SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
13.08.2014 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 22-ta sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 12.08.2014 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na
22-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 12.08.2014 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.08-666/1 od 13.08.2014 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
dvaeset i vtorata sednica, odr`ana na 12.08.2014
godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVAAT zapisnicite od 20-ta
i 21-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ani na 31.07.2014 godina i
01.08.2014 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.07-653/3 od 12.08.2014 godina.

Br.X

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 78 став 5, од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 51/05;
137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12;
55/13; 163/13 и 42/14) и член 18 став 1 точка 1
и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на
општина Kru{evo („Сл.гласник на Општина
Крушево„ бр.1/2007), а во врска со член 22
став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл.Весник
на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот
на Општина Kru{evo на седницата одржана
на 12.08.2014 година, донесе:
ОДЛУКA
за утврдување на услови за начинот на
градење во село -BU^IN, Oпштина
Крушево, за кое нема урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Bu~in
се
изготвува врз основа на Годишната програма
за Urbanisti~ko planirawe на Општина
Kru{evo за 2014 година, донесена од Советот
на општината бр.07-104/12 od 30.01 2014
gоdina и dopolnuvaweто br. 07-469/8 od
22.05. 2014 godina.
Член 2
Предлог - Одлуката е одобрена од
Комисијата назначена со решение број 20 –
559/1
од
25.06.2014
година
од
Градоначалникот на Општина Kru{evo и за
истата е добиена Согласност од Министерство
за транспорт и врски со бр.14-11371/2 од
12.08.2014 година.
Член 3
Предлог Одлуката за Општ акт за
село BU^IN е изготвена од правно лице TD
..GENIKO.. dooel, Prilep, кое поседува
лиценца согласно член 18 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

Член 4
Општиот акт за село содржи, текстуален
дел - Предлог Одлука, нумерички дел табеларен приказ на планираните содржини
издвоени по површина и намена на земјиштето
и графички прилози :
-Извод од претходно изготвена планска
документација ---------------- nema

Т 17

526 477,56

570 066,74

Т 18

526 386,82

570 012,86

Т 19

526 393,73

570 052,60

Т 20

526 344,11

570 071,54

Т 21

526 297,61

570 008,02

-Пошироко опкружување на селото------------------------------------------ 1: 10 000

Т 22

526 307,53

570 001,12

Т 23

526 282,70

569 974,23

Т 24

526 258,39

569 993,14

Т 25

526 331,38

570 086,02

Т 26

526 201,84

570 146,03

Т 27

526 269,63

570 158,63

Т 28

526 375,61

570 331,32

Т 29

526 351,61

570 342,66

Т 30

526 415,50

570 484,25

Т 31

526 425,32

570 480,00

Т 32

526 480,99

570 603,18

Т33

526 447,76

570 620,50

Т 34

526 472,55

570 671,44

Т 35

526 375,75

570 691,86

Т 36

526 400,82

570 820,80

Т 37

526 516,61

570 746,63

Т 38

526 551,80

570 852,23

Т 39

526 767,36

570 763,04

Т 40

526 828,68

571 127,75

Т 41

527 043,21

571 015,47

Т 42

526 945,87

570 866,52

Т43

527 143,32

570 955,82

Т 44

527 171,13

570 896,31

Т 45

526 776,78

570 688,49

Т 46

526 869,75

570 470,76

Т 47

526 971,02

570 498,94

Т 48

527 033,30

570 392,99

Т 49

527 161,03

570 457,92

Т 50

527 227,77

570 337,54

Т 51

527 201,25

570 319,88

Т 52

527 252,40

570 223,24

-A`urirana geodetska podloga--------------------------------------------------- 1: 2 500
-Zonski plan-plan na namena na zemji{teto i
gradbite so regulacija....1:2 500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на дигитализиран
архивски
оригинал ДКП – Р=1:1000 и Р=1:2500.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село Bu~in
се утврдува граница на плански опфат на село
Bu~in со вкупна површина од 675 702,83 m2
(67,5703 ha). Границата на селото графички и
текстуално е опишана со дефинирани
координати на сите прекршни точки.
Планскиот опфат лежи на територијата која
како крајни точки ги има следните координати:
t. br.
h
u
Т 01
527 307,73
569 547,73
Т 02

527 288,02

569 590,94

Т 03

527 233,49

569 571,63

Т 04

527 185,87

569 713,35

Т 05

527 164,57

569 701,70

Т 06

526 991,61

569 812,53

Т 07

526 986,91

569 808,42

Т 08

526 891,34

569 927,83

Т 09

526 881,43

569 923,17

Т 10

526 796,43

569 995,05

Т 11

526 802,96

570 026,89

Т11a

526 761,57

570 050,71

Т 12

526 726,91

569 994,85

Т 13

526 700,51

570 008,41

Т 14

526 683,38

570 214,01

Т 15

526 541,46

570 254,27

Т 16

526 466,93

570 071,39

Т 53

527 247,44

570 219,35

Т 54

527 261,56

570 179,46

Т 55

527 172,52

570 136,15

Т 56

527 201,75

570 091,42

Т 57

527 219,83

570 097,21

Т 58

527 231,01

570 070,90

Т 59

527 189,78

570 052,13

Т 60

527 209,60

570 002,78

Т 61

527 237,58

570 012,88

Т 62

527 252,10

569 977,67

Т 63

527 212,20

569 959,62

Т 64

527 225,99

569 932,13

Т 65

527 272,35

569 953,91

Т 66

527 283,98

569 930,69

Т 67

527 289,04

569 933,11

Т 68

527 295,18

569 919,90

Т 69

527 302,63

569 922,26

Т 70

527 305,81

569 913,43

Т 71

527 254,79

569 891,97

Т 72

527 284,18

569 841,65

Т 73

527 264,98

569 830,50

Т 74

527 283,71

569 792,06

Т 75

527 407,41

569 839,35

Т 76

527 404,85

569 836,19

Т 77

527 423,67

569 796,42

Т 78

527 395,55

569 783,97

Т 79

527 417,39

569 739,23

Т 80

527 314,35

569 699,71

Т 81

527 355,21

569 672,92

Т 82

527 372,10

569 679,65

Т 83

527 393,78

569 631,14

Т 84

527 317,90

569 595,88

Т 85

527 339,40

569 561,71

Границата на планскиот опфат е
прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од
01 до 85, а за секоја точка табеларно се дадени
параметрите по h и u координати.

Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите на
класи на намени во рамките на планскиот
опфат со име за секоја наменска зона
пооделно согласно член 30 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М, бр. 63/12 ,
126/12, 19/13, 95/13 и 37/14).
Во рамките на планскиот опфат на село Bu~in
се утврдени повеќе групи на класи на намена:
А. Домување, односно класите на намени:
domuvawe vo stanbeni ku}i - A1; А3;
Б. Комерцијални и деловни намени:
-mali komercijalni i delovni nameni - B1.
-golemi trgovski edinici - B2,
-golemi ugostitelski edinici - B3
-delovni prostori - B4.
-hotelski kompleksi - B5.
В.
Јавни институции, односно класите на
намени :
-obrazovanie i nauka - V1;
-zdravstvo i socijalna za{tita - V2;
-kultura - V3 i
-dr`avni institucii - V4.
Г.
Производство, дистрибуција и сервиси,
односно класите на намени:
-lesna nezagaduva~ka industrija - G2,
-servisi - G3 i
-stovari{ta G4.
Д. Зеленило, спорт, рекреација и меморијални
простори односно класите на намени:
- parkovsko zelenilo - D1;
- za{titno zelenilo - D2;
- sport i rekreacija - D3 i
- memorijalni prostori - D4.
Е.
Инфраструктура, односно класите на
намени :
- komunalna infrastruktura - E1
- komunalna suprastruktura - E2.
Член 8
Со Предлог Одлуката за Општ акт за село
Bu~in се дефинирани сите постојни влезни и
излезни правци во селото и неговата
сообраќајна
поврзаност
со
поширокото
опкружување,
Со Предлог Одлуката за Општ акт за
село Bu~in се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на
стационарниот сообраќај, кој треба да е во
согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ, бр. 63/12 , 126/12, 19/13,
95/13 и 37/14).
Доколку не е обезбеден колски пристап
до парцелата и ако инвеститорот не може сам
да го обезбеди, не може да се утврдат услови
за градба.

Член 9
Утврдувањето на условите за градба на
објектите во рамките на утврдените нам енски
зони во графичкиот приказ, се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите
на оваа одлука, законот за просторно и
урбанистичко планирање и подзаконските акти
кои произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела,
површината за градба, висината на објектите,
процентот на изграденост и коефициент на
искористеност
да се во согласност со
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните
парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните односи, односно една или повеќе
катастарски парцели да преставуваат градежна
парцела.
Површината за градење може да се
протега во рамки на една или повеќе
катастарски парцели, при што минималното
растојание од површината за градење до
границата на парцелата кон постоечката
сообраќајница не треба да е помало од три (3)
метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за
ст андарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр.37/14).
Член 11
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Bu~in се дефинира просторната
организација и условите за градење во селско
стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со
класа на намена А1 (домување во станбени
куќи - селско стопански дворови) освен објектот
за домување, можат да се предвидат и
помошни градби во функција на селско
стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и
сл.)
Член 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Bu~in се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и
градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (
водовод, канализација и електрика) да
овозможи да се приклучи на мрежата секој
објект со основна група на класи на намена Адомување, Б- комерцијални и деловни намени
и В- јавни институции.
За објектите со група на класа на намена
Г- производство, дистрибуција и сервиси,
доколку
капацитетите
на
постојната
инфраструктура
не
задоволуваат
се
изработува Проект за инфраструктура.

Проект за инфраструктура се изработува
согласно член 51-а од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ,
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14),
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со
Билансни споредбени показатели во кои се
прикажани планираните површини по намена
на земјиштето - наменските зони, во однос на
постојните изградени површини.
Член 14
Сите параметри за уредување на
просторот во планскиот опфат кои не се
опфатени во приложените општи услови за
изградба на просторот од овој Општ Акт, мора
да бидат во согласност со Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр.
63/12, 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел
на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на општина
Kru{evo и се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите
на оваа
Одлука
се
применуваат до донесување на Урбанистички
план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавување во Службен гласник на општина
Kru{evo.
Br.07-653/4 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.),
член 22 став 1 точка 1 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), Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo

Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намената на земјиштето
согласно намената на бесправните објекти кои се
вклопуваат за Киро и Љубица Секулоски за КП. бр.
4386/1 со КП. бр. 4386/2 КО Крушево во град
Крушево према графичкиот прилог кој е составен
дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/5 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член
22 став 1 точка 1 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) , Советот
на Општина Крушево на седницата одржана на
12.08.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намената на земјиштето
согласно намената на бесправните објекти кои се
вклопуваат за Христо Сиљаноски за КП. бр. 5139/1
со КП. бр. 5139/3 КО Крушево во град Крушево
према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа
одлука.
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/6 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член
22 став 1 точка 1 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) ,
Советот на Општина Крушево на седницата
одржана на 12.08.2014 godina, donese:
ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намената на
земјиштето согласно намената на бесправните
објекти кои се вклопуваат за Абаз Елмазоски за
КП. бр. 276 со КП. бр. 627/3 КО Јакреново во село
Јакреново према графичкиот прилог кој е составен
дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/7 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.),
член 22 став 1 точка 1 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) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 12.08.2014 година донесе:
ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намената на
земјиштето согласно намената на бесправните
објекти кои се вклопуваат за Гоце Колароски за
КП. бр. 1688 со КП. бр. 2731 и 2734 КО Свето
Митрани во село Свето Митрани
према
графичкиот прилог кој е составен дел на оваа
одлука.

Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/8 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член
22 став 1 точка 1 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) , Советот
на Општина Крушево на седницата одржана на
12.08.2014 година донесе:
ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намената на земјиштето
согласно намената на бесправните објекти кои се
вклопуваат за Ј.П. МАКЕДОНСКИ
ШУМИ
СКОПЈЕ П.Ш.С. “ЛИПА“ – Крушево Ул. “Маршал
Тито“ бб. за КП бр.4295 КО Крушево према
графичкиот прилог кој е составен дел на оваа
одлука.
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/9 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11, 155/12, 72/13
и 44/2014 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член
22 став 1 точка 1 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) , Советот
на Општина Крушево на седницата одржана на
12.08.2014 година донесе:

ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Op{tina Kru{evo
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намената на
земјиштето согласно намената на бесправните
објекти кои се вклопуваат за Ј.П. МАКЕДОНСКИ
ШУМИ СКОПЈЕ П.Ш.С. “ЛИПА“ – Крушево Ул.
“Маршал Тито“ бб. за КП бр.2181 КО Крушево
према графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа одлука.
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07-653/10 od 12.08.2014 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 21 stav 1 to~ka 50 od
Statutot na Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/2007), i Odlukata
za dodeluvawe stipendija na dvajca studenti od
Op{tina Kru{evo br.07-635/4 od 31.07.2014
godina, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 12.08.2014 godina, donese:
P R A V I L N I K
za utvrduvawe na osnovni kriteriumi za
dodeluvawe na stipendija
I. OP[TI ODREDBI
^len 1
So ovoj Pravilnik se utvrduvaat
osnovnte kriteriumi za dodeluvawe na
stipendija na dvajca studenti od Op{tina
Kru{evo koi se zapi{ani na dodiplomski
studii na dr`avnite visoko obrazovni
isntitucii vo zemjava vo u~ebnata 2014/2015
godina.
^len 2
Sredstvata za dodeluvawe na stipendija
}e se obezbedat od Buxetot na Op{tina
Kru{evo.
II. KRITERIUMI ZA DODELUVAWE NA
STIPENDIJA
^len 3
1. Stipendija mo`e da dobie student od
Op{tina Kru{evo koj e zapi{an na
dodiplomski studii na nekoja visoko
obrazovna isntitucija vo zemjava vo u~ebnata
2014/2015 godina.

2. Prednost }e imaat studenti koi:
- dosega{niot uspeh,
20
bodovi;
- dete bez roditeli,
30
bodovi;
- poteknuva od semejstvo so eden roditel, 20
bodovi;
- semejstvo od socijalno zagrozena kategorija,
ili primatel na socijalna pomo{, 30 bodovi;
III. USLOVI, NA^IN NA ISPLATA I
VREMETRAEWE NA STIPENDIJATA
^len 4
Studentite od Op{tina Kru{evo koj }e
bidat izbrani }e sklu~at Dogovor so Op{tina
Kru{evo, vo koj }e se utvrdat pravata i
obvrskite na dvete strani.
^len 5
Stipendijata }e se ispla}a devet meseci
vo godinata do diplomiraweto.
Stipendistot redovno treba da go
zapi{uva sekoj semestar, redovno da gi polaga
ispitite i za toa redovno da dostavuva
izvestuvawe od fakultetot do Op{tina
Kru{evo.
Dokolku stipendistot ne se pridr`uva
na odredbite od stav na 2 na ovaj ~len, se
obvrzuva sredstvata dadeni kako stipendija da
gi vrati na smetkata na Op{tina Kru{evo vo
rok od eden mesec po neispolnuvaweto na
uslovite.
^len 6
Ispla}aweto na pari~nite sredstva
dadeni kako stipendija }e se vr{i na smetkata
na studentot za period od devet meseci vo tekot
na studentskata godina se do diplomirawe vo
iznos od 3.000,00 denari.
IV. PEODNI I ZAVR[NI ODREDBI
^len 7
Za se {to ne e pridvideno so ovoj
Pravilnik }e se primenuvaat odredbite od
Zakonot za obligacioni odnosi.
^len 8
Izmeni
i
dopolnuvawa
na
ovoj
Pravilnik mo`e da vr{i Sovetot na Op{tina
Kru{evo.
^len 9
Ovoj Pravilnik vleguva vo sila i }e se
primenuva so denot na negovo objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na Op{tina Kru{evo.
Br.07-653/11 od 12.08.2014 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 12.08.2014 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
01.01.2014 god. do 30.06.2014 god.
1.
SE
USVOJUVA
kvartalniot
Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Kru{evo za periodot od 01.01.2014
god. do 30.06.2014 god.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.07-653/12 od 12.08.2014 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
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