,186 25,047,348 

TOTAL OPERATING REVENUE 21,321,557 41,116,708 39,286,134 33,908,133 

40 SALARIES AND ALLOWANCES 9,824,684 9,670,545 9,072,386 9,522,538 

42 GOODS AND SERVICES 15,409,352 8,873,179 7,539,291 10,607,274 

46 SUBSIDIES AND TRANSFERS 463,826 488,224 827,970 593,340 

47 SOCIAL ALLOWANCES 329,000 208,000 84,000 207,000 

TOTAL OPERATING EXPENDITURE 26,026,862 19,239,948 17,523,647 20,930,152 

OPERATING SURPLUS/DEFICIT  -4,705,305 21,876,760 21,762,487 12,977,981 
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NET OPERATING SURPLUS/DEFICIT -4,705,305 21,876,760 21,762,487 12,977,981 

73 CAPITAL REVENUES 13,239,201 2,253,444 2,120,317 5,870,987 

48    CAPITAL EXPENDITURES 7,313,561 22,147,754 22,854,179 17,438,498 

NET CAPITAL SURPLUS/DEFICIT (capital revenue - capital expenditure)  5,925,640 
-

19,894,310 
-

20,733,862 
-

11,567,511 

74 TRANSFERS AND DONATIONS (revenue) 11,422,938 32,513,920 31,205,186 25,047,348 

46 SUBSIDIES AND TRANSFERS (expenditure)  463,826 488,224 827,970 593,340 

NET CAPITAL TRANSFERS AND DONATIONS ( 74 - 46) 10,959,112 32,025,696 30,377,216 24,454,008 

NET SURPLUS/DEFICIT (net operating suplus + net capital surplus + net capital 
transfers and donations) 

12,179,447 34,008,146 31,405,841 25,864,478 

 

 

Критериуми за квалификуваое и за припритет на прпектите 
 
Вп табелата щтп следува се прикажани припритетни бараоа пд разлишен карактер, кпи прпизлегпа пд спстанпците сп меснптп 

население пд секпја месна заедница ппединешнп. Врз пснпва на нив, вп табела ППИ е изврщенп и нивнп припритеризираое. Аз 
целите на Урбана ревизија ги ппсетивме сите населени места вп перипдпт нпември 2019 гпдина. На распплагаое се записниците пд 
ппсетите. Од населениетп ги дпбивме следните инфпрмации за пптреби за јавни услуги кпи се сумирани вп наредната табела.  
 
Табела сп бараоа сппред рангираое на населбите пп припритет  
 

Р.бр Месна заедница 
Бараое 

 

1. Кривпгащтани Рекпнструкција на улици, изградба на трптпари, пградуваое на фудбалскипт 
терен  

2. Славеј Изградба на улици, приклушпци за фекална канализација  

3. Врбјани Изградба и рекпнструкција на лпкален пат, ппсипуваое и санација на 
пплските патищта, фекална канализација, ренпвираое на сппртски терн,  

4. Крущеани Изградба на лпкални улици и ставаое вп функција на фекална каналзација 
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какп и санација на фудбалски терен 

      
5. 

Обрщани  Изградба на лпкалн улици и фекална каналзација, санација на спптрски 
терен, изградба на пбјект за месна заедница 

6. Бела Црква Изградба на лпкални улици и фекална каналзација,изградба на здравствена 
устанпва, изградба на мпст на Црна река 

7. Пащинп Рувци  Изградба на улици и впдпвпд и канализаципна мрежа, изградба на пбјект за 
месна заедница, изградба на спптртски терени 

8. Впдани Изградба и рекпнструкција на лпкален пат и улици, впдпвпдна и фекална 
канализација, пградуваое на фудбалски терен, изградба на забавен парк за 
најмладите 

9. Бпрптинп 
Изградба на лпкалн улици и фекална каналзација, изградба на пбјект за 
месна заедница 

10. Кпреница Изградба и рекпнструкција на лпкален пат и улици и фекална канализација 

11. Гпдивле Изградба и рекпнструкција на лпкален пат и улици и фекална канализација 

12. Ппдвис Изградба и рекпнструкција на лпкален пат и улици и фекална канализација и 
санација на лпкалните мпстпви 
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9. ППИ: АЛПКАЦИЈА И РАСППРЕД НА ИНВЕСТИЦИИ 

Вп прилпг  планпт на прпграмата за развпј на ппщтина Кривпгащтани за перипдпт пд 2020 дп 2022  
 

Цел на планпт на прпграми за развпј : рещаваое на прпблемпт сп впдпснабдуваое вп населените места вп кпи не е рещен и 

пбезбедуваое на шиста и здрава впда за пиеое за сите градани на ппщтина Кривпгащтани  какп и  рещаваое на прпблемпт сп 

пдведуваое и третманпт на птпадните впди и пбезбедуваое на технишка дпкументација и студии за рещаваое на прпблемпт. Истп 

така сп планпт на прпграми за развпј ппфаќа развпјни прпграми сп кпи  се предвидува изградба на ппщтински патищта и улици на 

теритпријата на ппщтина Кривпгащтани, уредуваое на градежнпстп земјищте сп изградба на пбјекти пд јавен карактер, израбптка 

на планска дпкументација сп щтп ќе се ппдпбри квалитетпт на живееое вп населените места, ппдпбруваое на услпвите вп 

стпшнипт и зеленитпт пазар, пбезбедуваое на прпстпр за паркираое, уредуваое на решни кприта. 

 Развпјна прпграма за впдпснабдуваое 

Прпект 1: Израбптка на технишка дпкументација и изградба на експлпатаципнен бунар вп бунарскп ппле с. Славеј 

Прпект 2: Изградба на ревизипни щахти на дистрибутивна мрежа с. Пащинп Рувци. 

Прпект 3: Изградба на дпвпден цевпвпд пд приклушна щахта на регипналнипт впдпвпд Студеншица кај с.Белп Ппле дп  бунарскп ппле с. Славеј  

 Развпјна прпграма за пдведуваое и третман на птпадни впди 

Прпект 1: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на канализаципна мрежа вп с. Пащинп Рувци сп рещение за третманпт на птпадните 

впди 

Прпект 2: Изградба на канализаципна мрежа вп с. Бела Црква и Впдани( прва фаза) 

Прпект 3 : Израбптка на технишка дпкументација за ппставуваое на спншев кплектпр за прпизвпдствп на електришна енергија за пптребите на 
прешистителна станица за птпадни вп Кривпгащтани. 
 Прпект 4 : Израбптка на технишка дпкументација за изградба на канализаципна мрежа вп с. Бпрптинп сп рещение за третманпт на птпадните впди 
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Прпект 5: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на канализаципна мрежа вп с. Ппдвис сп рещение за третманпт на птпадните впди 

Прпект 6: Изградба на канализаципна мрежа вп с. Обрщани 

Прпект 7: Изградба на канализаципна мрежа вп с. Славеј -Фаза 2 

 Развпјна прпграма за изградба на лпкални патищта и улици вп населените места вп ппщтина 

Кривпгащтани 

Прпект 1: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на улица вп населенп местп: Гпдивле,  Впдани, Ппдвис, Славеј, Кпреница, Пащинп 

Рувци  и Кривпгащтани 

Прпект 2: Израбптка на технишка дпкументација за рекпнструкција на лпкален пат Гпдивле-регипнален пат Р2335 

Прпект 3: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на лпкален пат с. Славеј-с. Бпрптинп 

Прпект4: Изградба на улици вп: Крущеани, Бпрптинп,Ппдвис,Впдани, Кривпгащтани, Обрщани и Славеј 

Прпект 5:Изградба на  мпст на Река Црна вп с. Бела Црква 

Прпект 6: Изградба на лпкален пат Пашино Рувци-Р2339-фаза3 

Прпект 7: Израбптка на технишка дпкументација  за изградба на улици вп с. Бела Црква, Бпрптинп, Славеј, Кривпгащтани, Крущеани 

Прпект 8: Изградба на улица вп населените места: Бела Црква, Гпдивле, Ппдвис, Обрщани, Славеј и Кривпгащтани 

Прпект 9:Изградба на улици вп населените места:  Кривпгащтани, Впдани, Ппдвис и Славеј, Пащинп Рувци 

Прпект 10: Изградба на лпкален пат Славеј-Боротино ( прва фаза) 

 Развпјна прпграма за изградба на јавен прпстпр за паркираое 

Прпект 1: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на јавен паркинг прпстпр дп фудбалскп игралищте вп с. Обрщани 
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Прпект 2: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на јавен паркинг прпстпр дп фудбалскп игралищте вп с. Впдани 

Прпект 3: Изградба на јавен паркинг прпстпр дп фудбалскп игралищте вп с. Обрщани-1фаза 

Прпект 4: Изградба на јавен паркинг прпстпр дп фудбалскп игралищте вп с. Впдани 

 Развпјна прпграма за изградба на решни кприта вп урбанизиран прпстпр 

Прпект 1: Израбптка на технишка дпкументација и регулација на решнптп кпритп вп Кривпгащтани - фаза 2. 

Прпект 2: Регулација на решнптп кпритп вп Бпрптинп – фаза1. 

 Развпјна прпграма за израбптка на урбанистишка дпкументација 

Прпект 1: Израбптка на ЛУПД вп населенп местп за изградба на бунар вп бунарскп ппле с. Славеј 

Прпект 2: Израбптка на урбанистишки планпви за впн селп за нас.местп сп ппврщина пд 20 хектари. 

Прпект 3: Израбптка на урбанистишки план за селп за нас.местп Кривпгащтани  за блпкпви за кпи не се разрабптени. 

 Развпјна прпграма за уредуваое на градежнп земјищте 

Прпект1: Израбптка на технишка дпкументација  и уредуваое на централнптп ппдрашје вп с. Крущеани 

Прпект 2: Рекпнструкција на игралищте с. С. Бела Црква 

Прпект 3: Израбптка на технишка дпкументација за изградба на трптпар на ул„Браќа Мпцанпски„ вп Кривпгащтани- 1фаза-200м 

Прпект 4: Изградба на трптпар на ул„Филип Втпри„ вп Кривпгащтани- 3фаза-200м 

Прпект 5: Изградба на трптпар на ул„Браќа Мпцанпски„ вп Кривпгащтани- 1фаза-200м 

Прпект 6:  Израбптка на технишка дпкументација и Уредуваое на централнптп ппдрашје вп Обрщани 
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Прпект 7: Израбптка на технишка дпкументација и Уредуваое на централнптп ппдрашје вп с.Впдани 

Прпект 8: Израбптка на технишка дпкументација и Уредуваое на централнпт ппдрашје вп с.Пащинп Рувци 

Прпект 9: Израбптка на технишка дпкументација и Уредуваое на централнпт ппдрашје вп с.Бела Црква 

Прпект 10: Изградба на трптпар на ул„Македпнски прпсветители„ вп Кривпгащтани- 4фаза-200м 

 Развпјна прпграма за изградба на пстанати пбјекти пд јавен карактер 

Прпект1: Дпградба и рекпнструкција на ушилищната зграда вп с.Врбјани 

Прпект 2:Внатрещнп уредуваое на ппщтинска кпнгресна сала вп Кривпгащтани-1фаза 

Прпект 3: Дпградба  на младински дпм вп с. Пащинп Рувци 

Прпект 4: Изградба на ПП зграда вп Кривпгащтани- фаза 1 

Прпект 5: Рекпнструкција на фудбалскп игралищте Кривпгащтани 

Прпект 6: Изградба на ппвеќенаменскп сппртскп игралищте вп Обрщани 

 Развпјна прпграма за енергетска ефикаснпст 

Прпект 1: Прпмена на ппкривна кпнструкција и изградба на ЕЕ фасада на  ушилищна зграда вп с. Бела Црква 

Прпект 2: Инсталација на инвертер клими вп ппщтинската зграда 

Прпект3 : Израбптка на технишка дпкументација за ппставуваое на спншев кплектпр за прпизвпдствп на електришна енергија за пптребите на 
пумпна станица вп бунарскп ппле с. Славеј. 
  
Прпект 4: Прпмена на ппкривна кпнструкција и изградба на ЕЕ фасада на ушилищна зграда вп с. Крущеани 

Прпект 5: Изградба на  ЕЕ фасада на на улишна зграда вп с. Бпрптинп 



Урбана ревизија општина Кривогаштани 

 Развпјна прпграма за туризам 

Прпект 1: Санација на пристапен пат дп лпкалитет „Врбјанска Чука„ 

Прпект 2: Санација на пристапен пат дп Манастир „Успение на Пресвета Бпгпрпдица„с. Обрщани 

Прпект 3 : Рекпнструкција на стара ушилищна зграда вп Кривпгащтани и пренамена вп етнп музеј 

Прпект 4:Санација на пристапен пат дп лпкалитет „Петпшница„Кривпигащтани 

 Развпјна прпграма за управуваое сп птпад 

 Вп перипдпт пд 2020 дп 2022 гпдина, Опщтина Кривпгащтани ќе  прпдплжи сп активнпстите за изградба на инсталација за интегриранп 

регипналнп управуваое на птпад за ппщтините пд Пелагпнискипт регипн спгласнп планската дпкументација за регипналнп управуваое сп птпад и 

спгласнп ппщтинскипт план за управувое сп птпад и Наципналипн план за управуваое сп птпадпт.  

 

 

 

 

      

    

 

 


