SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
20.03.2014 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i ~len
62 stav 4 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.glasnik 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),
Gradona~alnikot
na
Op{tina Kru{evo donese:
Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite
doneseni na 15-ta sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 19.03.2014 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na
petnaesettata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 19.03.2014 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.08-289/1 od 20.03.2014 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
\orgi Dam~eski, s.r.
Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br.1/2007) 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
trinaesettata sednica, odr`ana na 19.03.2014
godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVAAT zapisnicite od 13-ta i
14-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ani na 30.01.2014 godina i 17.02.2014 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.07-273/3 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
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Br.XIV

Vrz osnova na ~len 4 stav 3 i ~len 7 stav
1 od Zakonot za me|uop{tinska sorabotka
(“Sl.vesnik na R.M.” br.79/09), ~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.1/2007),
Sovetot na Op{tina Kru{evo, na sednicata
odr`ana na 19.03.2014 godina, donese:
O D L U K A
za vospostavuvawe na me|uop{tinska
sorabotka
me|u Op{tina Kru{evo i Op{tina Prilep
^len 1
So ovaa Odluka se vospostavuva
me|uop{tinska sorabotka me|u Op{tina
Kru{evo i Op{tina Prilep.
^len 2
Me|uop{tinskata sorabotaka opfa}a
izvr{uvawe na raboti od nadle`nost na
op{tinite vo oblasata na grade`na inspekcija,
urbanisti~ka inspekcija i inspekcija za
za{tita na `ivotnata sredina, od strana na
Op{tina Prilep, a za smetka na Op{tina
Kru{evo.
^len 3
Me|uop{tinskata sorabotka }e se
ostvaruva preku sklu~uvawe na Dogovor za
vr{ewe na opredeleni raboti od strana na
Op{tina Prilep, a za smetka na Op{tina
Kru{evo vrz osnova na ~len 9 stav 2 alineja 2 od
Zakonot za me|uop{tinska sorabotka.
^len 4
Site
tro{oci
povrzani
so
me|oup{tinskata
sorabotka,
odnosno
tro{ocite za vr{ewe na nadle`nostite od ~len
2 na ovaa Odluka, }e padnat na tovar na
Op{tina Kru{evo.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.

Br.07-273/5 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 8 od Zakonot za
me|uop{tinska sorabotka (“Sl.vesnik na R.M.”
br.79/09), ~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 44 od Statutot
na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br.1/2007), Sovetot na Op{tina
Kru{evo, na sednicata odr`ana na 19.03.2014
godina, donese:
R E [ E N I E
za formirawe na zaedni~ka Komisija za
podgotivka na predlog aktot za
vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka
me|u Op{tina Kru{evo i Op{tina Prilep
1. Se formira zaedni~ka komisija za
podgotovka na predlog aktot za vospostavuvawe
na me|uop{tinska sorabotka me|u Op{tina
Kru{evo i Op{tina Prilep, vo sledniov sostav.
Kako pretstavnici na Op{tina Kru{evo:
- Vasil Jo{eski;
- Kosta Mickoski;
2. ^lenovite na Komisijata od to~ka 1 na
ova Re{enie, zaedno so ~lenovite na Komisijata
formirana od Sovetot na Op{tina Prilep }e go
podgotvat predlog-aktot za vospostavuvawe na
me|uop{tinska
sorabotka
me|u
Op{tina
Kru{evo i Op{tina Prilep, vrz osnova na
prethodno napravena analiza.
3. Mandatot na ~lenovite na Komisijata e
do zavr{uvawe na rabotite za koi e formirana.
4. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
5. Primerok od Re{enieto da se dostavi
do imenuvanite, Sovetot na Op{tina Prilep i
arhiva na Op{tina Kru{evo.
Br.07-273/6 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 124 od Zakonot za
Osnovno obrazovanie (“Sl.vesnik na R.M.” br.
103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 51/11; 6/12;
100/12; 24/13 i i 41/14), ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.Makedonija” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 34
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od Statutot na Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/2007), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
19.03.2014 godina, donese:
R E [ E N I E
za imenuvawe na ~lenovi na U~ili{en odbor na
OU “Sv.Kiril i Metodij” s.Bu~in
1.Za ~lenovi na UO na OU “Sv.Kiril i
Metodij” s.Bu~in SE IMENUVAAT:
-

Kire Tembeleski.
Igor Soleski.

2. ^lenovite na UO imaat mandat od 3
(tri) godini;
3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo;
4. Primerok od Re{enieto da se dostavi
do imenuvanite, OU “Sv.Kiril i Metodij”
s.Bu~in i Arhiva na Op{tina Kru{evo.
Br.07-273/7 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002), ~len 32 stav 2 od Zakonot za
finansirawe na Edinicite na lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.61/2004,
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) i ~len 21
stav 1 to~ka 4 i 50 od Statutot na Op{tina
Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo“
br.1/2007), Sovetot na Op{tina Kru{evo, na
sednicata odr`ana na 19.03.2014 godina, go
donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na kvartalniot Izve{taj za
izvr{uvawe na Buxetot
na Op{tina Kru{evo za periodot od
01.01.2013 god. do 31.12.2013 god.
1.
SE
USVOJUVA
kvartalniot
Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Kru{evo za periodot od 01.01.2013
god. do 31.12.2013 god.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.

Br.07-273/8 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10, 11 i
15 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik
na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 38, 39 i
50 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(„Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007),
Sovetot na Op{tina Kru{evo, na sednicata
odr`ana na 19.03.2014 godina, go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Elaboratot za izvr{eniot
popis
za 2013 godina
1. SE USVOJUVA Elaboratot za
izvr{eniot popis na osnovnite
sredstva i
opremata vo Edinicata na lokalna samouprava
na Op{tina Kru{evo za 2013 godina, od strana na
popisnata komisija, so site dokumenti za popis i
popisen materijal.
2. Popisnata komisija utvrdi deka
osnovnite sredstva, sitniot inventar se vo
ispravna sostojba i na lice mesto.
Izvr{en e popis i na pari~nite sredstva
i na blagajnata i se utvrdi deka se slagaat so
izvodot od trezorot.
Izvr{en e popis i na pobaruvawata i
obvrskite do 31.12.2013 godina.
3. Se predlaga otpis na siten inventar i
oprema koi se vo neispravana sostojba.
4. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.07-273/9 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002), ~len 33 od Zakonot za
finansirawe
na
edinicite
na
lokalna
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br. 61/04;
96/04; 67/07; 156/09 i 47/11), ~len 27 od Zakon za
smetkovodstvo na buxetite i buxetskite
korisnici (“Slu`ben vesnik na RM” br. 61/02;
98/02; 81/05 i 24/11) i ~len 21 stav 1 to~ka 4 i 50
od Statutot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007), Sovetot na
Op{tina Kru{evo, na sednicata odr`ana na
19.03.2014 godina, go donese sledniot:
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Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na godi{nata smetka na
Buxetot
na Op{tina Kru{evo za 2013 godina
1. SE USVOJUVA godi{nata smetka na
Buxetot na Op{tina Kru{evo za 2013 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.07-273/10 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 4, 37 i 50
od Statutot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007), Sovetot na
Op{tina Kru{evo, na sednicata odr`ana na
19.03.2014 godina, go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj za
finansiskoto rabotewe na
Op{tina Kru{evo za 2013 godina
1. SE USVOJUVA Godi{niot Izve{taj
za finansiskoto rabotewe na Op{tina
Kru{evo za 2013 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.07-273/11 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, 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 26 a. od Zakonot za javna
~istota (“Sl.vesnik na R.M.” br.11/08; 64/09;
88/10; 23/11 i 53/11) 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), Sovetot na
Op{tina Kru{evo, na sednicata odr`ana na
19.03.2014 godina, go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na godi{niot Izve{taj za
rabotata na OKI za 2013 godina
1. SE USVOJUVA godi{niot Izve{taj
za rabotata na OKI za 2013 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.07-273/12 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

- дава предлог на Годишната Програма за изградба,
реконструкција, рехабилитација ,одржување и заштита
на општинските патишта и улици.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002),член 14 став 4
на
Законот за јавни патишта и измени на Законот за јавни
патишта (,,Сл.весник наРМ,,бр.84/08; 52/09; 114/09;
124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14
и 42/14) член 21 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Крушево (,,Сл.гласник на Општина Крушево
,,бр.1/2007, а во врска критериумите за начинот и
условите за финансирање на Годишната програма за
изградба,реконструкција, рехабилитација, одржување,
заштита и финансирање на општинските патишта и
улици во Општина Крушево за 2014 година, Советот
на

Под изградба на јавен пат, се подразбира
изградба на патна инфраструктура на претежно нова
траса.

Општината Крушево на
19.03.2014 год. донесе:

седницата

одржана

на

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изградба,реконструкција,рехабилитација
одржување ,заштита и финансирање на општинските
патишта и улици во Општина Крушево
1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Со оваа Програма се утврдуваат условите и
начинот на изградба,реконструкција ,рехабилитација
одржување ,заштита и финансирање на општинските
патишта и улици во Општина Крушево.
Советот на Општина Крушево ги утврдува
условите
и
начинот
на
изградба,реконструкција,
рехабилитација одржување, заштита и финансирање на
општинските патишта
и улици на територијата
на
Општина Крушево,при што особено: - се грижи за остварување на Годишната програмата
- донесува финансиски план ;
- одлучува за користење на средствата за изградба
реконструкција, рехабилитација одржување, заштита и
финансирање на општинските патишта и улици на
територијата на Општина Крушево.
Одделението за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина ги извршува следните
работи :
-планира изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските патишта и улици ;
- ја следи и анализира состојбата во врска со изградба,
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на
општинските патишта и улици;
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2.

ИЗГРАДБА,

РЕКОНСТРУКЦИЈА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА

И
И

УЛИЦИ

Под реконструкција на јавен пат се
подразбира изведување на работи на дел од постојниот
пат со кој се менуваат неговите основни карактеристики,
со цел да се зголеми нивото на услуги на патот.
Под
рехабилитација
се
подразбира
подобрување и зајакнување на коловозната конструкција
и објектите
на патот ( нивелетата, одводнување,
сообраќајна сигнализација и друго), а во рамките на
постоечкиот пат односно траса на патот.
Ако со изградбата на патот се предвидува и
изградба на комунални,водостопански и други објекти,
техничката документација мора да ги опфаќа и тие
објекти и работи, кои ке се изведуваат на, под и над
површината на патот. Трошоците за изработка на
техничка документација за изградба на тие објекти ги
сноси инвеститорот на комуналните,водостопанските и
други објекти. Општината може да побара дел од
државен пат кој поминува во населеното место да биде
изграден со елементи со кои би настанале трошоци за
градење (поширок коловоз, тротоар, велосипедска
патека, место за паркирање и слично ), при што
трошоците ги сноси општината. При изградбата или
реконструкцијата на јавниот пат или објект на патот, се
врши технички прием согласно Закон за градење, врз
основа на кој се издава Одобрение за употреба на патот.
Предавањето на општинскиот пат во сообраќај се
објавува во Службен гласник на Општина Крушево, по
издавањето на одобрение за градба.
Дозволено е да се издаде и Одобрение за
времено користење и употреба на дел од јавниот пат
што е во изградба или реконсртукција и пред
завршување на сите работи ако со техничкиот прием се
констатира дека тој дел ги исполнува условите за
безбедно одвивање на сообраќај.
3.

ОДРЖУВАЊЕ

НА

ОПШТИНСКИТЕ

ПАТИШТА И УЛИЦИ
Општинските улици и патишта се одржуваат
на начин со кој се обезбедува зачувување на
употребната и реалната вредност на патот за траен,
безбеден и непречен сообраќај, под услови определени
со закон, технички нормативи и стандарди и прописи за
безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Работите на одржување на општинските
патишта и улици
се работи на редовно, зимско
периодично
и
интервентно
одржување.
Истите
општината може со договор, да ги отстапи на

извршување на правни лица, регистрирани за вршење на
овие работи согласно со закон.
-работи на редовно одржување се сите активности со кои
патот континуирано се одржува во функцијонална
состојба и безбедно одвивање на сообраќајот .
- работи на зимско одржување се сите активности за
обезбедување на сообраќај во зимски услови .
-работи на периодично се активности кои повремено се
преземаат за продолжување на животниот век на патната
инфраструктура.
- работи на интервентно се активности за отстранување
на оштетувања настанати од непредвидливи настани за
обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на
патот.
4.ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА
И УЛИЦИ
Работите на заштита на општинските патишта
и улици ги врши општината.Под заштита се подразбира
мерки потребни за спречување на недозволени дејствија
во трупот на патот,патниот и заштитен појас ,поведување
на прекршочна постапка за враќање на узурпирано
земјиште, како и контрола на вкупната тежина и оскиниот
притисок на возилата.Широчината на заштитниот појас на
општинските патишта во кој неможат да се градат објекти
и изведуваат градежни работи кои не се во функција на
патот изнесува 10 метри. Додека во заштитниот појас
надвор од населенето место можат да се градат објекти
во функција на патот кои слузат за потребите на возилата
и патниците. Одредбите во поглед на широчината на
заштитниот појас
не се однесуваат за делови од
општинските патишта и улици во населените места каде
постојат урбанистички планови.
Заради заштита на општинските патишта и
улици ЗАБРАНЕТО Е :
1.Заземање земјиште од патниот појас;
2.Спречување на истекување на атмосферски води ,ниту
менување на природниот тек на водите;
3.Спуштање на дрвја и др .материјал по косини на патот
,влечењекамени блокови железни шипки и сл
4.Оставање отпадоци ,фрлање шут
заштитниот и патниот појас на патот ;

,депонии

во

5. Поставување светлосни направи покрај патот кои му
пречат на сообраќајот ;
и вршење на други работи со кои може да се оштети
патот и да се попречува или загрозува сообраќајот .
Забрането
е
неовластено
поставување,
отстранување,преместување,засолнување
или
оштетување
на
сообраќајни
знаци,
собраќајна
сигнализација и заштитна опрема на патот.Тоа го прави
општината врз основа на техничка документација која ја
одобрува Министерсво за внатрешни работи .
Општината во соработка со Министерството
за внатрешни работи може да го забрани повремено
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сообраќајот на патот за сите или оделни категории
возила , ако сообраќајот ја загрозува конструкцијата на
патот,поради извршување на активности на изградба
или реконструкција или состојба на патот која дирекно
ги загрозува учесниците на сообраќај.Забраната на
сообраќај навремено се објавува преку средствата за
јавно информирање .
5.ФИНАНСИРАЊЕ

НА

ОПШТИНСКИТЕ

ПАТИШТА И УЛИЦИ
Финансиските
средства
за
изградба,
реконструкција, рехабилитација одржување и заштита
на општинските патишта и улици се обезбедуваат од
Јавното претпријатие за државни патишта и сопствени
средсва
на Општина Крушево обезбедени од
надоместок за обезбедување на финансиски средства за
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и
заштита на општинските патишта
кој го утврдува
Советот на Општината врз основа на донесена Одлука
за утврдување нависината на надоместок за
обезбедување на финансиски средства за изградба,
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита
на општинските патишта .
Распределбата на средствата на општините
Јавното предпријатие го врши врз основа на
критериуми(должина на општинскитепатишта и улици
,број на регистрирани возила во општината и број на
жители во општината и површина на општината). За
реализација на средствата распределени на општината
таа поднесува Извештај до Јавното претпријатие. За
Општина Крушево беа одобрени средства во висина од
2.269.771,00 денари.
Советот предвидените средства во висина
од 2.269.771,00 денари предвидува да ги распредели
на следниот начин.
Општински патишта и улици
Средствата потребни за одржување на
општинската патна мрежа треба да изнесуваат
1.969.771,00 денари. И тоа:
1.За изградба реконструкција ,,санација,прибирање на
атмосферски води и изградба на потпорни ѕидови се
предвидуваат да се одвојат средства во висина од
2.269.771,00 денари, при што
приоритет ке имаат
следните објекти :
- за доделување на бехатон коцки и градежни
материјали на граѓани во градот и селата за изградба,
на улици за кои граѓаните ќе обезбедат учество во
работна рака или со учество на финансиски средства;
-за улици за која е обезбедена донација, а за која е
потребно учество на Општина Крушево со финансиски
средства;
- за изградба на улици во градот и останатите населени
места;
- уредување и тампонирање на улиците во викенд зона ;
- изградба на паркинг простори во градот ;

- одржување на сообраќајна сигнализација ;
-реконструкција на потпорни ѕидови и шахти, редовно,
периодично и интервално одржување на улиците и
општинските патишта .
2. За зимско одржување на општинските
улици и патишта се предвидуваат 300.000 денари.
Оваа Програма влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Br.07-273/13 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Niko
^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 22 stav1 to~ka 4 i ~len 36
stav 1 ro~ka 15 od Zakonot za lokalna samotprava br.
5/2002, ~len 5 i ~len 7 od od Zakonot za komunalnite
dejnosti ( “Slu`ben vesnik na RM” br. 95/2012
),Sovetot na op{tinata Kru{evo na sednicata
odr`ana na den 19.03.2014 godina, go donese sledniot:
DOPOLNUVAWE NA R A Z V O E N P L
AN
ZA KOMUNALNI AKTIVNOSTI
na op{tina Kru{evo za period od 2013 - 2015
godina
1. Razvojniot plan za komunalni aktivnosti na
Op{tina Kru{evo za periodot od 2013 – 2015
godina br. 07-732/12 od 19.09.2013 godina na
krajot od tekstot se dopolnuva so to~ka 2 koja
glasi:
Nadzor na rabotite koi ke se izvr{uvaat
so razvojniot plan za komunalni aktivnosti na
op{tina Kru{evo za periodot od 2013 – 2015
godina }e go vr{i oddelenieto za urbanizam,
komunalni raboti i za{tita na `ivotnata
sredina.
Br.07-273/14 od 19.03.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
S O D R @ I N A
Re.br.
str.
1.Zaklu~ok za objavuvawe na aktite doneseni na
petnaesettata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo ............................................................ 1;
2. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikcite od 13ta i 14-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo ............................................................ 1;
3. Odluka za pro{iruvawe i izmena na
rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina
Kru{evo za 2014 godina ................................. 1;
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4. Odluka za vospostavuvawe na me|uop{tinska
sorabotka me|u Op{tina Kru{evo i Op{tina
Prilep ........................................................... 1;
5. Re{enie za formirawe na zaedni~ka
Komisija za podgotovka na predlog aktot za
vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka
me|u Op{tina Kru{evo i Op{tina Prilep
.............................................................................. 2;
6. Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na
U~ili{en odbor na OU „Sv.Kiril i Metodij”
s.Bu~in ................................................................ 2
7. Zaklu~ok za usvojuvawe na kvartalniot
izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na Op{tina
Kru{evo za periodot od 01.01.2013 godina do
31.12.2013 godina ............................................... 2;
8. Zaklu~ok za usvojuvawe na Elaboratot za
izvr{eniot popis za 2013 godina .................... 3;
9. Zaklu~ok za usvojuvawe na godi{nata smetka
na Buxetot na Op{tina Kru{evo za 2013 godina
................................................................................... 3;
10. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot
Izve{taj za finansiskoto rabotewe na
Op{tina Kru{evo za 2013 godina .................... 3;
11. Zaklu~ok za usvojuvawe na godi{niot
Izve{taj za rabotata na OKI za 2013 god..........4;
12.
Godi{na
Programa
za
izgradba,
rekonstrukcija, rehabilitacija, odr`uvawe
za{tita i finansirawe na Op{tinskite
pati{ta i ulici vo Op{tina Kru{evo ......... 4;
13. Dopolnuvawe na razvoen plan za komunalni
aktivnosti na Op{tina Kru{evo za period od
2013-2015 godina ................................................ 6;
Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.
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