SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i ~len

07.12.2017 god.

Br.XII

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:

2. VD direktorot }e ja izvr{uva
funkcijata do imenuvawe na direktor po
raspi{an konkurs, no ne podolgo od 6 ({est)
meseci.
3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na
negovoto donesuvawe, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na Op{tina Kru{evo.

Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite
doneseni na 4-ta sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 07.12.2017 god.

4. Primerok od ova Re{enie da se dostavi
do imenuvaniot, JP „Komuna” Kru{evo i Arhiva
na Op{tina Kru{evo.

1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na
4-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 07.12.2017 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.09-1075/1 od 07.12.2017 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 9 i 16 i
~len 63 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.Vesnik na R.M.” br.5/2002), ~len 19 a. stav 5
od Zakonot za javnite pretprijatija (“Sl.Vesnik
na R.M.” br.38/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09;
97/10; 6/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15 i
39/16), i ~len 62 stav 1 to~ka 9 i 16 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007 i 14/16), Gradona~alnikot na
Op{tina Kru{evo, donese:
R E [ E N I E
za imenuvawe na VD direktor na JP
„Komuna” Kru{evo
1. Za VD direktor na JP „Komuna”
Kru{evo, SE IMENUVA NAUM ILIESKI od
Kru{evo, ul.”Partizanska” br.41b, diplomiran
Ekonomist.

Obrazlo`enie
Op{tina Kru{evo vrz osnova na Javen
konkurs za izbor na direktor, so Re{enie br.08831/7 od 11.11.2013 godina, za direktor na JP
„Komuna” Kru{evo go izbra Velko Krsteski od
Kru{evo so mandat od 4 (~etiri) godini,
zapo~nuvaj}i od 02.12.2013 godina.
Zaradi istek na mandatot na direktorot, a
zatoa {to ne e sprovedena postapka za izbor na
direktor,
Gradona~alnikot
na
Op{tina
Kru{evo imenuva vr{itel na dol`nosta
direktor do imenuvawe na direktor po raspi{an
konkurs, no ne podolgo od 6 ({est) meseci.
Soglasno ~len 19a. stav 5 od Zakonot za
javnite pretprijatija, Gradona~alnikot na
Op{tina Kru{evo se re{i kako vo dispozitivot.
Upatstvo za pravno sredstvo: Protiv ova
Re{enie dopu{tena e `alba vo rok od 8 (osum)
dena od denot na priemot na istoto do Dr`avna
komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i
postapka od raboten odnos vo vtor stepen.
Br.09-1072/1 od 06.12.2017 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br. br.1/2007 i 16/2014) i ~len 110 i 150
od Delovnikot za rabota na Sovetot na Op{tina
Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo”
br.1/2008), Sovetot na Op{tina Kru{evo na
~etvrtata sednica, odr`ana na 07.12.2017 godina
go donese sledniot:
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Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 3-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 17.11.2017 godina, zaedno so
dopolnuvawata.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tinata
Kru{evo, soglasno ~len 62 stav 4 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija”
br.5/2002).
Br.08-1050/3 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma
Petroski, s.r. Kru{evo.
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 и 16/2014), Советот на Општина Крушево
на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет за
изградба на Резервоар за питка вода во н.м.
Борино, Општина Крушево
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет за
изградба на Резервоар за питка вода во н.м. Борино,
Општина Крушево.
Член 2
Општина Крушево го утврдува како
приоритет проектот за изградба на Резервоар за
питка вода во н.м. Борино, Општина Крушево за да
може да аплицира за средства распределени на
општина Крушево со Одлука за распределба на
средства согласно Договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“
склучен помеѓу Влада на Република Македонија,
Министерство за транспорт и врски и Европската
инвестициона банка.
Член 3
По неговото одобрување од Европската
инвестициона банка, проектот ќе се реализира со
средствата распределени на општина Крушево со
Одлука за распределба на средства согласно
Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада
на Република Македонија, Министерство за
транспорт и врски и Европската инвестициона банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен Гласник на Општина
Крушево.

Br.08-1050/4 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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 и 16/2014), Советот на Општина Крушево
на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет за
доградба на Водоводна линија за водоснабдување
на с. Саждево, од постоечка приклучна шахта до
постоечка линиска шахта бр.1 во Општина
Крушево
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет за
доградба на Водоводна линија за водоснабдување на
с. Саждево, од постоечка приклучна шахта до
постоечка линиска шахта бр.1 во Општина Крушево.
Член 2
Општина Крушево го утврдува како
приоритет проектот за доградба на Водоводна
линија за водоснабдување на с. Саждево, од
постоечка приклучна шахта до постоечка линиска
шахта бр.1 во Општина Крушево за да може да
аплицира за средства распределени на општина
Крушево со Одлука за распределба на средства
согласно Договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“
склучен помеѓу Влада на Република Македонија,
Министерство за транспорт и врски и Европската
инвестициона банка.
Член 3
По неговото одобрување од Европската
инвестициона банка, проектот ќе се реализира со
средствата распределени на општина Крушево со
Одлука за распределба на средства согласно
Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада
на Република Македонија, Министерство за
транспорт и врски и Европската инвестициона банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен Гласник на Општина
Крушево.
Br.08-1050/5 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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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 и 16/2014), Советот на Општина Крушево
на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет за
изградба на Атмосферска и фекална канализација
со пречистителна станица во н.м. Норово,
Општина Крушево
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет за
изградба на Атмосферска и фекална канализација со
пречистителна станица во н.м. Норово, Општина
Крушево.
Член 2
Општина Крушево го утврдува како
приоритет проектот за изградба на Атмосферска и
фекална канализација со пречистителна станица
во н.м. Норово, Општина Крушево за да може да
аплицира за средства распределени на општина
Крушево со Одлука за распределба на средства
согласно Договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“
склучен помеѓу Влада на Република Македонија,
Министерство за транспорт и врски и Европската
инвестициона банка.
Член 3
По неговото одобрување од Европската
инвестициона банка, проектот ќе се реализира со
средствата распределени на општина Крушево со
Одлука за распределба на средства согласно
Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада
на Република Македонија, Министерство за
транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на
Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014) , Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
07.12.2017 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 Ристо Маркоски изградени на КП. бр.
4011 и дел на КП. бр. 4002 КО Крушево во град
Крушево према графичкиот прилог кој е составен
дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен Гласник на Општина
Крушево.
Br.08-1050/6 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma
Petroski, 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,
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/2015, 217/15 i
31/2016 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 109/2014 година), член 22 став 1
точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.

Br.08-1050/8 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

3

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,
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/2015, 217/15 i
31/2016 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 109/2014 година), член 22 став 1
точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на
Општина Крушево“ бр. 1/2007 i 16/14) , Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
07.12.2017 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 Перо Пејчиноски изграден на КП. бр.
1894/1 КО Крушево вон град према графичкиот
прилог кој е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во службен гласник на Општина
Крушево.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15, ~len
62 stav 1 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002) i ~len 21 stav 1
to~ka 50 i ~len 87e 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 12.07.2017 godina,
donese:
Z A K L U ^ O K
1. Se zadol`uva Lokalniot mladinski
Sovet na Op{tina Kru{evo, da izvr{i
korekcija na delovi od dostavenata Programa za
2018 godina, dostavena na 23.11.2017 godina i da ja
dostavi na naredna sednica na Sovetot na
Op{tina Kru{evo na razgleduvawe.
2. Ovaj zaklu~ok vleguva vo sila so denot
na objavuvawe na Slu`ben glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-1050/10 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 20 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник
на РМ“, бр. 199/14, 44/15, 193/15 , 31/16 и 163/16),
член 22, став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6 и 7 од Статутот на
Општина Крушево, (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина
Крушево на седницата одржана на ден 07.12.2017
година го донесе следното:
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА
ОПШТИНА КРУШЕВО
ЗА 2017 ГОДИНА
1.
Програмата за Урбанистичко планирање на
Општина Крушево за 2017 година бр.08-36/10 од
13.01.2017 година, дополнувањето на Програмата за
Урбанистичко планирање на Општина Крушево за
2017 година бр.08-156/7 од 14.02.2017 година и
дополнувањето на Програмата за урбанистичко
планирање на Општина Крушево за 2017 година
бр.01-692/7 од 04.08.2017 година, се дополнува во
точка 2 со став 2.7 и 2.8, во точка 3 со став 3.9, во
точка 5 со став 5.11, став 5.12, став 5.13, став 5.14,
став 5.15 и став 5.16 и гласи:

Br.08-1050/9 od 07.12.2017 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma
Petroski, s.r. Kru{evo.

2.7. Детален урбанистички план за ГРАДСКА
ЧЕТВРТ 6 блок 6.4
за изградба на хотели.
Површина на плански опфат 1,32ха.
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прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел
на оваа програма.
5.11. Проект за инфраструктура за изградба на
линиски инфраструктурен објект - улица во н.м.
Јакреново, Општина Крушево

Границите на планскиот опфат на кој ќе се
врши изготвувањето на Детален урбанистички план за
изградба на хотели се усогласени со новиот ГУП за
град Крушево за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 6 блок 6.4,
прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел
на оваа програма.
2.8. Детален урбанистички план за ГРАДСКА
ЧЕТВРТ 3 блок 3.3.
за изградба на хотели.
Површина на плански опфат 2,42ха.

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за
изградба на линиски инфраструктурен објект - улица
во н.м. Јакреново, Општина Крушево, се прикажани
во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа
програма.

Границите на планскиот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Детален урбанистички план за
изградба на хотели се усогласени со новиот ГУП за
град Крушево за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 блок 3.3,
прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел
на оваа програма.
3.9. ЛУПД за уредување на просторот со намена Д3
спорт
и
рекреација
полетувалиште
за
параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП
2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево

5.12. Проект за инфраструктура за изградба на
фекална канализациона мрежа во н.м. Саждево,
Општина Крушево.

Границите на планскиот опфат на кој ќе се врши
изготвување на ЛУПД за уредување на просторот со
намена Д3 спорт и рекреација - полетувалиште за
параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП
2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево се
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Границите на проектниот офат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за изградба
на фекална канализациона мрежа во н.м. Саждево,
Општина Крушево, се прикажани во графичкиот
приказ, кој е составен дел на оваа програма.
5.13. Прпект за инфраструктура за: инвестиципнп техничка дпкументација ,,Прпект за имплементација
на пптички кабел на релација с.Впѓани - с.Единакпвци
(пбезбедуваое
на заштита
вп
трансппртна
електрпнска кпмуникациска мрежа на делница
Битпла - Прилеп) на Македпнски Телекпм АД - Скппје
- КО Бучин

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за
атмосферска
и
фекална
канализација
со
пречистителна станица за с. Норово, Општина
Крушево, се прикажани во графичкиот приказ кој е
составен дел на оваа програма.
5.15. Прпект за инфраструктура за атмпсферска и
фекална канализација сп пречистителна станица за
н.м. Пресил, Општина Крушевп

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за:
инвестиционо - техничка документација ,,Проект за
имплементација на оптички кабел на релација
с.Воѓани - с.Единаковци (обезбедување на заштита во
транспортна електронска комуникациска мрежа на
делница Битола - Прилеп) на Македонски Телеком
АД - Скопје - КО Бучин, се прикажани во графичкиот
приказ, кој е составен дел на оваа програма

5.14. Прпект за инфраструктура за атмпсферска и
фекална канализација сп пречистителна станица за с.
Нпрпвп, Општина Крушевп

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за
атмосферска
и
фекална
канализација
со
пречистителна станица за н.м. Пресил, Општина
Крушево, се прикажани во графичкиот приказ кој е
составен дел на оваа програма.
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5.16. Прпект за инфраструктура за фекална и
атмпсферска канализација вп н.м. Јакренпвп,
Општина Крушевп

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши
изготвување на Проект за инфраструктура за фекална
и атмосферска канализација во н.м. Јакреново,
Општина Крушево, се прикажани во графичкиот
приказ кој е составен дел на оваа програма.

7. Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata
na Buxetot na Op{tina Kru{evo za 2017 god....3
Prilog PDF
8. Odluka so koja se utvrduva da se donese
urbanisti~ko
planska
dokumentacija
za
usoglasuvawe na namenata na zemji{tetot vo
Op{tina Kru{evo po barawe od Risto Markoski
od Kru{evo;
9. Odluka so koja se utvrduva da se donese
urbanisti~ko
planska
dokumentacija
za
usoglasuvawe na namenata na zemji{tetot vo
Op{tina Kru{evo po barawe od Pero
Pej~inoski od Kru{evo.......................................... 4
10. Zaklu~ok za zadol`uvawe na lokalniot
mladinski Sovet na Op{tina Kru{evo .............4
11. Dopolnuvawe na Programata za urbanisti~ko
planirawe na Op{tina Kru{evo za 2017 god...... 4
Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.

2. Ова дополнуваwе влегува во сила со денот
на објавуваwето во Слу`бен Гласник на Оп{тина
Кру{ево и станува составен дел на Програмата за
Урбанисти~ко планираwе на Оп{тина Кру{ево за
2017 година, бр. 08-36/10 од 13.01.2017 година,
дополнуваwето на Програмата за Урбанисти~ко
планираwе на Оп{тина Кру{ево за 2017 година
бр.08-156/7 од 14.02.2017 година и дополнувањето на
Програмата за урбанистичко планирање на Општина
Крушево за 2017 година бр.01-692/7 од 04.08.2017
година.
S O D R @ I N A
Re.br.
str.
1.Zaklu~ok za objavuvawe na aktite doneseni na 3ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo
.............................................................................. 1
2. Re{enie za imenuvawe na VD direktor na JP
„Komuna” Kru{evo ............................................. 1
3. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 3-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo
............................................................................... 2
4. Odluka za utvrduvawe na prioritet za izgradba
na Rezervoar za pitka voda vo n.m. Borino,
Op{tina Kru{evo ............................................... 2
5. Odluka za utvrduvawe na prioritet za dogradba
na Vodovodna linija za vodosnabduvawe na
s.Sa`devo, od postoe~ka priklu~na {ahta do
postoe~ka liniska {ahta br.1 vo Op{tina
Kru{evo ................................................................ 2
6. Odluka za utvrduvawe na prioritet za izgradba
na Atmosferska i fekalna kanalizacija so
pre~istitelna stanica vo n.m. Norovo, Op{tina
Kru{evo .................................................................3
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