SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
20.09.2013 god.

Br.VII

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 sedmata sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 19.09.2013 god.

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na sedmata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 19.09.2013 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.08-757/1 od 20.09.2013 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
\orgi Dam~eski, s.r.

SE USVOJUVA zapisnikot od {estata
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 06.09.2013 godina.

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 sedmata sednica, odr`ana na
19.09.2013 godina go donese sledniot:

Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11 и 162/2012 год.), 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) , Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
19.09.2013 год. донесе:

Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od
pettata sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 30.08.2013 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- 732/3 od 19.09.2013 godina.

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
sedmata sednica, odr`ana na 19.09.2013 godina
go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K

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- 732/4 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.

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 Алимоска Наџија
за КП. бр. 285 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- 732/5 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Sl.Vesnik na RM”br.56/11 и 162/2012 год.),
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) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 19.09.2013 год. 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 ЕВН Македонија –
КЕЦ Прилеп за ТС10/04кв “Манастир СВ.Спас “
на КП. бр. 2554/2 КО “ Крушево – вон град“
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- 732/6 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11 и 162/2012 год.),
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) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 19.09.2013 год. 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 Рахман Јаоски на КП.
бр. 632 КО Саждево во село Саждево 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- 732/7 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Sl.Vesnik
na RM”br.56/11 и 162/2012 год.), 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) , Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
19.09.2013 год. 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 Душан Пусоски за

2

КП. бр. 1684 со КП. бр. 1595/1 КО Свето
Митрани во село Свето Митрани
мпрема
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- 732/8 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Sl.Vesnik na RM”br.56/11 и 162/2012 год.),
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) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 19.09.2013 год. 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 Малим Алимоски
за КП. бр. 1477 со КП. бр. 2962/1 КО Пресил
Милошево во село Пресил 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- 732/9 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Sl.Vesnik na RM”br.23/11, 54/11 и 155/12 и
72/2013 god), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(“Sl.Vesnik na RM”br.56/11 и 162/2012 год.),
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) , Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 19.09.2013 год. 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 Синаноски Шукрија
за КП. бр. 739 и 741 со КП. бр. 733 КО Борино во
село Борино 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- 732/10 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 17 stav 1 od Zakonot
za prostorno i urbanisti~ko planirawe („Sl.
Vesnik na RM, br. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11 , 53/11, 144/2012 и 55 од 2013 godina. ), ~len
22 , stav 1, to~ka 1 i ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (,, Sl. Vesnik
na RM.br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 6 i 7 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
den 19.09.2013 godina ja donese slednata:
DOPOLNUVAWE NA PROGRAMATA
ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE NA
OP[TINA KRU[EVO ZA 2013 GODINA
1.
Programata
za
Urbanisti~ko
planirawe na Op{tina Kru{evo za 2013
godina br.07-20/9 od 09.01.2013 godina, i
dopolnuvaweto na programata za urbanisti~ko
planirawe na op{tina kru{evo za 2013god.
br.07-609/7 od 30.07.2013 god i 07-678/24 od
30.08.2013 godina se dopolnuva vo to~ka 2 so
stav 2.18, 2.19, 2.20 i vo to~ka 4 so stav 4.5 i
glasi:
2.18.
Detalen
Urbanisti~ki
Plan
za
GRATSKA ^ETVRT 9
blok 9.3.
za izgradba na zatvoren
pliva~ki bazen.
Granicite na urbaniot opfat na koj }e
se vr{i izgotvuvawe na Detalen Urbanisti~ki
Plan za izgradba na zatvoren pliva~ki bazen
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so tribini se usoglaseni so noviot GUP za
grad Kru{evo za GRATSKA ^ETVRT 9 blok
9.3. prika`ani vo grafi~kiot prikaz, koj e
sostaven del na ovaa programa.
2.19. Detalen Urbanisti~ki Plan za
GRATSKA ^ETVRT 10
blok 10.3. za izgradba na sportska
sala.
Granicite na urbaniot opfat na koj
}e se vr{i izgotvuvawe na Detalen
Urbanisti~ki Plan za izgradba na sportska
sala se usoglaseni so noviot GUP za grad
Kru{evo za GRATSKA ^ETVRT 10 blok
10.3. prika`ani vo grafi~kiot prikaz, koj e
sostaven del na ovaa programa.
2.20. Detalen Urbanisti~ki Plan
GRATSKA ^ETVRT 6
blok 6.2, blok 6.3 blok 6.4
izgradba na hoteli.

za
za

Granicite na urbaniot opfat na koj
}e se vr{i izgotvuvawe na Detalen
Urbanisti~ki Plan za izgradba na hoteli se
usoglaseni so noviot GUP za grad Kru{evo
za GRATSKA ^ETVRT 6, blok 6.2, blok 6.3,
blok 6.4
.
prika`ani vo grafi~kiot
prikaz, koj e sostaven del na ovaa programa.
4.5. Izgotvuvawe na izmena i dopolna na
urbanisti~ki plan vo
naseleni
mesta
Kru{evo
i
Makedonski Brod za ski centar za
alpsko skijawe MUSICA op{tini
Kru{evo i Makedonski Brod
za del od URBAN BLOK “ 2 “ - vo
vikend naselba.
Izmenata e vo postojnite Granicata na
opfatot koi se prika`ani vo grafi~kiot
prilog koj e sostaven del na ovaa programa.
2.Dopolnuvaweto na Programata za
Urbanisti~ko plаnirawe broj 07-678/24 od
30.08.2013 godina se ukinuva.
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Re.br.
str.
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9. Odluka so koja se utvrduva da se donese
urbanisti~ko planska dokumentacija za
usoglasuvawe na namenata na zemji{teto za
KP.br.739 i 741, 733 ............................................... 4
10. Dopolnuvawe na Programa za Urbanisti~ko
Planirawe na Op{tina Kru{evo za 2013 g..... 4
11. Razvoen Plan za komunalni aktivnosti na
Op{tina Kru{evo za period od 2013-2015
godina ...................................................................... 4
Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.

3.Ova dopolnuvawe vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik
na Op{tina Kru{evo i stanuva sostaven del
na Programata za Urbanisti~ko planirawe
na Op{tina Kru{evo za 2013 godina, br.0720/9 od 09.01.2013 godina, i dopolnuvaweto na
programata za urbanisti~ko planirawe na
op{tina kru{evo za 2013god. br.07-609/7 od
30.07.2013 god i 07-678/24 od 30.08.2013godina.
Br.07- 732/11 od 19.09.2013 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Niko ^oneski, s.r. Kru{evo.
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