SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
13.06.2013 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 tretata sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 12.06.2013 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na tretata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 12.06.2013 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.08-488/1 od 13.06.2013 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
Vasil~o 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 tretata sednica, odr`ana na
12.06.2013 godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od
vtorata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 29.04.2013 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- 443/3 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

Br.III

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член
18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од
Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на
Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
12.06.2012 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет за изградба на
доводен цевковод од регионален водовод
Студенчица до постоен водоводен систем за
Пресил, Св.Митрани и Врбоец
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет за
изградба на доводен цевковод од регионален
водовод Студенчица до постоен водоводен систем
за Пресил, Св.Митрани и Врбоец, Општина
Крушево.
Член 2
Општина Крушево го утврдува како
приоритет проектот за изградба на доводен
цевковод од регионален водовод Студенчица до
постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани
и Врбоец за да може да се аплицира во Агенцијата
во финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој во рамките на Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013
година.
Член 3
Проектот ќе се имплементира со средства
од Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој и Буџетот на
Општина Крушево.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен Гласник на Општина
Крушево.
Br.07- 443/4 od 12.06.2013 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,
~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),

a vo vrska so ~len 16 i 17a. od Zakonot za
koristewe i raspolagawe so stvarite na
dr`avnite organi („Sl.vesnik na R.M.”
br.8/05; 150/07; 35/11 i 166/12), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
12.06.2013 godina, donese:
O D L U K A
za davawe na vremno koristewe na
objekt vo s.Sveto Mitrani
^len 1
So ovaa Odluka se odobruva da se dade
na vremeno koristewe objekt vo s.Sveto
Mitrani, sopstvenost na Op{tina Kru{evo
na
Hram
“Sv.Vm~
Dimitrij”
od
s.Krivoga{tani.
^len 2
Objektot koj se dava na vremeno
koristewe e sopstvenost na Op{tina
Kru{evo vrz osnova na re{enieto za
prenesuvawe pravo na sopstvenost na
nedvi`en imot od R.M. na Op{tina Kru{evo
vrz osnova na sproveden delben bilans br.23257/67 od 08.02.2000 godina, P.L. 165 KP
br.1585, a porano se koriste{e kako
prodavnica.
^len 3
Objektot opi{an vo ~len 2 na ovaa
Odluka se dava na vremeno koristewe od 10
(deset) godini, bez nadomestok.
^len 4
Za vremeto za koe }e se koristi
objektot od strana hramot, a za potrebite na
mesnoto naseleni, dozvoleno e da se izvr{at
zafati za da dobie objektot upotrebna
sostojba za trpezarija.
^len 5
Za vremeto za koe }e se koristi
objektot hramot }e gi snosi tro{ocite za
negovo tekovno odr`uvawe.
Koristeweto na objektot mo`e da
prestane ako objektot se koristi sprotivno
na namenata za koe e daden.
^len 6
Primopredavaweto na objektot }e se
izvr{i pome|u pretstavnici na Op{tina
Kru{evo i pretstavnici na hramot, za {to
}e se sostavi zapisnik.
^len 7
Po prestanokot na vremeto za koe {to
e daden na koristewe, objektot treba da se
predade vo postojnata sostojba bez namerni
o{tetuvawa.
^len 8
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.07- 443/5 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002), ~len 100 stav 3 i 101 od
Zakonot za zdravstvena za{tita (“Sl.vesnik
na R.M.” br.43/12) i ~len 21 stav 1 to~ka 34 od
Statutot na Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/2007), Sovetot na
Op{tina Kru{evo, na sendicata odr`ana na
12.06.2013 godina, donese:
R E [ E N I E
za imenuvawe na
~len na UO vo Zdravstven Dom Kru{evo
1. Za ~len na UO na Zdravstven Dom
Kru{evo SE IMENUVA
- Petar Kendra od Kru{evo, dipl.Radiolog so
najmalku pet godini rabotno iskustvo vo
oblasta na zdravstvoto.
3. Mandatot na ~lenot na UO na }e trae
4 (~etiri) godini.
4. Re{enieto vleguva vo sila so denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
5. Primerok od re{enieto da se dostavi
do imenuvaniot, Zdravstven Dom Kru{evo i
Arhiva na Op{tina Kru{evo.
Br.07- 443/6 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 10, ~len 36
stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002);
~len 34, ~len 94 stav 3 i ~len 109 i 110 od
Zakonot za za{tita i spasuvawe (“Sl.vesnik
na R.M.” br.36/04; 49/04 i 86/08), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
12.06.2013 godina, donese:
R E [ E N I E
za imenuvawe na ~lenovi na op{tinskiot
{tab za
za{tita i spasuvawe vo
Op{tina Kru{evo
1.Za ~lenovi na op{tinskiot {tab za
za{tita i spasuvawe na Op{tina Kru{evo se
imenuvaat:
- Gradona~alnik na Op{tina, komandant na
{tabot;
- Pretsedatel na Sovet, na~alnik na {tabot;
Za pomo{nici na na~alnikot na {tabot
se imenuvaat:
- Toni Vrencovski, odgovoren za operativni
raboti;
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- Ko~o Andreski, odgovoren za prva
medicinska pomo{;
- Usein Useinoski, odgovoren za zgri`uvawe
i evakuacija;
- Ahileja ^avkar, odgovoren za za{tita i
spasuvawe od po`ari;
- Goce Ki~eski, odgovoren za za{tita i
spasuvawe od poplavi;
- Velko Krsteski, odgovoren za komunalni
raboti, za{tita od sne`ni nameti i odroni
od zemja i asanacija na terenot;
-Petar Kendra,odgovoren za radiolo{ko,
hemiska i biolo{ka dekontaminacija;
- Hristaki Por~u, odgovoren za za{tita i
spasuvawe na `ivotni i proizvodi od
`ivotinsko poteklo;
- Slavica Stefanoska, odgovoren za za{tita
i spasuvawe na rastenija i proizvodi od
rastitelno poteklo.
Za izvr{iteli na administrativno
tehni~ki i operativni raboti se imenuvaat:
- [uli Doaga, izvr{itel administrator;
- Ko~o Zerde, izvr{itel kurir-voza~;
- Srebre Matevski, izvr{itel kurir-voza~;
2. So donesuvaweto na ova Re{enie
prestanuva da va`i re{enieto br.07-555/7 od
29.06.2012 godina.
3. Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto potpi{uvawe i nema da se
objavi vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.07- 443/7 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 25 od Zakonot za
policija (“Sl.vesnik na R.M.” br.114/06, 6/09
i 145/12), ~len 36 stav 1 to~ka 13 od Zakonot
za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na R.M.”
br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 41, 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
12.06.2013 godina, donese:
Z A K L U ^ O K
za prifa}awe na izve{tajot za rabotata
na
slu`bata za Javna bezbednost na
Policiskata stanica Kru{evo
za periodot od vtoro polugodie od 2012
godina
1. SE PRIFA]A Izve{tajot za
rabotata na slu`bata za Javna bezbednost na
Policiskata stanica Kru{evo za periodot
od vtoro polugodie od 2012 godina, br.28.1.415 od 31.01.2013 godina.

2. Zklu~okot vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.07- 443/8 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot za javnite pretprijatija (“Sl.vesnik
na R.M.” br.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/09, 97/10 i 6/12) i ~len 21 stav 1
to~ka 37 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 12.06.2013 godina, go donese
sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na godi{nata smetka na
JP “Komuna” Kru{evo za 2012 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, ja
usvojuva godi{nata smetka na JP “Komuna”
Kru{evo za 2012 godina, br.01-16/3 od 28.02.2013
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.07- 443/9 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1 to~ka 6 i 7 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 i 6/12) i ~len 21 stav 1
to~ka 35 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 12.06.2013 godina, go donese
sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na programata za rabota na
JP “Komuna” Kru{evo za 2013 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, ja
usvojuva programata za rabota na JP “Komuna”
Kru{evo za 2013 godina, br.01-15/1 od 26.02.2013
godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
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3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se
dostavi do JP”Komuna” i Arhiva na Op{tina
Kru{evo.
Br.07- 443/10 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.07- 443/12 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik
na R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1 to~ka 6 i 7
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 i 6/12) i ~len
21 stav 1 to~ka 35 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 12.06.2013 godina, go
donese sledniot:

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
12.06.2013 godina, go donese sledniot:

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na finansiskiot Plan na
JP “Komuna” Kru{evo za 2013 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, go
usvojuva finansiskiot Plan na JP “Komuna”
Kru{evo za 2013 godina, br.01-15/2 od
26.02.2013 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.07- 443/11 od 12.06.2013 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.61/04) 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 12.06.2013
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 31.03.2013 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 31.03.2013 god.

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na godi{niot Izve{taj za
rabotata na OKI za 2012 godina
1. SE USVOJUVA godi{niot Izve{taj
za rabotata na OKI za 2012 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.07- 443/13 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 i ~len
36 stav 1 to~ka 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на Р.М„ бр.5/2002), член 4
став 1 точка 10, член 14 став 8 и член 15 на
Законот за јавни патишта (,,Сл.весник на
РМ,,бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11)
член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина
Крушево (,,Сл.гласник на Општина на Крушево
,,бр.1/2007),а во врска со критериумите за начинот
и условите за финансирање на годишната програма
за изградба,реконструкција,одржување и заштита
на op{tinskite патишта во Општина Крушево за
2013 година, Советот на општина Крушево на
седницата одржана на 12.06.2013 годina, donese:
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција,одржување и
заштита на
општински патишта во Општина Крушево
1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Со оваа програма се утврдуваат условите и
начинот на изградба ,реконструкција, одржување,
заштита, користење, управување, финансирање и
надзор на општинските патишта и улици на
Општина Крушево.
Советот на Општина Крушево ги утврдува
условите и начинот на изградба ,реконструкција,
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одржување, заштита, користење, управување,
финансирање и надзор на општинските патишта
и улици на територија на Општина Крушево, при
што особено утврдува;
-се грижи за
остварување на Годишната
програма;
-донесува финансиски план;
-одлучува за користење на средствата за
изградба,реконструкција,одржување и заштита
на општинските патишта и улици.
Работите
во
врска
со
планирањето,изградбата
реконструкцијата,одржувањето
и
реконструкцијата и заштитата на општинските
патишта и улици ги врши Одделението за
урбанизам,комунални работи и заштита на
животната средина .
Одделението за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина ги
извршува следните работи согласно Законот за
јавни патишта (,,Сл.весник на РМ ,,бр.84/08,
52/09)
планира
изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општинските патишта и
улици за Општина Крушево;
извршува годишна програма за изградба,
реконструкција одржување и заштита на
општинските патишта и улици;
ја следи и ја анализира состојбата во
врска
со
изградбата,
реконструкцијата
одржувањето и заштитата на општински патишта
и улици;
врши инвеститорски и технички надзор над
изградбата, реконструкцијата, одржувањето и
заштитата на општински патишта;
2.ПРОЕКТИРАЊЕ,ИЗГРАДБА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИТЕ
ПАТИШТА И УЛИЦИ
Под изградба на јавен пат се подразбира
изградба на патишта претежно на нова траса.Под
реконструкција се подразбира изедување на работи
на дел од постојниот пат со кој се менува неговата
основна карактеристика со цел да се зголеми
нивото на услуга на патот.
Техничката документација за изградба на
јавниот
пат
и
улица
ги
опфаќа
и
комунални,водостопански
и
други
објекти
предвидени во изградбата кои ќе се изведуваат на
под и над површината на патот.Трошоците на
изработка на техничка документација за изградба на
објектите на комуналните,водостопанските и
др.објекти ги поднесува инвеститорот на тие
објекти.Ако се гради или реконструира пат на
постојна траса,инвеститорот е должен на свој
трошок да ги измести инсталациите( водовод,
канализација или други цевководи, кабли и
електрични инсталации) односно да ги приспособи
на настанатите промени.Инвеститорот е должен пред
отпочнување на работите да ги извести имателите на

инсталации за почетокот на работите.Исто така
инвеститорот е должен на имателот на инсталациите
во трупот на патот да му овозможи увид во
документацијата за патот потребна за изместување на
инсталациите.
По извршената реконструкција или изградба на
патот, дел од патот или улицата се врши технички
преглед врз основа на кој се донесува решение за
употреба на патот или објектот на патот.Со
техничкиот преглед се уврдува дали патот, дел од
патот или објект се изградени во согласност со
одредбите на Законот за јавни патишта (,,Сл.весник
наРМ,,
бр.84/08),инвестиционо-техничка
документација,стандардите
и
техничките
нормативи,како и дали се исполнети сите технички
услови во сообраќајно-технички и градежно технички
погледи за уреден и безбеден сообраќај на
патот.Техничкиот преглед го врши Комисија која ја
формира органот кој го издал одобрението за градење.
3.ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА
И УЛИЦИ
Општинските патишта и улици се одржуваат
на начин со кој се обезбедува зачувување на
употребната и реалната вредност на патот и улицата за
траен,безбеден и непречен сообраќај, а под услови
определени со Закон за јавни патишта ,технички
нормативи ,стандарди и прописи за безбедност на
сообраќајот на патиштата.
Работи на одржување се работи на
инвестиционо, редовно и зимско одржување на
општинските патишта и улици.
-Работи на инвестиционо одржување се
периодично обновување на коловозната постилка,
зајанување обнова на коловозната конструкција,
изработка на потпорни и обложни ѕидови како и
отстранување на недостатоци на пат поради кои на
одредени места почесто доаѓа до сообраќајни незгоди(
црни точки).Кои работи се изведуваат врз основа на
техничка документација – ревидиран и одобрен проект
од инвеститорот, а доколку се зазема ново земјиште
техничката документација треба да се усогласи со
урбанистичкиот план.
-Работи на редовно одржување на општинските
патишта и улици се:
* поправка на коловозот и трупот на патот;
* чистење на коловозот, уредување на банкини насипи
чистење на одводи на патот, патни канавки, сливници,
поправка на потпорни и обложни ѕидови;
* работи на одржување на електрична инсталација –
осветлување на патот;
* косење на трева, уредување и одржување на зелени
површини и насипи во патното земјиште;
* чистење снег и мраз од коловозот,посипување на
коловозот со сол или абразивни средства;
* чистење,поставување,замена и поправка на
хоризонтална и вертикална сигнализација на патот,на
огради и заштитна мрежа на патот и друга опрема на
патот.
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Јавните
патишта
се опремуваат со
сообраќајни знаци и заштитна опрема, зависно од
сообраќајно-техничките услови на патот.
Сообраќајните знаци и заштитната опрема на
општинските патишта и улици ги поставува,
заменува или отстранува и уредно ги одржува
општината, со што ги означува условите и ќе утврди
режим на сообраќај на општинските патишта и
улици,во сите случаи кога постојат околности кои
можат да го загрозат безбедното одвивање на
сообраќајот.
Техничката документација за опремување на јавните
патишта ја одобрува општината во согласност со
Министерсво за внатрешни работи.Во случај кога е
загрозена безбедноста на сообраќајот на јавните
патишта општината е должна да постави и отстрани
сообраќајни знаци и заштитна опрема на местата
каде постои конкретна опасност.
Забрането е неовластено поставување,
отстранување, преместување, засолнување или
оштетување на сообраќајните знаци и заштитната
опрема.
Работите на одржување на јавниот пат и
улици се изведуваат на начин кој обезбедува
постојана проодност .По исклучок кога работите на
јавниот пат неможат да се изведат под сообраќај
надлежниот орган во општината може привремено,
делумно или во целост да го запре сообраќајот и да
утврди по кој пат и под кои услови ќе се одвива
сообраќајот, со тоа што во рок од 48 часа пред
почетокот на запирањето на сообраќајот,се
известуваат корисниците на јавниот пат преку
средствата за јавно информирање.
ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И
УЛИЦИ
Работите на заштита на општинските
патишта и улици ги врши општината.Под заштита
на пат се подразбира превземање на мерки, потребни
за спречување на недозволени дејствија на
патот,патниот и заштитниот појас, поведување на
прекршочна постапка и постапка за враќање на
узурпирано земјиште од трупот на патот и патниот
појас.
На општинските патишта и улици можат да
се стекнуваат службености за поставување на
водоводни, канализација, електрични, телефонски
водоводи и слични објекти, под услов користењето
на тоа право да непречи на режимот на сообраќајот,
да не ја загрозува безбедноста на сообраќајот и да не
се оштетува и загрозува стабилноста на трупот на
патот и објектите на патот.Согласноста за
извршување на работите ја издава општината.По
изведувањето на службените работи, изведувачот е
должен патот или улицата да го доведе во првобитна
состојба, односно стабилност која нема да го
загрозува сообраќајот.

На општински пат на одалеченост од 3
метри,сметајки од крајната точка на патниот појас во
заштитниот појас надвор од населени места можат да
се поставуваат натписи со кои се упатува на
споменици на култура, историски природни
знаменитости, како и на простори и објекти кои се во
непосредна врска со сообраќајот.Работите на
поставување на натписи ги врши општината, а
трошоците околу поставувањето и одржувањето на тие
натписи ги поднесува правно или физичко лице кои
поднеле барања за нивно поставување за што добива
одобрение што го издала општината.
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 водата;
3. Оштетување и сечење на дрва покрај
патот,спуштање на дрвја и друг материјал по косините
на патот,влечење на греди,трупци ,плугови камени
блокови,железни шипки и др.сл.предмети;
4. Фрлање шут,отпадоци,држење на ѓубришта
или гнојни јами во заштитниот појас.
5. Оставање на отпадоци,смет и др.материјали
на коловозот,банкината,патниот појас или тротоарот;
6. Поставување на светлосни направи покрај
патот кои му пречат на сообраќајот;
7. Попречување користење на патот и
улицата,прекопување на коловозот,оставање пречки и
др. Материјали на коловозот или неовластено
поставување разни препреки.
8. Вршење на други работи со кои може да се
оштети патот или да се попречува и загрозува
сообраќајот на патот.
НАДЗОР
Надзор над состојбата на општинските
патишта и улици, примената на технички нормативи и
стандарди при изведување на работите и употребата на
материјалот при изградба, реконструкција, одржување
и заштита на општинските патишта и улици врши
инспекциски орган на општината.,односно инспектор
за патишта.
ФИНАНСИРАЊЕ
НА
ОПШТИНСКИТЕ
ПАТИШТА И УЛИЦИ
Финансиските
средства
за
изградба,реконструкција,одржување и заштита на
општинските патишта и улици се обезбедуваат од
Агенција за државни патишта.
Средствата наменети за општински патишта и
улици се распоредуваат според критериуми. За нашата
Општина
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:
1. Општински патишта
2. Улици
-Општински патишта и улици
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Средствата потребни за одржувањето на
1. Советот на Општина Крушево дава
општинската патна мрежа треба да изнесуваат Согласност дека средства од Буџетот на Општина
1.969.771,00 денари.
Крушево се обезбедени и ќе се користат за
реализација на проектот за изградба на доводен
1. За изградба реконструкција,санација,прибирање цевковод од регионален водовод Студенчица до
на атмосферска вода и изградба на потпорни ѕидови постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани
се предвидува да се издвојат средства во висина од и Врбоец, согласно развојните програми на
2.269.771,00 денари при употреба на овие средства Општина Крушево.
приоритет треба да имаат слednite објекти:
2. Оваа Согласност влегува во сила со
- за дпделуваое на бехатпн кпцки и градежни
денот на објавувањето во Службен Гласник на
материјали на градани вп градпт и селата
за изградба на улици за кпи граданите ќе Општина Крушево.
Br.07- 443/15 od 12.06.2013 godina.
пбезбедат учествп вп рабптна рака или сп
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
учествп на финансиски средства.
-за изградба на улици вп градпт и населените Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
места;
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i
-за улици која е обезбедена донација, а за која е
15
od
Zakonot za lokalna samouprava
потребно учество на Општина Крушево со
(“Sl.vesnik
na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len
финансиски средства;
21
stav
1
to~ka
38, 49 i 50 od Statutot na
- pe{e~kite povr{ini vo gradot i
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
naselenite mesta;
-ureduvawe i tamponirawe na ulicite vo Kru{evo” br.1/2007) i ~len 3, 4 i 7 od odlukata
za opredeluvawe na kriteriumi za dodeluvawe
vikend zonata;
na finansiska pomo{ od Buxetot na Op{tina
-изградба на паркинг простори во градот;
- реконструкција на потпорни ѕидови и шахти на Kru{evo br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po
Barawe br.07-383/1 od 14.05.2013 godina od
улици и општински патишта;
-ulici vo vikend naselba “vr{nik” (vo @enski Odbojkarski Klub „Kru{evo 2006”
Kru{evo, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
skija~ki centar musica);
2. За зимско одржување на патишта и улици се sednicata odr`ana na 12.06.2013 godina, donese:
предвидуваат 300.000,00 денари.
RE[ENIE
-Трошоците на службата
za isplata na finansiski sredstva
За непречено функционирање на службата и
извршување на активностите потребни се 000.000 (
_____________ )денари ( за одржување на основните
средства на службата)
Оваа Програма влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина
Крушево.
Br.07- 443/14 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и
15 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1
точка 38 и 50 од Статутот на Општина Крушево
(„Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007),
Советот на Општина Крушево на седницата
одржана на 12.06.2012 година, донесе:
СОГЛАСНОСТ
За намена на обезбедени средства за изградба
на доводен цевковод од регионален водовод
Студенчица до постоен водоводен систем за
Пресил, Св.Митрани и Врбоец

1. DA SE ISPLATI suma od 20.000,00
(dvaeset iljadi) denari po barawe br.07-383/1
od 14.05.2013 godina od @enski Odbojkarski
Klub „Kru{evo 2006” Kru{evo.
2. Sredstvata da bidat isplateni na
`iro smetka br.20001342265234, deponent
Stopanska Banka Skopje, od smetkata na
Buxetot na Op{tina Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na negovoto donesuvawe.
Br.07- 443/16 od 12.06.2013 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 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 ~len 3, 4 i 7 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.07-429/1 od 28.05.2013 godina od FK
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„Pitu Guli” Kru{evo, Sovetot na Op{tina
Kru{evo na sednicata odr`ana na 12.06.2013
godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1.
DA SE ISPLATI suma od
60.000,00 ({eeset iljadi) denari po barawe
br.07-429/1 od 28.05.2013 godina od FK „Pitu
Guli” Kru{evo.
2. Sredstvata da bidat isplateni na
`iro smetka br.200000925025069, deponent
Stopanska Banka Skopje, od smetkata na
Buxetot na Op{tina Kru{evo.

13.
Godi{na
Programa
za
izgradba,
rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na
op{tinski pati{ta vo Op{tina Kru{evo ..... 5
14. Soglasnost za namena na obezbedeni
sredstva za izgradba na vodovoden cevkovod od
regionalen vodovod Studen~ica do postoen
vodovoden sistem za Presil, Sveto Mitrani i
Vrboec ..................................................................... 7
15. Re{enie za isplata na finansiski sredstva
po barawe od @enski Odbojkarski Klub
„Kru{evo 2006” Kru{evo .................................... 7
16. Re{enie za isplata na finasiski sredstva
po barawe na FK „Pitu Guli” od Kru{evo ..... 8
Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.

3.Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto donesuvawe.
Br.07- 443/17 od 12.06.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
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