SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
19.02.2019 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 28-ta
sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 18.02.2019 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na
28-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 18.02.2019 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. 09-277/1 od 19.02.2019 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 28-ta sednica, odr`ana na 18.02.2019
godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 25-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 27.12.2018 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.08-244/3 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

Br.III

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 28-ta sednica, odr`ana na 18.02.2019
godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 26-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 11.01.2019 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.08-244/4 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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 28-ta sednica, odr`ana na 18.02.2019
godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 27-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 18.01.2019 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.08-244/5 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 i
~len 62 stav 1 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002), ~len
11 stav 3 i ~len 25 stav 3 od Zakonot za policija
(“Sl.vesnik na R.M.” br.114/06; 6/09; 145/12;
41/14; 33/15; 31/16; 106/16; 120/16; 21/18 i 64/18) i
~len 21 stav 1 to~ka 49 i ~len 94 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
18.02.2019 godina, donese:
O D L U K A
za formirawe na Lokalen Sovet za prevencija
^len 1
Se
formira
Lokalen
Sovet
za
prevencija kako sovetodavno i koordinativno
telo, zaradi ostavruvawe na sorabotka i
zajaknuvawe na sorabotkata i doverbata vo
rabotata na Policijata.
^len 2
Celta na Lokalniot Sovet za prevencija
se sostoi vo izgradba na zaedni~ki preporaki za
podobruavawe na Javnata bezbednost na
podra~jeto na Op{tina Kru{vo kako i gradewe
na doverba i partnerski odnosi vo prevencija
na pojavite {to vlijaat na Javnata bezbednost i
bezbednosta na soobra}ajot.
^len 3
So formiraweto na Lokalniot Sovet za
prevencija }e se ovozmo`i zajaknuvawe na
policiskata efikasnost, }e se obezbedi
unapreduvawe na bezbednosta vo Op{tinata, se
podignuva kvalitetot na `ivot vo Op{tinata
na povisoko nivo, a isto taka se podignuva na
povisoko nivo sigurnosta kaj policijata pri
vr{ewe na svojata rabota i se zgolemuva nivoto
na zadovolstvo od rabota.
Lokalniot Sovet za prevencija gi
deketktira lokalnite problemi dava predlozi
za re{avawe na problemite i im pru`a pomo{
i za{tita na gra|anite.
^len 4
Lokalniot Sovet za prevencija
formira vo sledniov sostav:
- m-r Tome Hristoski-Gradona~alnik
Op{tina Kru{evo-pretsedava~
na LSP;
- Toma Petroski-Pretsedatel na Sovet
Op{tina Kru{evo;
Nikola
Bo`inoski-Komandir
policiska stanica Kru{evo;

se
na
na
na

- Rasim Sulejmanoski-Policiska stanica
Kru{evo;
- Kostadin \or|ieski- Policiska stanica
Kru{evo-sektor soobra}aj;
- Olivera ^avkaroska-pretstavnik od
obrazovanie;
- Vasilika ^avkaroska-pretstavnik od
CSR-Kru{evo;
- Eran Memedoski-~len na Sovet na
Op{tina Kru{evo;
- Sadat Imeroski-~len na Sovetot na
Op{tina Kru{evo;
- Lefkija Ga`oska-pretstavnik od NVO;
Marija
Petroska-pretstavnik
na
Lokalniot mladinski Sovet;
- d-r Zorica Man~evska-Traj~uleskapretstavnik od oblasta na zdravstvoto;
- Sotir Gabeloski-zadol`en za odnosi so
javnost vo Op{tina Kru{evo;
- Jasmina Dimoska-sekretar vo Lokalniot
Sovet za prevencija.
^len 5
Vo rabotata na Lokalniot Sovet za
prevencija }e se vklu~at i drugi promenlivi
~lenovi vo zavisnost od temata i problemite za
koi }e rasprava Sovetot.
^len 6
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na Op{tina
Kru{evo.
^len 7
So vleguvaweto vo sila na ovaa Odluka
prestanuva da va`i odlukata za formirawe na
Lokalen Sovet za prevencija br.07-1110/6 od
10.11.2008 godina.
Br.08-244/6 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Согласно член 11 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.Весник на РМ” бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/2016 година.), 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 и 16/2014 година) , Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
18.02.2019 година, донесе:
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ОДЛУКА
со која се утврдува да се донесе
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на земјиштето
во
Општина Крушево
Член 1
СЕ
УТВРДУВА
дека ќе се донесе
урбанистичко - планска документација со која
ќе се изврши усогласување на намената на
земјиштето согласно намената на бесправниот
објект кој се вклопува за Нуран Имероски на
КП. бр. 127/4 КО Саждево во село Саждево
према графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа одлука.

1.Za
~lenovi
na
komisijata
za
raspredelba na sredstva za finansirawe na
proekti na zdru`enija i fondacii od Buxetot
na Op{tina Kru{evo za 2019 godina se
predlagaat:
- Aleksandar Stoj~eski;
- Eran Memedoski;
- Abu{ Izeiroski;
2. Primerok od re{enieto da se dostavi
do Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo koj ja
formira komisijata i arhiva na Op{tina
Kru{evo.
3. Ova re{enie vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-244/8 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, 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 RM.” br.61/2004;
96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 i 209/18) 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 i 16/2014), Sovetot na
Op{tina Kru{evo, na sednicata odr`ana na
18.02.2019 godina, go donese sledniot:

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот
на објавувањето во службен гласник на
Општина Крушево.
Br.08-244/7 od 18.02.2019 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), ~len 21 stav 1 to~ka 49 i 50 od
Statutot na Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na
Op{tina Kru{evo” br.1/2007 i 16/14) i
odredbite od Metodologijata za opredeluvawe
na kriteriumi za dodeluvawe na finansiska
poddr{ka na zdru`enija i fondacii od Buxetot
na Op{tina Kru{evo br.08-423/11 od 05.04.2018
godina, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 18.02.2019 godina, donese:
R E [ E N I E
za predlog-~lenovi na
komisijata za raspredelba na sredstva

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
01.01.2018 god. do 31.12.2018 god.
1.
SE
USVOJUVA
kvartalniot
Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Kru{evo za periodot od 01.01.2018
god. do 31.12.2018 god.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-244/9 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 17 od Zakonot za
memorijalnite spomenici i spomen obele`ja
(“Sl.vesnik na R.M.” br.66/04, 89/08 i 152/15),
~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 19 od Statutot na Op{tina
Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo”
br.1/2007 i 16/14), Sovetot na Op{tina
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Kru{evo na sednicata odr`ana na 18.02.2019
godina, donese:
P R O G R A M A
za odbele`uvawe na zna~ajni nastani i
istaknati li~nosti so spomen obele`ja za
2019/2024 godina
^len 1
So ovaa Programa se ureduvaat
pra{awata povrzani so odbele`uvaweto na
zna~ajni nastani i istaknati li~nosti so
spomen obele`ja, uslovite i postapkata za
nivno
podigawe,
odgovornite
subjekti,
za{titata i nivno ~uvawe, soglasno odredbite
od Zakonot za memorijalnite spomenici i
spomen obele`jata.
^len 2
So podigawe na spomen obele`je se
odbele`uvaat zna~ajni nastani i li~nosti od
Istorijata i kulturata na gra|anite na
Republika Makedonija od lokalno zna~ewe za
Op{tina Kru{evo.
^len 3
Spomen obele`jata se: bisti, sklupturi,
plo~i, ~e{mi, fontani i drugi umetni~ki i
arhitektonski dela i tvorbi.
^len 4
Spomen obele`je mo`e da podiga
op{tinata soglasno zakonot.
Pravni i fizi~ki lica mo`at da dadat
inicijativa do Sovetot na Op{tinata za
podigawe na spomen obele`je, kako i da
vlo`uvaat sredstva za nivno podigawe.
Stranski dr`avjani i lica bez
dr`avjanstvo mo`at da vlo`uvaat sredstva za
podigawe na spomen obele`je.
^len 5
Za podigaweto, ~uvaweto, odr`uvaweto,
za{titata i koristeweto na spomen obele`jata
Sovetot na Op{tina Kru{evo donesuva Odluka.
^len 6
Sovetot na Op{tina Kru{evo imenuva
Odbor za podigawe na spomen obele`je od 8
(osum) ~lena od redot na sovetnicite,
arhitekti, tehnolozi, istori~ari i nau~nikulturni poedinci so mandat do zavr{uvawe na
spomen obele`jeto.
^len 7
Odborot gi vr{i slednive raboti:
- rapi{uva Javen Konkurs za izrabotka na ideen
Proekt za podigawe na spomen obele`je;

- gi razgleduva op{tita pra{awa i predlaga
merki i aktivnosti vo vrska so podigaweto na
spomen obele`je;
- go sledi izvr{uvaweto na odlukata za
podigawe na spomen obele`jeto i za toa so
Izve{taj go izvestuva Sovetot na op{tinata;
- vr{i i drugi raboti soglasno so odlukata i
drugite propisi koi se odnesuvaat na
realizacija na aktivnostite.
^len 8
Odborot raspi{uva Javen konkurs za
izrabotka na ideen Proekt i se gri`i za
sproveduvawe na postapkata i za izborot na
Proektot {to }e se realizira vo soglasnost so
odredbite od Zakonot.
^len 9
Konkursot za izrabotka na ideen Proekt
e anonimen, a rezultatite od Konkursot se
objavuvaat vo dnevniot pe~at.
Rokot za prijavuvawe na konkursot
iznesuva 30 dena od denot na raspi{uvawe na
konkursot, a krajniot rok za izbor na idejniot
Proekt za podigawe na spomen obele`jeto
iznesuva 90 dena od denot na zavr{uvawe na
konkursot.
^len 10
Konkursot za izrabotka na ideen Proekt
sodr`i:
- opis na vidot i sodr`inata na spomen
obele`jeto;
- mestopolo`ba kade }e se gradi;
- osnovni elementi za tekstot {to bi bil
istaknat;
- potrebna dokumenatcija i prilozi {to treba
da gi sodr`i idejniot Proekt;
- presmetkovna vrednost na spomen obele`jeto;
- iznosi na nagradite, eventualnite otkupi i
na~inot na regulirawe na avtorskoto pravo;
- rok za prijavuvawe na konkursot;
- drugi uslovi od zna~ewe za izrabotkata na
idejniot proekt;
^len 11
Na konkursot mo`at da u~estvuvaat
doma{ni i stranski fizi~ki i pravni lica.
U~esnicite na konkursot se prijavuvaat
pod {ifra.
^len 12
Idejniot Proekt treba da bide pogoden
za izlagawe i izvedba.
Odborot e dol`en idejnite proekti javn
da gi izlo`i.
Odborot go izbira idejniot Proekt so
mnozinstvo glasovi i za toa go informira
Sovetot na Op{tinata.
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^len 13
Spomen obele`je mo`e da se premesti
odnosno otstrani so Odluka na Sovetot na
Op{tinata po prethodno mislewe od pravnoto
lice {to upravuva i se gri`i za ~uvaweto,
odr`uvaweto, za{titata i koristeweto na
spomen obele`jeto.
^len 14
So Odluka Sovetot na op{tina go
ureduva na~inot za vr{ewe na izmeni na
podigaweto na spomen obele`je ili prezemawe
na dejstvija vo negova neposredna okolina so
koi mo`e da se naru{i integritetot na spomen
obele`jeto.
^len 15
Tro{cite
za
premestuvawe
t.e.
otstranuvawe na spomen obele`jeto gi snosi
investitorot na ~ie {to barawe se vr{i
pemestuvaweto odnosno otstranuvaweto.
^len 16
Za podignatite spomen obel`ja se vodat
posebni registri.
Registrite na spomen obele`jata za
svoeto podra~je gi vodi Op{tina Kru{evo.
Prijava za upis na spomen obele`je vo
registarot podnesuva odborot.
Prijavata se podnesuva vo rok od 30 dena
od denot na predavaweto na koristewe na
spomen obele`jeto.
Zaradi upis na spomen obele`jeto vo
Centarlniot register na spomen obele`ja
Sovetot na op{tinata e dol`en da mu dostavi
na Ministerstvoto izvod od registerot vo rok
od 15 dena od denot na izvr{eniot upis vo
op{tinskiot register odnosno negovata izmena.
^len 17
Na za{titata na spomen obele`jata na
koi, soglasno so Zakon, ime e utvrden status na
kulturno nasledstvo se primenuva zakonot za
za{tita na kulturnoto nasledstvo.
^len 18
Na podigaweto na spomen obele`je se
primenuvaat propisite za izgradba na
investicioni
proekti
i
propisite
za
urbanisti~ko planirawe.
Odobrenie za gradewe izdava nadle`en
organ soglasno so zakon.
Odobrenie za gradewe ne smee da se
izdade ako spomen obele`jeto ne se sodr`i vo
Programata i ako za nego ne e donesena
odlukata od ~len 5 na ovaa Programa.

^len 19
Op{tina Kru{evo vo tekot na 2013/2015
godina }e gi odbele`uva slednive nastani i
li~nosti so spomen obele`ja:
1. Izgradba na Spomen-obele`je na Todor
Proeski vo Kru{evo
- so ova se odbele`uva likot i deloto na Todor
Proeski
- spomen obele`jeto spored pozicijata i
namenata treba da ima klu~no zna~ewe vo
gradeweto
na
reprezentativnosta
i
prepoznatlivosta na spomenot na Todor
Proeski,
zadovoluvajki
gi
najvisokite
estetski,
umetni~ki
i
arhitektonski
kriteriumi preku primena na sovremen,
moderen arhitektonski izraz i sovremeni
materijali;
- lokacija za podigawe: gradski grobi{ta
Kru{evo;
-porakata koja treba da ja simbolizira spomen
obele`jeto - ovekove~uvawe na grobnoto mesto
- Podigaweto na spomen obele`jeto }e se
finansira od strana na Ministerstvo za
kultura na RM ;
- rok za podigawe e do krajot na 2019 godina;
- do sega spomenot na Todor Proeski se
odbele`uva so sekojdnevni poseti na grobnoto
mesto od strana na mnogubrojnite negovi
obo`avateli i polagawe na venci i sve`o cve}e
na datumite bitni vo periodot od negovoto
ra|awe do smrtta;
2. Spomen obele`je na mesnosta ,,Sliva,,
-so ova se odbele`uva golemata bitka na
mesnosta ,,Sliva,, kako mo{ne zna~aen nastan
pri odbranata na Kru{evskata Republika od
1903 godina;
-nastanot se slu~il na 13 avgust 1903 godina
koga po naredba na Gorskoto Na~elstvo 40
komiti na ~elo so \orgi Stojanov re~isi cel
den ja branat otstapnicata na Glavniot [tab i
civilnoto naselenie pred naletot na 2000
asker. Vo borbata zaginale site komiti osven 4
koi slu~ajno se spasile;
- spomen obele`jeto da pretstavuva skluptura;
- lokacija za podigawe e mesnosta ,,Sliva;
-porakata treba da ja simbolizira spomen
obele`jeto e `elbata za sloboda, samo`rtvata,
sproveduvawe na naredbata vo ime na pomalku
civilni `rtvi i sekako ogromnoto herojstvo na
padnatite borci;
- tekstot {to bi bil napi{an da go sodr`i
obra}aweto na \orgi Stojanov pred komitite,
pred zapo~nuvawe na bitkata;
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-Podigaweto na spomen obele`jeto }e se
finansira od strana na Ministerstvo za
kultura na RM i Op{tina Kru{evo;
- rok za podigawe e 1 godina;
- do sega ovoj nastan se odbele`uval so
polagawe na venci i sve`o cve}e na 2 avgust;
3. Postavuvawe na spomen obele`je za Ta{ku
Maskar~eto, `iv zakopan vo 1913 godina vo
s.Rastojca;
4. Postavuvawe na spomen plo~i za nastani od
Ilindenskoto vostanie (na ku}ata na Tome
Nikle);
5. Postavuvawe na spomen obele`je za Nikola
Kirov Majski;
6. Oformuvawe na ,,Park na bistite,, so
dislokacija na nekolku bisti (od dvorot na
,,Gold teks,, i ,,Niko Doaga”) na mesnosta
Gumewe odnosno Korzo;
7. Spomen obele`je za Petre Filipovi~
Garkata;
8. Spomen obele`je za Naum Tahov, sobira~ na
narodni umotvorbi od 19 vek;
9. Spomen obele`je za Naum Tomalevski;
10. Spomen obele`je i pogrebuvawe na Petar
Acev (So mo`nost za formirawe na Alea na
Ilindenci);
11. Za{tita na grobnite mesta zna~ajni
li~nosti od prerodbenskiot, ilindenskiot i
dr. periodi na grobnite parceli vo Kru{vo;
12. Spomen obele`je za vojvodata Bla`e Krstev
Birin~eto;
13. Postavuvawe spomen obele`je za vojvodata
Metodi Stoj~ev;
^len 20
Ovaa Programa vleguva vo sila so denot
na objavuvawe vo Slu`ben Glasnik na Op{tina
Kru{evo.
Br.08-244/10 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

IZMENA I DOPOLNUVAWE
NA PROGRAMATA ZA URBANISTI^KO
PLANIRAWE
NA OP[TINA KRU[EVO ZA 2019 GODINA
1.
Vo
Programata
za
Urbanisti~ko
planirawe na Op{tina Kru{evo za 2019 godina
br.08-51/9 od 11.01.2019 godina, se vr{at izmeni
i dopolnuvawa:
- vo to~ka 2 stavot 2.1. se menuva i glasi:
2.1. Regulaciski plan za GRADSKA ^ETVRT 9,
Op{tina Kru{evo. Povr{ina na planski
opfat 22.01 ha
Granicata na planskiot opfat na koj }e
se vr{i izgotvuvawe na Regulaciskiot plan e
prika`ana vo grafi~kiot prikaz, koj e sostaven
del na ovaa programa.

posle stav 2.1 se dodavaat dava novi stava 2.2 i
2.3
2.2. Regulaciski plan za GRADSKA ^ETVRT
11, Op{tina Kru{evo. Povr{ina na planski
opfat 10.99 ha
Granicata na planskiot opfat na koj }e
se vr{i izgotvuvawe na Regulaciskiot plan e
prika`ana vo grafi~kiot prikaz, koj e sostaven
del na ovaa programa.

Vrz osnova na ~len 20 od Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe (,,Sl.
Vesnik na RM”, br.199/14, br.44/15, br.193/15,
br.31/16, br.163/16, br.64/18 i br.168/18 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 i 16/14),
Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata
odr`ana na
18.02.2019 godina
ja donese slednata:
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2.3. Regulaciski plan za GRADSKA ^ETVRT 3,
Blok 3.2 i 3.3, Op{tina Kru{evo. Povr{ina na
planski opfat 2.76 ha

Granicata na proektniot opfat na koj }e se
vr{i
izgotvuvawe
na
proektot
za
infrastruktura e prika`ana vo grafi~kiot
prikaz, koj e sostaven del na ovaa programa.

Granicata na planskiot opfat na koj }e
se vr{i izgotvuvawe na Regulaciskiot plan e
prika`ana vo grafi~kiot prikaz, koj e sostaven
del na ovaa programa.

- to~ka 6 se dopolnuva so nov stav 6.3 i glasi:

Vo to~ka 5 - Proekti za infrastruktura,
stav 5.19, se menuva i glasi: Proekt za
infrastruktura za liniska infrastrukturna
gradba, Cevkovod so rezervoar za voda - 100m3 vo
s. Belu{ino, Op{tina Kru{evo.
Granicata na proektniot opfat na koj }e se
vr{i
izgotvuvawe
na
proektot
za
infrastruktura e prika`ana vo grafi~kiot
prikaz, koj e sostaven del na ovaa programa.

Posle stav 5.19 se dodava nov stav 5.20 koj glasi
5.20. Proekt za infrastruktura za liniska
infrastrukturna gradba: Nov niskonaponski
nadzemen vod niz KP br. 1360/2, br. 847, br.
1351/2 i br.874, KO Vrboec, Op{tina Kru{evo

6.3. Aрхитектонско урбанистички проект за
спојување на градежни парцели ГП 1.7 и ГП 1.8
формирани во УПВНМ за индустриска зона
Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево
Granicata na proektniot opfat na koj }e
se vr{i izgotvuvawe na arhitektonsko
urbanisti~kiot proekt e prika`ana vo
grafi~kiot prikaz, koj e sostaven del na ovaa
programa.

2.Ova izmenuvawe i 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 za 2019 godina so br. 08-51/9 od
11.01.2019 godina.

7

Br.08-244/11 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за
заштита и благосостојба на животните („Службен
весник на Р.М“ бр.149/14, 149/15 и 53/16), член 36
став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа
(„Сл.весник“ на Р.М.“ бр.5/2002), Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на ден
18.12.2019 година, донесе:
П Л А Н
за контрола на популацијата на бездомни
кучиња
на територијата на Општина Крушево
за период 2019 – 2020 година
1. ВОВЕД
Две годишниот план за решавање на
проблемот со бездомните животни – третман на
бездомните кучиња, односно нерегистрирани и
регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини
без присуство на сопственикот, се базира на
одредбите содржани во членовите 26, 27, 28, 29 и
член 30 од Законот за заштита и благосостојба на
животните ( ,,Службен ввесник на РМ`` бр.
149/14; 149/15; 53/16 ) и обврските на општините
кои произлегуваат од истиот закон.
Со овој План се утврдува стратегијата,
активностите за третирање на бездомните животни,
односно нерегистрирани и регистрирани кучиња
затекнати на јавни површини без присуство на
сопственикот, условите, организацијата и обемот на
извршувањето, како и начинот на финансирањето,
за планиран период од 2 години односно од 2019 –
2020 година, за кој период сметаме дека ќе успееме
во обврската да ја ставиме под контрола
популацијата на кучињата на територијата на
нашата Општина.
За решавање на проблемот поврзан со
зголемено присуство на бездомните животнии,
односно за контрола на нивниот број, од страна на
Светската
здравствена
организација,
како
единствено ефикасен и одржлив е препорачан
хуманиот начин на третирање на овие животни, т.е.
нивната масовна стерилизација, вакцинација и
повторно враќање на територијата од која се
заловени, што ќе се уредува со носење на Годишни
програми и дополнувања во Одлуката за комунален
ред на Општина Крушево.
Поточно, со Планот и годишните програми
се
предвидува
заловување
и
масовна
стерилизација/кастрација
и
вакцинација
на
бездомните животни, т.е. сите животни дефинирани
како слободни на одредена територија. По
стерилизацијата/кастрацијата и вакцинација на

животните истите се враќаат на територијата од
којашто биле заловени и каде што продолжуваат да
живеат. Поради порастот на популацијата, за најбрз
загарантиран ефект препорачливо е 70% од
кучињата во одредено географско подрачје да се
стерилизираат/кастрираат во рок од 6 месеци. Со
75% стерелизирани/кастрирани единки, процентот
на напредок на популацијата станува 0%, по што
бројот на кучиња природно почнува да опаѓа. По
стерилизација/кастрација сите животни ќе се
вакцинираат, ќе се обележат ( ушна маркичка или
чип ), ќе се фотографираат и регистрираат.
2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Општина Крушево како основен носител на
Планот и Годишните програми и релевантен субјект
во решавање на проблемот со бездомните животни
на својата територија, ќе се раководи од следните
принципи:
2.1.
Принцип
на
континуитет
–
Повеќегодишиот План ќе се остварува со
донесување и реализација на годишните програми,
со градење на стратегија и ќе се надоврзува на
останати проекти кои се претходно направени,
усвоени и преименувани во оваа област ( или
алтернативно кои ќе бидат направени ).
2.2. Универзален принцип – со Планот се
предвидува повеќегодишно сеопфатно третирање и
надминување/решавање на проблемите во врска со
чувањето на животни од неодговорен однос кон
животните,
нивно
неадекватно
чување
и
неконтролирано размножување, како и напуштање
и занемарување, проблеми кои се во најголема
мерка главен причинител за зголемување бројот на
напуштени животни. Од тие причини клучно е да се
превземат мерки кои ќе резултираат со зголемување
на одговорноста на сопствениците на животни.
Комуналната инспекциска служба ќе врши
контрола на терен за спроведување на обврските на
граѓаните, согласно дополнувањето на Одлуката за
комунален ред. Од овие причини неопходно е да се
изврши и дополнување на Одлуката за комунален
ред на подрачјето на Општина Крушево, со кое ќе
се уреди:
- Обврската за идентификација и регистрација на
домашни миленици,
- Нивна заштита од суровост и занемарување, начин
на сместување и чување под соодветни услови за
секој вид на куче во сопствената дворна површина,
- Ќе се забрани непречено размножување на
сопствените кучиња, освен во услови на
регистрирана одгледувачница и
- Да се предвидат санкции за напуштање на
миленик.
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Општина Крушево во соработка со
локалните образовни и социјални институции ќе ги
запознава најмладите категории на граѓани со
етички и законски обврски на сопствениците на
миленици, преку едукативни предавања.
2.3. Принцип на одржливост – Планот
воспоставува систем за контрола и со самото тоа
намалување на популацијата на бездомни кучиња
од населението во општината, со што трајно ќе се
реши овој проблем, односно ќе има постојана
контрола на него.
Обрзованието е едно од долгорочните
позитивни решенија за контрола на бездомните
животни, па затоа од фундаментално значење е
промовирањето на едукативни кампањи насочени
кон промовирање на непречена и конструктивна
коегзистенција меѓу луѓето и животните и
одговорен однос кон животните. За да се постигнат
споменатите резултати, потребно е во овие кампањи
покрај сопствениците на животни, да се вклучат
сите категории на граѓани ( возрасни, млади и деца
), со вклучување на сите релевантни чинители ( на
пример училиштата и медиумите ), како и луѓето
кои работат со животни. Главни аспекти се
однесуваат на следново:

Да се воведе концептот на одговорно
сопствеништво,
важноста
од
стерилизција,
вакцинација, идентификација и регистрација;

Да се поттикнат сопствениците да се
стерилизираат, вакцинираат, да ги идентификуваат
и да ги регистрираат своите миленици;

Да се поттикнат и промовираат најдобрите
практики од соседните земји;

Да се промовира одговорна грижа за
,,маалските`` - бездомни кучиња;

Да се едуцираат граѓаните и да се
промовира
почитувањето
на
биолошките,
психолошки и етиолошки потреби на милениците;

Да се поттикни волонтерството во
прифалиштата за кучиња и одговорното вдомување;

Да се обесхрабри купувањето на домашни
миленици;

Да се поттикнат луѓето да пријавуваат
малтретирање, злоупотреба и убиство на животни
до соодветните органи;

Да се обучат луѓето кои работат со животни
( како во прифалиштата, така и на улиците ).

2.5.Принцип на соработка – Планот се
реализира преку заеднички напори и соработка на
релевантните државни и локални власти,
ветеринарни
организации,
комуналните
претпријатија и пред се здруженијата за заштита на
животни.

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ
Главна цел на Планот на контрола над
популацијата на бездомните кучиња во Општина
Крушево, ефикасно, одговорно, хумано, трајно
надминување на проблемот со што ќе се гарантира
здраствена заштита и јавната безбедност на
населението и спречи создавање/прилив на нови
кучиња на улица преку:
1)
Спроведување на стратегијата ,,залови –
стерилизирај – вакцинирај – врати `` на
бездомните кучиња и сите кучиња кои се затекнати
слободни на улица и
2)
Комплементарност со друг вид мерки
предвидени во рамки на Одлука за комунален ред
и/или друг вид правни акти во надлежност на
општината, со кои ќе се поттикне и дефинира
одговорното чување на домашни миленици (
забрана за неконтролирано размножување на
милениците освен во услови дефинирани со
Законот за заштита и благопсостојба на животните
и забрана за нивно напуштање ).
Со спроведувањето на две годишниот план
се воспоставува т.е. гарантира минимална и
контролирана бројка на напуштени кучиња на
јавните места кои ја штитат локацијата од прилив
на нови единки ( непознати на населението,
репродуктивно способни ), со што ќе се избегнат
непријатностите и потешките последици за
граѓаните и самите животни.
Контролата на популацијата на бездомните
кучиња
првенствено
се
постигнува
со
стерилизацијата/кастрацијата,
вакцинација,
обележување и повторно враќање на животните на
територијата од која што биле заловени, и е метода
од суштинска важност за контрола на прекумерната
бројност. Со тоа се превенираат несакани раѓања,
нема непотребни трошоци за долготрајно
стационирање на животните во прифатилиштата, се
избегува нехумано усмртување кое проблемот само
го продлабочува. Стерилизираните – кастрираните
кучиња повеќе не се размножуваат, се разбива
појавата на глутници кои се резултат на женки во
циклус, се урамнотежува хорманален статус на
животните, случаите на каснувања опаѓаат за 95%.
Кучињата се вакцинирани, прочистени од
внатрешни и надворешни паразити и здрави. Се
воспоставува контрола на теренот при што се
исклучува можноста за појава на беснило.
Обележаните кучиња се познати на населението и
имаат поголеми шанси да се вдомат. Вратени на
локацијата од која се заловени ја чуваат локацијата
локацијата од миграција на други единки со што се
превенираат болести и зарази. Трошоците се
еднократни и разумни, нема непотребни трошоциза
долготрајни стационирање на животните во
прифатилиштата.
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Со позитивни законски акти кои ќе го
опфатат одговорното сопствеништво и примена на
системска стерилзација/кастрација, проблемот се
решава ефикасно, хумано и трајно.
``Залови – стерилизирај – вакцинирај –
врати,, е востановена како единствена ефикасна
стратегија и од страна на Светската Здравствена
Организација.
Напорен сегмент битен за постигнување на
правилна контрола на популацијата на бездомни
животни е едукација на населението и промовирање
мерки за стерилизација на кучиња од страна на
нивните сопственици во согласност со важечките
законски прописи и мерки против напуштање
животни ( трајно обележување чипови и
регистрација на сопствениците на кучињата,
едукација на сопствениците, казнување за
неодговорните сопствениците ).
4. ПРЕДМЕТ НА ПЛАНОТ
Предмет на Планот е определување на мерки
и активности што треба да се превземат во период
од 2019 и 2020 година за ефикасна контрола и
заштита на популацијата на бездомни кучиња.
Активностите за хумано третирање на
бездомните кучиња-скитници на територијата на
Општина Крушево подразбираат:
-Заловување на кучињата,
-Транспорт до прифатилиште,
-Прием и преглед од доктор по ветеринарна
медицина,
-Лабараториско испитување на заразни болести
согласно прописите од областа на ветеринарното
законодавство, вклучувајќи испитување од болеста
лајшманиоза,
-Ветеринарно медицински третман на кучињата,
овариохистеректомија и орхиектомија,
-Постоперативно сместување и нега,
-Вакцинација и дехелментација,
-Идентификација и водење евиденција,
-Враќање на заловените кучиња на реонот на нивно
заловување или вдомување на кучињата,
-Еутаназија на кучињата согласно прописите од
областа на ветеринарното здравство,
-Едукација и подигнување на јавната свесткај
населението.
4.1. Заловување и транспорт
Процесот на заловување на бездомните кучиња
претставува првата активност која е директно
изложена на судот на јавноста. Квалитетот на
заловувањето, однесувањето на персоналот кон
јавноста и особено кон заловените животни може да
даде позитивна слика за целата активност, но од
друга страна, некоректно сработено, може да ги
траумира животните, изложи на физичка и
психолошка болка, а последователно и да
предизвика многу несакани реакции од лицата во

непосредна околина кои се грижат за кучињата и
случајните минувачи. Заради тоа, изборот на
персоналот треба да биде соодветен на самата
процедура, лицата треба да бидат обучувани и
сертифицирани за користење на методите за хумано
заловување, но пред се да не се чувствуваат
анимозитет и прерасуди кон бездомните кучиња,
како и да се способни да контактираат со луѓето на
начин кој нема да ја компромитира акцијата.
Работниците ангажирани за заловување на
бездомните животни треба да се опремени со
соодветна униформа и средства за лична заштита,
како и опрема: соодветно возило и приколка, јамки
и мрежи за заловување, пушка ( сафари ) за
привремено успивање со средство за времена
парализа – успивање, корпи – кафези за транспорт,
околувратници и водилки. На лице место се врши
теренска идентификација на посебни обрасци за
евиденција и идентификација – секое заловено куче
веднаш се евидентира, се заведуваат податоци за
животното како раса, пол, старост, особени знаци,
место на заловување и др.
Транспорт од местото на заловување до
прифатилиште, се врши со специјално возило
опремено со соодвена опрема за сместување на
животните.
4.2. Престој во прифатилиште, ветеринарно
медицински третман и понатамошно постапување
со третираните кучиња.
Заловените кучиња се транспортираат до
прифатилиште, кое е регистрирано и има
одобрување од Агенцијата за храна и ветеринарство
на Република Македонија. Прифалиштето треба да
обезбедува елементарни услови за спроведување на
соодветни мерки и персонал за ефикасна заштита на
животните, редовно хранење и напојување и
доколку е потребно лекување на животните.
Кучињата се сместуваат во просториите за
прием во кои се врши набљудување на кучињата од
страна на договорот по ветеринарна медицина кој
врши преглед на заловени кучиња и ги спроведува
сите мерки согласно закон и тој одредува кои од
нив ги исполнуваат критериумите за еутаназија.
Медицински третман на здрави кучиња ќе се
врши на следниот начин:
Сите клинички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенција за храна и ветеринарство за
ветеринарно медицински третман на бездомните
кучиња од прифатиштето, за што треба да се
поседува валиден склучен договор, односно во
посебен дел за оперативно и болничко лекување во
прифалиштето доколку го поседува. Сите животни
кои по мислење на ветеринарен доктор ги
исполнуваат критериумите за операција се
оперираат-стерилизираат. По завршената операција
и пост оперативно опоравување животните се
враќаат назад во прифалиштето, односно во делот
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за престој во прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од страна на
обучени лица.
Прифатилиштето се одржува согласно
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во
прифатилиштето редовно да се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Изведувачот на програмата е должен да склучи
договор со овластен оператор за нештетно
отстранување на лешеви и нус производи од
животинско потекло, во специјално изградена
гробна јама на соодветна комунална депонија, а
исто така ќе ги собира и транспортира
фекалиите/отпадот од прифатилиштата.
Непосредно
при
напуштање
на
прифатилиштето кучињата се вакцинираат против
болеста беснило и се третираат со средство против
ендопаразити и ектопаразити. Третираните кучиња
и обележани со микрочип се враќаат во реонот на
заловување или се вдомуваат, а вдомените се
регистрираат во ветеринарно информативен систем.
Приоритет ќе се дава на вдомување на животните.
Еутаназија ќе се врши:
-Во согласност со важечките законските прописи и
наредби,
-Кога животното е заболено од зараза или
паразитска болест која може да се пренесе на други
животни или луѓето, животното е заболено од други
болести кај кои лечењето е долго или со несигурна
прогноза, тешко повредени животни, животни кои
видливо страдаат или стари изнемоштени животни,
-Кога кучињата претставуваат опасност кон луѓето
или другите животни и
-Кога кучињата поминувале минимум временски
период за исцрпување на можноста за вдомување.
4.3 Едукација и подигнување на јавната свест
кај населението
Подигнувањето на јавната свест е клучна за
справување и хуман третман на кучињата скитници.
Промовирање на разни форми на комуникација со
граѓаните, спроведување едукативни и промотивни
активности за подигнување на јавната свест за
постапување со бездомни кучиња, организирање
акции и настани за вдомување на кучиња, се важен
дел кој на подолг рок ќе го ограничи бројот на
кучиња на улица и ќе овозможи одржливост на
планските активности.
5. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Планот
предвидува,
согласно
со
финансиските
можности
на
општината,
интензитетот на заловување и третирање на
бездомните кучиња на територија на општината
Крушево, да изнесува околу 50 кучиња на годишно
ниво,
а
капацитетот на
сместување
во
прифатилиште да ги исполнува условите за
сместување до 10 бездомни кучиња/месечно.

Согласно
Планот,
сите
подетални
активности ќе се предвидат во Годишни програми
за контрола на популацијата на бездомни кучиња на
територија на Општина Крушево.
6. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите кои се предвидени во Планот,
а ќе бидат подетално опишани во Годишните
програми, ќе се финансираат од Буџетот на
Општина Крушево за планираниот период 20192020. Општина Крушево ќе врши трансфер на
средства на изведувачот на програмите, избран на
јавен повик.
За 2019 година Општина Крушево планира
сума од 380.000,00 денари.
За 2020 година Општина Крушево планира
сума од 380.000,00 денари.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Планот за контрола за популацијата на
безддомни кучиња на територијата на Општина
Крушево, за период 2019-2020, ќе се применува по
одобрување на истиот од Агенцијата за храна и
ветеринарство на РМ и донесување од страна на
Советот на општината.
Надзор над реализацијата на Планот ќе врши
Одделението за инспекциски надзор во Општина
Крушево.
Br.08-244/12 od 18.02.2019 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 9 od
Zakonot za lokalna samouprava na Republika
Makedonija (“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002),
~len 34 i 38 od Zakonot za kulturata
(“Sl.vesnik na R.M.” br.31/98; 49/03; 82/05; 24/07;
116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14,
61/15, 154/15; 39/16 i 11/18), ~len 62 stav 1 to~ka
9 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo” br.1/2007 i
16/14), Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo,
donese:
R E [ E N I E
za imenuvawe na VD direktor na
Domot na kulturata “Naum Naumovski-Bor~e”
Kru{evo
1. VALENTIN TASESKI od Kru{evo
ul.”Niko Doaga” br.120, SE IMENUVA za VD
Direktor na Domot na kulturata “Naum
Naumovski-Bor~e” Kru{evo od redot na
vrabotenite.
2. VD direktorot }e ja izvr{uva
funkcijata do izbor na direktor, no ne podolgo
od 6 ({est) meseci.
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3. VD Direktorot gi ima site prava i
obvrski na direktor na Domot na kulturata
“Naum Naumovski-Bor~e” Kru{evo.
4. Op{tina Kru{evo, vedna{ po
imenuvaweto VD Direktor }e raspi{e konkurs
za direktor.
5. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na negovoto donesuvawe, a }e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op{tina Kru{evo.
6. Primerok od ova Re{enie da se
dostavi do imenuvaniot, Domot na kulturata
“Naum Naumovski-Bor~e” Kru{evo i Arhiva na
Op{tina Kru{evo.
Obrazlo`enie
Na VD Direktorot na Domot na
kulturata “Naum Naumovski-Bor~e” Kru{evo,
Mirjana Proeska i prestana mandatot, zatoa
{to iste~e mandatot za koj {to be{e imenuvana
so re{enie br.09-680/5 od 10.07.2018 godina.
Soglasno ~len 34 od Zakonot za
kulturata, Gradona~alnikot na Op{tina
Kru{evo vedna{ imenuva VD direktor, bez
konkurs, od redot na vrabotenite.

5. Odluka za formirawe na Lokalen Sovet za
prevencija ……………………………………….. 2
6. Odluka so koja se utvrduva da se donese
urbanisti~ko
planska
dokumentacija
za
usoglasuvawe na namenata na zemji{teto vo
Op{tina Kru{evo na barawe od Nuran
Imeroski od s.Sa`devo …………………………. 3
7. Re{enie za predlog-~lenovi na komisijata za
raspredelba na sredstva ………………………… 3
8. Zaklu~ok za usvojuvawe na kvartalniot
izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Kru{evo za periodot od 01.01.2018
godina do 31.01.2018 godina …………………… 3
9. Programa za odbele`uvawe na zna~ajni
nastani i istaknati li~nosti so spomen
obele`ja za 2019/2024 godina ………………… 4
10. Izmena i dopolnuvawe na programata za
urbanisti~ko planirawe na Op{tina Kru{evo
za 2019 godina …………………………………….. 6
11. Plan za kontrola na populacijata za
bezdomni ku~iwa na teritorijata na Op{tina
Kru{evo za period 2019-2020 godina ………… 8
Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.

VD direktorot gi ima site prava i
obvrski na direktor na Domot na kulturata
“Naum Naumovski-Bor~e” Kru{evo.
VD direktor se imenuva za vreme do
izborot na direktor, a najdolgo za 6 ({est)
meseci.
Vrz osnova na gore navedenoto,
Gradona~alnikot re{i kako vo dispozitivot na
ova Re{enie.
Upatstvo za pravno sredstvo: Protiv ova
Re{enie dopu{tena e `alba do Dr`avna
komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i
postapka od raboten odnos vo vtor stepen, vo
rok od 8 (osum) od dena od priemot na istoto.
Br. 09-175/1 od 29.01.2019 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
S O D R @ I N A
Re.br.
str.
1. Zaklu~ok za objavuvawe na aktite od 28-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo......... 1
2. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 25ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo
……………………………………………………… 1
3. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 26ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo
……………………………………………………… 1
4. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 27ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo
……………………………………………………… 1
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