SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
05.04.2018 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i
~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija”
br.5/2002) i ~len 62 stav 1 to~ka 3, ~len 68 i 97
od
Statutot
na
Op{tina
Kru{evo
(“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo” br.1/2007
i 16/2014), Gradona~alnikot na Op{tina
Kru{evo donese:
Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite doneseni na 12-ta
sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 05.04.2018 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na 12-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 05.04.2018 godina.
2.Aktite na Sovetot na Op{tina
Kru{evo da se objavat vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
3. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a }e se objavi vo slu`ben
glasnik na Op{tina Kru{evo.
Br. 09-454/1 od 05.04.2018 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br. br.1/2007 i 16/2014) i ~len 110 i
150 od Delovnikot za rabota na Sovetot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2008), Sovetot na Op{tina
Kru{evo na 12-ta sednica, odr`ana na
05.04.2018 godina go donese sledniot:

Br.VI

Врз основа на член 6 став 3 од Законот
за постапување со бесправно изградени
објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11,
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/16), член 22 став 1
точка 1 и член 36 став1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник
на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014
година) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 05.04.2018 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување
правен статус
на бесправн објект
Член 1
СЕ ДАВА согласност да се утврди
правен статус на бесправниот објект изграден
од страна на Кискоски Ѓорѓија од село Долно
Дивјаци на КП.бр 550 КО Долно Дивјаци во
село Долно Дивјаци према графичкиот прилог
кој е составен дел на оваа одлука, на која
катастарска парцела Општина Крушево има
право
на
користење,
управување
и
располагање и истиот да се запише во
јавните книги за запишување на правата на
недвижности на имот на име на градителот.

Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 11-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 14.03.2018 godina.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
op{tinata Kru{evo, soglasno ~len 62 stav 4
od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik
na R.Makedonija” br.5/2002).
Br.08-423/3 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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Член 2
Регулирањето
на
сопственичките
односи на земјиштето на кое е изграден
објектот, ќе се изврши согласно позитивните
законски прописи откако ќе се утврди
правниот статус на објектот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во службен гласник на
Општина Крушево.
Br.08-423/5 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 6 став 3 од Законот
за постапување со бесправно изградени
објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11,
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/16), член 22 став 1
точка 1 и член 36 став1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник
на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014
година) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 05.04.2018 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување
правен статус
на бесправн објект
Член 1
СЕ ДАВА согласност да се утврди
правен статус на бесправниот објект изграден
од страна на Димитровски Методија од
Скопје-Бутел со адреса на живеење на ул.„
ХО ШИ МИН “ бр.88Б на КП.бр 550 КО Долно
Дивјаци во село Долно Дивјаци према
графичкиот прилог кој е составен дел на оваа
одлука, на која катастарска парцела Општина
Крушево
има
право
на
користење,
управување и располагање и истиот да се
запише во јавните книги за запишување на
правата на недвижности на имот на име на
градителот.

Член 2
Регулирањето
на
сопственичките
односи на земјиштето на кое е изграден
објектот, ќе се изврши согласно позитивните
законски прописи откако ќе се утврди
правниот статус на објектот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во службен гласник на
Општина Крушево.
Br.08-423/6 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 32 stav 2 i 3 i ~len
36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i
~len 87g stav 4 od Statutot na Op{tina
Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo”
br.1/2007 i 16/2014), Sovetot na Op{tina
Kru{evo, na sendicata odr`ana na 05.04.2018
godina, donese:
R E [ E N I E
za izbor na ~lenovi na Lokalniot mladinski
Sovet
na Op{tina Kru{evo
1. Za ~lenovi na Lokalniot mladinski
Sovet na Op{tina Kru{evo SE IZBIRAAT:
- Sotira}i ^akalar;
- Marija Petroska;
2. ^lenovite na Lokalniot mladinski
Sovet se izbiraat so mandat do zavr{uvawe na
mandatot na ~lenovite na Lokalniot
mladinski Sovet na Op{tina Kru{evo;
3. Re{enieto vleguva vo sila so denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
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4. Primerok od re{enieto da se
dostavi do izbranite ~lenovi i Arhiva na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-423/7 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 116 stav 1 alineja 8
od Zakonot za za{tita na decata (“Sl.vesnik
na R.M.” br. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15;
25/15; 150/15; 192/15; 27/16; 163/17 i 21/18), ~len
36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002),
~len 18 stav 1 to~ka 7, ~len 21 stav 1 to~ka 50
od
Statutot
na
Op{tina
Kru{evo
(“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo” br.1/2007
i 16/14), Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 05.04.2018 godina,
donese:
Z A K L U ^ O K
za davawe Soglasnost na izmenata na
Pravilnikot
za sistematizacija na rabotnite mesta
vo JOUDG „Gon~a Tufa” Kru{evo
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo dava
soglasnost na izmenata na Pravilnikot za
sistematizacija na rabotnite mesta vo JOUDG
„Gon~a Tufa” Kru{evo br.01-43/1 od 13.03.2018
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-423/8 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002) ~len 20b od Zakonot za
vrabotenite vo Javniot sektor („Sl.vesnik na
R.M.” br.27/14; 199/14 i 27/16) i ~len 21 stav 1
to~ka 49 i 50 od Statutot na Op{tina
Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo”
br.1/2007 i 16/14), Sovetot na Op{tina
Kru{evo na sednicata odr`ana na 05.04.2018
godina, dade:
S O G L A S N O S T
na Godi{niot Plan za vrabotuvawe za 2019
godina na
JOUDG „Gon~a Tufa” Kru{evo
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo dava
Soglasnost
na
Godi{niot
Plan
za
vrabotuvawe za 2019 godina na JOUDG „Gon~a
Tufa” Kru{evo, br.01-45/1 od 15.03.2018
godina.

2. Ovaa Soglasnost vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
3.Primerok od Soglasnosta da se
dostavi do JOUDG „Gon~a Tufa” Kru{evo i
Arhiva na Op{tina Kru{evo.
Br.08-423/9 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 17 od Zakonot za
memorijalnite spomenici i spomen obele`ja
(“Sl.vesnik na R.M.” br.66/04; 89/08 i 152/15),
~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava („Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i
~len 21 stav 1 to~ka 19 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007 i 16/14), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
05.04.2018 godina, donese:
PROGRAMA ZA IZMENA I
DOPOLNUVAWE NA PROGRAMATA
za odbele`uvawe na zna~ajni nastani i
istaknati li~nosti so spomen obele`ja za
2013/2018 godina
^len 1
So ovaa Programa se vr{i izmena i
dopolnuvawe na Programata za odbele`uvawe
na zna~ajni nastani i istaknati li~nosti so
spomen obele`ja za 2013/2018 godina br.07912/8 od 15.11.2013 godina so toa {to vo ~len
19 se dodava nova to~ka 13 koja glasi:
13. Izgradba na Spomen-obele`je na Todor
Proeski vo Kru{evo, za 2018 godina
- so ova se odbele`uva likot i deloto na
Todor Proeski
- spomen obele`jeto spored pozicijata i
namenata treba da ima klu~no zna~ewe vo
gradeweto
na
reprezentativnosta
i
prepoznatlivosta na spomenot na Todor
Proeski,
zadovoluvajki
gi
najvisokite
estetski,
umetni~ki
i
arhitektonski
kriteriumi preku primena na sovremen,
moderen arhitektonski izraz i sovremeni
materijali;
- lokacija za podigawe: gradski grobi{ta
Kru{evo;
- porakata koja treba da ja simbolizira spomen
obele`jeto - ovekove~uvawe na grobnoto
mesto
- Podigaweto na spomen obele`jeto }e se
finansira od strana na Ministerstvo za
kultura na RM ;
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- rok za podigawe e do krajot na 2018 godina;
- do sega spomenot na Todor Proeski se
odbele`uva so sekojdnevni poseti na grobnoto
mesto od strana na mnogubrojnite negovi
obo`avateli i polagawe na venci i sve`o
cve}e na datumite bitni vo periodot od
negovoto ra|awe do smrtta;
^len 2
Ovaa
Programa
za
izmena
i
dopolnuvawe na Programata za odbele`uvawe
na zna~ajni nastani i istaknati li~nosti so
spomen obele`ja za 2013/2018 godina, vleguva
vo sila so denot na objavuvaweto vo Slu`ben
Glasnik na Op{tina Kru{evo.
Br.08-423/10 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15
од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
Р.М.“ бр.5/2002) и одредбите од меморандумот за
соработка
помеѓу
Општина
Крушево
и
фондацијата за развој на локалната заедница
ШТИП бр. 03-328/1 од 02.03.2018 година, т.е.
0307/10 од 06.03.2018 година, Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
05.04.2018 година, донесе:
Методологија за определување на критериуми
за доделување на финансиска поддршка на
задруженија и фондации од Буџетот на
општина Крушево
Со оваа методологија се утврдуваат
критериумите,
начинот
и
постапката за
распределба на средствата од Буџетот на Општина
Крушево наменети за поддршка на проекти на
здруженија и фондации со седиште во Општина
Крушево.
ПРИМАТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА
Буџетските средства се наменети за сите
здруженија и фондации кои се регистрирани
според Законот за здруженија и фондации во
Република Македонија (Службен весник на РМ
бр.52/2010,135/11 и 55/16), со седиште во општина
Крушево и кои се регистрирани во Централен
регистар на РМ најмалку 3 месеци пред датумот
на објавување на повикот. Активностите од
истите задолжително мора да се одвиваат на
територија на општина Крушево.
ЈАВЕН ПОВИК
Распределба на средства за предлогпроекти на здруженија и фондации се врши врз
основа на јавен повик (во натамошниот текст:

повик), објавен од страна на Градоначалникот на
веб страницата на општината.
Објавувањето на повикот е еднаш годишно
во втората декада на месец јануари или прва
декада на месец февруари во тековната година.
Рокот за поднесување на пријавите ќе
биде 30 дена од датумот на објавувањето на
повикот.
Вкупниот
износ
на
средства
за
финансирање или ко-финансирање на предлогпроекти се утврдува секоја година со буџетот на
општината.
Повикот ги содржи најмалку следните
елементи:

Приоритетни области и цели

Основни
организациски
критериуми
(техничка документација)

Посебни проектни критериуми

Временска рамка за спроведување на
проектите

Вкупно предвидени/достапни средства

Потребна документација за пријавување

Рок за поднесување на пријавитекој не
може да биде помал од 30 дена од денот на
објавување на огласот

Рок кога ќе се објават резултатите

Адреса на која треба да се ипратат
документите
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА СРЕДСТВА
Средствата планирани од буџетот на
општината од ставката 463 трансфер до невладини
организации, потставка 463110 трансфер до
здруженија на граѓани и фондации и потставка
463120 трансфер до спортски клубови, наменети
за поддршка на предлог-проекти на здруженија и
фондации кои придонесуваат за постигнување на
целите утврдени во стратешките документи,
програми и планови на општината, а кои треба да
се од важност за општината за актуелни прашања.
Пријавите со непотполна документација
или по истекот на договорениот рок нема да се
разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Заедно со повикот, општина Крушево на
својата веб страна ќе им овозможи на
здруженијата и фондациите директно да бидат
информирани за начинот на пријавување.
ПОСТАПКА ПРИ ОДЛУЧУВАЊЕ
РАСПРЕДЕЛБА
НА
СРЕДСТВА
ФИНАНСИРАЊЕ
НА
ПРОЕКТИ
ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

ЗА
ЗА
НА

КОМИСИЈА
ЗА
РАСПРЕДЕЛБА
НА
СРЕДСТВА
Стручна оценка и избор на предлогпроекти од здруженија и фондации на кои се
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доделуваат буџетски средства се врши од страна
на Комисија формирана од Градоначалникот на
општината составена од пет членови и тоа во
состав:

2
претставници
од
општинската
администрација

3 претставници од Советот на Општина
Крушево, на предлог на Советот на општината
Комисијата има право да дава препораки и
предлог ранг листа.
Сите пријави заедно со првичната оценка
од комисијата ќе бидат доставени до Советот на
општина
Крушево,
кои
потоа
ги
одобруваат/одбиваат/условно
ги
одобруваат.
Конечната одлука за распределба на средствата ја
донесува Советот на општина Крушево.
Комисијата работи согласно „Правилник за работа
на Комисија за оценка на проекти“.
Мандатот на членовите на оваа комисија е
две години, со право на повторен избор.
Во случај на судир на интереси, односно
кога подносителот на предлог - проектот е член на
Комисијата или е вработен во институцијата, или
на било кој друг начин се вклучени во активности
поврзани со проектот, како член на Комисијата е
должен да ги извести другите членови на
Комисијата и се исклучува од гласање по
предлогот на проектот.
Општината ги објавува резултатите од
повикот, како и целосниот извештај за
распределените средства со доделената сума и
називот на здруженијата фондациите за
календарската година на својата веб страна.
Општината освен на овој начин здруженијата и
фондациите и директно ќе ги информира за
распределените средства за календарската година.

СИСТЕМ НА БОДУВАЊЕ
Секој член од комисијата врши бодување
за секој од критериумите одделно. Конечниот
резултат поени претставува вкупниот број на
поени од сите членови на комисијата.Секој член
на Комисијата пополнува и потпишува своја
индивидуална табела за оценување, а сите членови
заедно потпишуваат збирна табела за секој
предлог проект.
Рангирањето на предлог -проектите се
врши на тој начин што првопласиран предлог
проект е оној кој има најголем вкупен број на
поени, потоа следи предлог проектот со понискиот
број на вкупни поени и така до најнискиот број на
вкупни поени.

ОЦЕНКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА
Оценка за избор на предлог-проекти кои ќе
бидат финансирани од буџетски средства се врши
од страна на Комисијата за распределба на
средства , врз основа на утврдени критериуми со
систем на бодување кои се во прилог на оваа
методологија
Во случај кога два или повеќе проекти
добиваат ист број на поени, а средства кои се на
располагање не се доволни за нивно финансирање,
средствата ќе бидат доделени за предлог- проект
кој, според мислењето на мнозинството од
вкупниот број на членовите на Комисијата,
придонесува повеќе за задоволување на
приоритетни потреби на граѓаните.
Општината го задржува правото да не ги
додели сите расположливи средства, доколку
квалитетот на пристигнатите проекти не е
задоволителен.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОЕКТОТ
Здруженијата или фондациите кои имаат
добиено финансиски средства за поднесениот
предлог-проект, поднесуваат наративен извештај
за реализација на проектот со финансиски
извештај до Комисијата, 30 дена по завршувањето
на периодот за реализација на проектот или до
крајот на годината за која се однесуваат
одобрените средства за тековно работење.
Формуларите за наративен и финансиски
извештај ќе се достават до поддржаните
здруженија и фондации во електронска форма
после потпишувањето на договорот.

УСЛОВИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ
ПОСЛЕ ОДОБРУВАЊЕ НА
РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР
По донесување на одлуката за доделување
на средствата и после јавното објавување,
општина Крушево и здружението/ фондацијата
кој има добиено финансиски средства, во рок од
15 дена од денот на одлуката, склучуваат
договорот со кој се регулираат меѓусебните права
и обврски, одобрените средства за финансирање
на одобрените предлог- проекти ќе бидат
дистрибуирани исклучиво на трансакциона сметка
на апликантот. Веднаш по склучувањето на на
Договорот за грант ќе доставуваат план за
мониторинг. Планот за мониторинг ќе го
доставуваат до општинската администрација, а таа
понатаму да ги препраќа до членовите на Советот.

СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА
ПРОЕКТОТ
Со цел за запознавање на пошироката
јавност со имплементирањето на проектите, од
страна на Комисијата и Советот на општината, а
врз основа на претходно доставениот План за
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мониторинг, на соодветен начин ќе се претстават
активностите што ги спроведуваат здруженијата и
фондациите
чии проекти се поддржани.
Набљудувањето вклучува посети на терен на
однапред најавени активности во рамките на
проектот.
Комисијата спроведува постапка за оценка
на користењето на распределените средства и за
постигнатите
резултати
од
поддржаните
активности врз основа на поднесените извештаи
од здруженијата и фондациите. Комисијата
поднесува писмен извештај за користењето на
распределените средства и постигнатите резултати
од поддржаните проекти до Советот на општина
Крушево.
Доколку во текот реализацијата на
проектот се утврди дека добиените средства не се
користат во согласност со договорот за
спроведување на одобрениот проект, ќе се бара да
се вратат примените средства.
Оваа методологија влегува во сила со
денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крушево, а ќе се применува од 2019
година.
Br.08-423/11 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 4 i
~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002),
~len 20b od Zakonot za vrabotenite vo Javniot
sektor („Sl.vesnik na R.M.” br.27/14; 199/14 i
27/16), ~len 37z. od Zakonot za javnite
pretprijatija (“Sl.vesnik na R.M.” br.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i
39/16) i ~len 18 stav 1 to~ka 4 i ~len 21 stav 1
to~ka 50 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(„Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007
i 16/2014), Sovetot na Op{tina Kru{evo, na
sednicata odr`ana na 05.04.2018 godina, go
donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za davawe Soglasnost na Godi{niot Plan za
vrabotuvawe za 2018 godina
na JP “Komuna” Kru{evo br.01-66/1 od
29.03.2018 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, dava
soglasnost
na
Godi{niot
Plan
za
vrabotuvawe za 2018 godina na JP “Komuna”
Kru{evo br.01-66/1 od 29.03.2018 godina;

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo;
3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se
dostavi do JP”Komuna” i Arhiva na Op{tina
Kru{evo;
Br.08-423/12 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 4 i
~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002),
~len 20b od Zakonot za vrabotenite vo Javniot
sektor („Sl.vesnik na R.M.” br.27/14; 199/14 i
27/16), ~len 37z. od Zakonot za javnite
pretprijatija (“Sl.vesnik na R.M.” br.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i
39/16) i ~len 18 stav 1 to~ka 4 i ~len 21 stav 1
to~ka 50 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(„Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007
i 16/2014), Sovetot na Op{tina Kru{evo, na
sednicata odr`ana na 05.04.2018 godina, go
donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za davawe Soglasnost na Godi{niot Plan za
vrabotuvawe za 2019 godina
na JP “Komuna” Kru{evo br.01-67/1 od
29.03.2018 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, dava
soglasnost
na
Godi{niot
Plan
za
vrabotuvawe za 2019 godina na JP “Komuna”
Kru{evo br.01-67/1 od 29.03.2018 godina;
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo;
3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se
dostavi do JP”Komuna” i Arhiva na Op{tina
Kru{evo;
Br.08-423/13 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i
15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len
21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007 i 16/2014) i ~len 2, 3 i 4 od
odlukata za opredeluvawe na kriteriumi za
dodeluvawe na finansiska pomo{ od Buxetot
na Op{tina Kru{evo br.07-669/10 od
15.06.2009 godina, a po Barawe br.08-439/1 od
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02.04.2018 godina od Senada Izejroska od
s.Jakrenovo, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 05.04.2018 godina,
donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 8.000,00
(osum iljadi) denari po barawe br.08-439/1
od 02.04.2018 godina od Senada Izejroska od
s.Jakrenovo-Op{tina Kru{evo, so EMBG
2210983445049.
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka
br.200001703035685,
deponent
Stopanska
Banka
AD
Skopje-filijala
Kru{evo, od smetkata na Buxetot na Op{tina
Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na negovoto donesuvawe.
Br.08-423/14 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i
15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len
21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007 i 16/2014) i ~len 2, 3 i 4 od
odlukata za opredeluvawe na kriteriumi za
dodeluvawe na finansiska pomo{ od Buxetot
na Op{tina Kru{evo br.07-669/10 od
15.06.2009 godina, a po Barawe br.03-10 od
24.01.2018 godina od Zdru`enie na slepi lica
na grad „Prilep” od Prilep, Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
05.04.2018 godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 6.000,00
({est iljadi) denari po barawe br.03-10 od
24.01.2018 godina od Zdru`enie na slepi lica
na grad „Prilep” od Prilep;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka
br.
300020000126523,
deponent
Komercijalna Banka AD Skopje, od smetkata
na Buxetot na Op{tina Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na negovoto donesuvawe.
Br.08-423/15 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i
15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len
21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007 i 16/2014) i ~len 2, 3 i 4 od
odlukata za opredeluvawe na kriteriumi za
dodeluvawe na finansiska pomo{ od Buxetot
na Op{tina Kru{evo br.07-669/10 od
15.06.2009 godina, a po Barawe br.08-409/1 od
23.03.2018 godina od Taleska Evgenija od
Kru{evo, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 05.04.2018 godina,
donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 40.000,00
(~etirieset iljadi) denari po barawe br.08409/1 od 23.03.2018 godina od Taleska Evgenija
ul.”Tome Nikle” br.35 Kru{evo, so EMBG
2205997445021.
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka
br.200003068074005,
deponent
Stopanska
Banka
AD
Skopje-filijala
Kru{evo, od smetkata na Buxetot na Op{tina
Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na negovoto donesuvawe.
Br.08-423/16 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 23 od Zakonot za
ugostitelska dejnost („Sl.vesnik na R.M.”
br.62/04; 89/08; 115/10; 53/11; 141/12; 164/13;
187/13; 166/14; 199/14; 129/15; 192/15; 39/16 i
71/16), ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za
lokalna samouprava („Sl.vesnik na R.M.”
br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 50 od
Statutot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/07 i 16/2014),
Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata
odr`ana na 05.04.2018 godina, donese:
O D L U K A
za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na
ugostitelskite objekti
^len 1
So ovaa Odluka se prodol`uva
rabotnoto vreme, opredeleno so Zakon, na
ugostitelskite objekti na teritorijata na
Op{tina Kru{evo.
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^len 2
Rabotnoto vreme na ugostitelskite
objekti se prodol`uva za 1 (eden) ~as vo
traewe od dva dena za veligdenskite praznici
na 07 i 08.04.2018 godina.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-423/17 od 05.04.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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