SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
01.11.2018 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 22-ta
sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 31.10.2018 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na
22-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 31.10.2018 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. 09-1146/1 od 01.11.2018 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10,
~len 64 i 68 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 38 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 31.10.2018 godina, donese:
O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
patni~ko motorno vozilo
^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade na
vremeno koristewe patni~ko motorno vozilo
sopstvenost na Op{tina Kru{evo na JOUDG
“Gon~a Tufa” Kru{evo.
^len 2
Patni~koto motorno vozilo koe se dava
na vremeno koristewe e sopstvenost na
Op{tina Kru{evo, marka “Volkswagen Polo 1,5 ”
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bela boja, so registarski tabli~ki BT 165 UE,
broj na {asija WVWZZZ6NZTY172376, broj na
motor AEV 129513, vo vozna sostojba,
registrirano.
^len 3
Patni~koto motorno vozilo opi{ano vo
~len 2 na ovaa Odluka se dava na vremeno
koristewe za period od 2 (dve) godini.
^len 4
Za vremeto za koe }e go koristi
patni~koto vozilo, JOUDG „Gon~a Tufa”
Kru{evo e dol`na da gi snosi site tro{oci za
tekovno odr`uvawe, vklu~uvaj}i i registracija.
JOUDG „Gon~a Tufa” Kru{evo e dol`na
da se gri`i za sovesno i doma}insko koristewe
na voziloto.
^len 5
Primopredavaweto
na
patni~koto
motorno vozilo }e se izvr{i pome|u
pretstavnici od Op{tina Kru{evo i JOUDG
„Gon~a Tufa” Kru{evo, pri {to }e se sostavi
zapisnik.
^len 6
Po prestanokot na vremeto za koe e
dadeno na koristewe, voziloto treba da se
predadae na Op{tina Kru{evo vo vozna
sostojba.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/3 od 31.10.2018 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,
~len 64 i 68 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 38 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 31.10.2018 godina, donese:
O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
patni~ko motorno vozilo
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^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade na
vremeno koristewe patni~ko motorno vozilo
sopstvenost na Op{tina Kru{evo na JP
“Komuna” Kru{evo.

^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade na
vremeno koristewe patni~ko motorno vozilo
sopstvenost na Op{tina Kru{evo na JP
“Komuna” Kru{evo

^len 2
Patni~koto motorno vozilo koe se dava
na vremeno koristewe e sopstvenost na
Op{tina Kru{evo, marka “Pe`o-106” crvena
boja, so registarski tabli~ki BT 337 UB, vo
vozna sostojba, registrirano.

^len 2
Patni~koto motorno vozilo koe se dava
na vremeno koristewe e sopstvenost na
Op{tina Kru{evo, marka pmv Nisan , broj na
{asija SJNFAAP11U0078987, otstapeno na
Op{tina Kru{evo so Re{enie za otstapuvawe
na odzemen predmet so pravosilna Odluka br.092406/2 od 03.05.2018 godina.

^len 3
Patni~koto motorno vozilo opi{ano vo
~len 2 na ovaa Odluka se dava na vremeno
koristewe za period od 2 (dve) godini.
^len 4
Za vremeto za koe }e go koristi
patni~koto vozilo, JP “Komuna” Kru{evo e
dol`na da gi snosi site tro{oci za tekovno
odr`uvawe, vklu~uvaj}i i registracija.
JP “Komuna” Kru{evo e dol`na da se
gri`i za sovesno i doma}insko koristewe na
voziloto.
^len 5
Primopredavaweto
na
patni~koto
motorno vozilo }e se izvr{i pome|u
pretstavnici od Op{tina Kru{evo i JP
“Komuna” Kru{evo, pri {to }e se sostavi
zapisnik.
^len 6
Po prestanokot na vremeto za koe e
dadeno na koristewe, voziloto treba da se
predadae na Op{tina Kru{evo vo vozna
sostojba.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/4 od 31.10.2018 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,
~len 64 i 68 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 38 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 31.10.2018 godina, donese:
O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
patni~ko motorno vozilo

^len 3
Patni~koto motorno vozilo opi{ano vo
~len 2 na ovaa Odluka se dava na vremeno
koristewe za period od 2 (dve) godini.
^len 4
Za vremeto za koe }e go koristi
patni~koto vozilo, JP “Komuna” Kru{evo e
dol`na da gi snosi site tro{oci za tekovno
odr`uvawe, vklu~uvaj}i i registracija.
JP “Komuna” Kru{evo e dol`na da se
gri`i za sovesno i doma}insko koristewe na
voziloto.
^len 5
Primopredavaweto
na
patni~koto
motorno vozilo }e se izvr{i pome|u
pretstavnici od Op{tina Kru{evo i JP
“Komuna” Kru{evo, pri {to }e se sostavi
zapisnik.
^len 6
Po prestanokot na vremeto za koe e
dadeno na koristewe, voziloto treba da se
predadae na Op{tina Kru{evo vo vozna
sostojba.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/5 od 31.10.2018 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,
~len 64 i 68 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 38 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 31.10.2018 godina, donese:
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O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
grade`na ma{ina-Skip
^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade na
vremeno koristewe grade`na ma{ina-Skip,
sopstvenost na Op{tina Kru{evo na JP
“Komuna” Kru{evo
^len 2
Grade`nata ma{ina koja se dava na
vremeno koristewe e sopstvenost na Op{tina
Kru{evo, marka JSV tip 3SH, model 3SH-4
br.{as.3SH-4/411102, br.na motor 618922, `olta
boja, godina na proizvodstvo 1994, vo ispravna
sostojba.
^len 3
Grade`nata ma{ina opi{ana vo ~len 2
na ovaa Odluka se dava na vremeno koristewe za
period od 2 (dve) godini.
^len 4
Za vremeto za koe }e ja koristi
grade`nata ma{ina, JP “Komuna” Kru{evo e
dol`na da gi snosi site tro{oci za tekovno
odr`uvawe.
JP “Komuna” Kru{evo e dol`na da se
gri`i za sovesno i doma}insko koristewe na
voziloto.
^len 5
Primopredavaweto
na
grade`nata
ma{ina }e se izvr{i pome|u pretstavnici od
Op{tina Kru{evo i JP “Komuna” Kru{evo, pri
{to }e se sostavi zapisnik.
^len 6
Po prestanokot na vremeto za koe e
dadeno na koristewe, grade`nata ma{ina treba
da se predadae na Op{tina Kru{evo vo
ispravna sostojba.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/6 od 31.10.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
kamion za otpad
^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade na
vremeno koristewe vozilo za pribirawe,
sobirawe i transport na otpad, sopstvenost na
Op{tina Kru{evo na JP “Komuna” Kru{evo
^len 2
Voziloto koe se dava na vremeno
koristewe e sopstvenost na Op{tina Kru{evo,
marka HYUNDAI HD 35 Garbage Truck,
br.{as.KMFGA17HDB0000646,
br.na
motor
D4GAA058390, bela boja, vo ispravna sostojba.
^len 3
Voziloto opi{ana vo ~len 2 na ovaa
Odluka se dava na vremeno koristewe za period
od 2 (dve) godini.
^len 4
Za vremeto za koe }e ja koristi
voziloto, JP “Komuna” Kru{evo e dol`na da gi
snosi site tro{oci za tekovno odr`uvawe,
vklu~uvaj}i i negovo registrirawe.
JP “Komuna” Kru{evo e dol`na da se
gri`i za sovesno i doma}insko koristewe na
voziloto.
^len 5
Primopredavaweto na voziloto }e se
izvr{i pome|u pretstavnici od Op{tina
Kru{evo i JP “Komuna” Kru{evo, pri {to }e
se sostavi zapisnik.
^len 6
Po prestanokot na vremeto za koe e
dadeno na koristewe, voziloto treba da se
predadae na Op{tina Kru{evo vo ispravna
sostojba.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/7 od 31.10.2018 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,
~len 64 i 68 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 38 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 31.10.2018 godina, donese:
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Врз основа на член 34 Закон за јавни
патишта ( Сл .весник на РМ 84/2008
,52/2009,114/09,124/10,23/11,53/11,44/12,168/12,163/
13,187/13,39/14,42/14,166/14,44/15,116/15 и 150/15,
31/16 и 71/16,163/16),член 22 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,,бр.5/2002) и член 18 став 1 точка 4 и 12 од
Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на
Општина Крушево” бр.1/2007 16/14) ,Советот на
Општината Крушево на седницата одржана на
31.10.2018 година, донесе:
ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на
зимското оджување на улици и општинските
патишта на подрачјето на Општина Крушево
за сезоната 2018/2019година
1. Општ дел
Со оваа Програма се предвидува
организирање и функционирање на зимското
одржување на улиците и општинските патишта
на подрачјето на Општина Крушево за
сезоната 2018/2019 година.
Програмата има за цел да предвиди
активности за ефикасно организирање и
функционирање на зимскoто одржување на
улици и општинските патишта на Општина
Крушево преку :
- определување на обемот на работите и
нивото на чистење на снегот и голомразицата
на коловозната површина ;
- дефинирање на работите и обврските на сите
учесници одговорни за нејзината реализација ;
- определување на потребната механизација
,опрема
,материјали
работни
сили
и
определување
на
потребни
финансиски
средства.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДГОТВЕНОСТ
ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ

И

Преку организациона поставеност се
дефинира обемот на работите и задолженијата
на
дирекните
учесници
вклучени
во
реализација на оваа Програма како и начинот
на нивно делување.
Кординирањето на активностите во
зимски услови го врши Кординативно тело
формирано од градоначалникот и составено од
представници на Комисија за урбанизам
,комунални работи и заштита на животна
средина
на
Советот
на
Општина
Крушево,Одделение за урбанизам ,комунални
работи и заштита на животната средина,
јавното предпријатие ,Комуна,, Подрачна

станица за внатрешни работи и Дирекција за
заштита и спасување Крушево.
2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРУШЕВО
Ја усвојува оваа Програма и исто така :
-Обезбедува средства за реализација на
програмата со нејзино усвојување
-Го контролира
извршувањето на оваа
приграма,
2.2

ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА
УРБАНИЗАМ
,КОМУНАЛНИ РАБОТИ ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНА
СРЕДИНА
ОПШТИНА
КРУШЕВО

-Врши стручен надзор во извршувањето на
Програмата;
-Одлучува за предходна согласност на
Градоначалникот
за
ангажирање
на
организации со кои Општината Крушево има
склучено договори за позиции ,потребни за
реализација на истата, по спроведена постапка
за јавна набавка;
-Одлучува за вклучување на градежната
механизација од градежните претпријатија врз
основа на извештаите од избраните и
ангажирани учесници во зимскoто одржување
на улиците и општинските патишта;
-Ги
кординира
активноста
на
сите
задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од Програмата;
-Преку средствата за јавно информирање,
информира
за
работата
на
Зимскато
одржување на улиците и општинските патишта
и обврските на учесниците;
- Изготвува периодични извештај и завршен
извештај и истите ги доставува до Комисија за
урбанизам на Совет на Општина Крушево.
2.3 Организации вклучени во реализација на
Зимското одржување на улиците и
општинските
патишта
во Општина
Крушево
-Реализираат делови од Програмата за
функционирање на Зимското одржување на
улиците и општинските патишта ;
-Организира
редовни
дежурства
со
потребна опрема и алати, резервни делови и
стручен кадар за обезбедување на сопствената
механизација за дејствување;
-Одговорните работници на дежурство
вршат потребни контакти со сите одговорни
субјекти и даваат потребни информации на
надлежните субјекти и граѓани;
-Обезбедува складирање , растурање и
вградување на сол песок и друго;
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-Ги припрема возилата и машините и
другата потребна механизација и ја доведува
во исправна состојба за дејствување во зимски
услови и врши тековно одржување ;
-Обезбедува потребни резервни делови за
поправка на механизацијата;
-Со специјални машини ,опрема и работна
рака врши посипување на индустриска сол за
отстранување
на
подмрзнатицата
од
коловозните површини;
-Ги
оспособува
канализацијата
и
сливниците за прием на поголеми количини
вода во зимски услови ;
-Врши крпење на евентуални дупки на
коловозот на улиците по барање на
нарачателот;
-Секојдневно и редовно го информира
организаторот- нарачателот за работа на
зимската служба и надзорниот орган;
-Води целосна документација за Зимското
одржување на улиците и општинските патишта ;
-Доставува месечен распоред на лица за
дежурството со податоци за работна рака и
механизација, најдоцна до 25-ти во тековниот
месец до Општината Крушево.
2.4 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА
За видот и обемот на вклучувањето на
мерханизацијата на градежните предпријатија
одлучува и ја ангажира Кординативното тело
на општина Крушево .Расчистување на снегот
со оваа механизација се врши според
плановите
за
разчистување
на
сообраќајниците во Општина Крушево.
Целосната документација за учество на
градежната оператива ја водат ангажираните
фирми и кординативно тело преку задолжените
лица и тоа за присуство на механизацијата,
времето на вклучување, реализираниот број на
работни часови и квалитетот на извршените
задачи.
1.5. НАДЗОРЕН ОРГАН
Надзорен орган ги врши сл. работи:
- Ја следи работата на извршителите на
работите и за тоа изготвува комплетна
документација ;
-Соработува со Органите и телата на
Советот на Општината и другите ,Дирекција за
спасување и заштита, Министерство за
внатрешни работи на територија
и др.
учесници , предпријатија , заедници и граѓани.
-Дава налози за работа на фирмите на кои е
отстапена работата;
-Врши и други работи и работни задачи во
врска со реализација на програмата.

2.6
Полициска
станица
Крушево
–
СООБРАЌАЈНА
ПОЛИЦИЈА
ПРИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Го контролира и регулира сообраќајот во
новонастанатата состојба на сообраќајниците и
секогаш ке биде во непосредна врска со сите
задолжени субјекти .Во исклучителни случаи
кога е загрозена безбедноста и нормалното
одвивање на сообраќајот може да даде налог
на ангажирани учесници во спроведување на
зимското одржување
за преземање на
активности
за
оспособување
на
сообраќајниците или оделни делови (критични
точки).Исто така врши отстранување на
паркираните возила како би се овозможило
чистење на улиците.
2.7 ЈП,, КОМУНА,, КРУШЕВО
-Покрај своите редовни активности врши
расчистување од снег на пристапите до
контејнерите за смет и околу нив;
-Ги рашчистува пешачките зони , тротоарите
и пешачките пристапи до објектите кои се од
витално значење , а се предвидени со оваа
Програма, како и други јавни површини;
-Врши сечење и отстранување на паднати
дрва и гранки;
-Го отстранува снегот и пристапните патеки
во паркот и спомен обележјата во градот
,патеките во гробиштата и други работи
поврзани со зимското одржување на улиците и
општинските патишта ;
-Обврските
на
ЈП,,Комуна,,Крушево
предвидени од оваа точка се покриваат од
цената на ѓубретарината ,освен потребите од
индустриска сол.
Контролата врз работата на ЈП ,,Комуна,,
Крушево ја врши општинскиот комунален
инспектор.
2.8 ЕВН Крушево
Ги презема потребните мерки за чистење на
снег од надворешните електрични инсталации
и објекти .
2.9 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Ги презема потребните мерки за чистење на
снег од надворешните ТТ уреди, инсталации и
телефонски говорници.
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2.10 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ
РАБОТИ
Ги доставува извештаите и прогнозите (
дневни , неделни , месечни) за временски
услови до Општината Крушево и другите
ангажирани учесници во зимското одржување
на улиците и патиштата .
2.11
ДИРЕКЦИЈА
СПАСУВАЊЕ

ЗА

ЗАШТИТА

И

Дирекцијата за заштита и спасување на
Општина Крушево не е непосредно вклопена во
работата на зимското одржување , меѓутоа
Дирекцијата посредно ке ја следи работата на
истото преку благовремено информирање.
Во случај на елементарни непогоди на
порачјето на Општината Крушево во зимскиот
период ,кои не ке можат да се разрешат со
организираноста на зимското одржување во
оваа Програма , Дирекцијата за заштита и
спасување на Општина Крушево прогласува
вонредна состојба и во тој случај и непостредно
раководи со акциите за отстранување на
последците.Во вакви случаи трошоците ке
бидат на товар на Општината Крушево или од
други извори кои ке ги утврдат надлежните
органи.
2.12
Претпријатија ,
заедниците и
граѓаните сопственици , односно корисници на
деловни згради и деловни простории (
Стоковна куќа ,дуќани,продавници и сл.)
преземаат мерки за чистење на снегот и
голомразицата пред своите објекти.
2.13
Граѓани односно сопственици,
преземаат мерки за чистење на снегот од
покривите ,терасите при што се води сметка за
безбедноста на минувачите , надворешните
инсталации и сообраќај .Исчистениот снег се
собира пред зградите и објектите на начин што
обезбедува непречен сообраќај.
2.14 За сите оние
кои нема да ги
извршуваат потребните работи ќе се постапува
според Одлуката за комунален ред.
3 ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ

-сообраќајници од посебно значење за
функционирање на сообраќајот пошироко на
територија на општината – сообраќајници од
втори приоритет
-Општински патишта и сообраќајници низ
населени места – рурални населби
Посипување на голомразица со сол во
услови кога нема снежни врнежи се врши по
приоритет – сообраќајници од прв приоритет
,сообраќајници од втор приоритет и на
општински патишта на територија на Општина
Крушево.
Чистењето на сообраќајници и др патишта
кои не се предвидени во Оперативната
програма ќе се врши само во исклучителни
случаеви и со посебен налог на нарачателот.
4. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ
Одржувањето на улиците во зимски услови
се врши со ангажирање на :
- механизација
- специјални машини и опрема
- работна сила и
- средства ( сол песок и др )
Оспособување на коловозната површина се
врши во зависност од временските услови
.Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат
оспособени за функционирање за 5 ( пет ) часа ,
сметано од моментот на престанување на
врнежите, на останатите сообраќајници од втор
приоритет ќе се врши по оспособувањето на
сообраќајниците од прв приоритет.
I. СООБРАЌАЈНИЦИ ОД 1 ПРИОРИТЕТ
ОПИС
Сообраќајница од /до
Главна сообраќајница влезот
1

2 km

Наумовски-Борче“
Сообраќајница споменикот
„Никола Карев“ Депонијата 
2

Обемот на одржување на улиците во градот
зависи од :
-густина на населеност на делови на градот;
-фрекфенција на луѓе и моторни возила .
-сообраќајници и пристапи кон објекти кои се
од витално значење за градот – сообраќајници
од прв приоритет заедно со пристапи

на градот  гимазијата„Наум

Должи
на

ул.„Никола Карев“  „ Киро

0,7 km

Фетак“
Сообраќајница  раскрсница
3

на ул. „Тодор Проески“

0,8 km

ул.„Никола Карев“

6

ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

Орнамента

ОПИС
Општински пат од /до

Сообраќајница раскрсница на
ул.„Манчу Матак“ ул„Коча
4

Миленку“

Дол
жин
а

Крак с.Д.ДивјациГ.Дивјаци
0,8 km

1

ул„Питу Гули“

ПР

ул„Партизанска“
2

Сообраќајница Градската куќа

1 km

с.П.Река
516-локален

пат

с.Св.Митранис.Милошевос.Прес

9 km

илс.Бучинкрак с.Врбоец
до ОУ„Никола Карев“
5

ул.„Илинденска“ ул.„Шула

0,2 km

РП 5163

с.Лажанис.Боринос.Саждево

Сообраќајница од центарот на
градотдо приклучокот со

4

регионалниот пат КрушевоПрилеп на

9,5
km

Крак

Мина“

6

с.Алданцис.Норовос.Селце

8 km

с.Боринос.Белушино

1,8 km
с.Саждевос.Јакреново

ул.„Илинденскаул.„Никола
5

Ѓурковиќ“ул.„Нико Доага“

0,3k
m

Крак с.Д.Дивјаци

Сообраќајница  од
раскрсница на регионален пат
за Битола(пат кон хотел
7

Монтана Палас заедно со

1 km

B.MEHANIZACIJA, OPREMA ,MATERIJALI
I RABOTNI SILI

паркинг просторот пред

Reden
.broj

хотелот) хотел Илинден
хотел Панорама
ВКУПНО

6.3km

1.
2.

II. СООБРАЌАЈНИЦИ ОД 2 ПРИОРИТЕТ
ОПИС
Сообраќајница од /до
Сообраќајница од пекаратадо стамбена
1

населба на ул„Томе Никле“

Долж
ина
1 km

Сообраќајница од приклучокот на
2 ул.„Томе Никле“ ул.„Тодор Проески“
до музеј на Илинденско востание

0,8
km

Сообраќајница од приклучокот на
3 ул„Илинденска“ и ул„Партизанска“
до приклучокот со ул„Коча Миленку“
Сообраќајница од споменикот „Питу
4

Гули“ ул.„Коча Миленку“(двата крака) 
ВКУПНО

0,4
km

3.

Ime na
vozilo
ili
ma{ina
lipker
(ICB)
kamion
FAB
трактори

Broj na
ma{ini

Rabotnici

2
1
2

V.MATERIJALI ZA SEZONA 2017/2018
Reden
broj
1.
2.

Materijali

merki

Industriska
sol
Pesok
rizla
Vkupno:

toni
toni

Koli~ina
80
240
320

1,3
km
4.5km
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Programata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, a }e se objavi vo Slu`ben glasnik
na Op{tina Kru{evo.
Br.08-1132/8 od 31.10.2018 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) i ~len 21 stav 1 to~ka 49, ~len
87a. i ~len 87v. stav 1 alineja 3 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
31.10.2018 godina, donese:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Strategijata za mladi na
Op{tina Kru{evo 2019/2023 godina
1. SE USVOJUVA Strategijata za mladi
na Op{tina Kru{evo 2019/2023 godina,
predlo`ena od Lokalniot mladinski Sovet na
Op{tina Kru{evo;
2. Zklu~okot vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1132/9 od 31.10.2018 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.08-1112/1 od 16.10.2018
godina od Petreska Slavica od s.Obr{ani,
Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata
odr`ana na 31.10.2018 godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 3.000,00
(tri iljadi) denari po barawe br.08-1112/1 od
16.10.2018 godina od Petreska Slavica od
s.Obr{ani, so EMBG 0110973445065;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka br.210501688013837, deponent NLB
Tutunska 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.08-1132/10 od 31.10.2018 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.03-1128/1 od 25.10.2018
godina od Zdru`enie za pomo{ na lica
zaboleni od retki bolesti EMPANDA
STEFANKA od Skopje, Sovetot na Op{tina
Kru{evo na sednicata odr`ana na 31.10.2018
godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 6.000,00
({est iljadi) denari po barawe br.08-1128/1
od 25.10.2018 godina od Zdru`enie za pomo{ na
lica zaboleni od retki bolesti EMPANDA
STEFANKA od Skopje;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka br.210-0072908450156, deponent NLB
Tutunska 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.08-1132/11 od 31.10.2018 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.08-1139/1 od 31.10.2018
godina od Zdru`enie na Vlasi stopanstvenici
od Makedonija MANDRA od Skopje, Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
31.10.2018 godina, donese:
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RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 30.000,00
(trieset iljadi) denari po barawe br.081139/1 od 31.10.2018 godina od Zdru`enie na
Vlasi stopanstvenici od Makedonija MANDRA
od Skopje;

11. Re{enie za isplata na finansiski sredstva
po
barawe
od
Zdru`enie
na
Vlasi
stopanstvenici od Makedonija MANDRA od
Skopje …………………………………………….. 9

Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.

2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka
br.300000001568235,
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.08-1132/12 od 31.10.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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