
 
 

 

Понеделник 
18.12.2019г. 

           
     

        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бизнис можностите на Крушево во печатеното издание „Бизнис адресар на 

Северна Македонија 

Општина Крушево доби копии од изданието „Business Directory of North Macedonia“ (Бизнис адресар   

на Северна Македонија) и истото ќе биде достапно во сите дипломатски претставништва на државата 

во Европа и Светот. 

Презентацијата за општина Крушево е објавена и на официјалната интернет страница на меѓународно 

признатата маркетинг агенција Балканика, која досега е прегледана над 26 000 пати што е рекорд 

кога се работи за презентациите на општините кои досега биле објавени.  

Подолу можете да ја погледнете електронската верзија од презентацијата: http://www.balkanika-  

publishing.com.mk/images/presentations/Municipality%20of%20Krushevo%20.pdf 

 Линк до оригиналната објава на општинската итнернет страница: http://krusevo.gov.mk/?p=10281 

http://krusevo.gov.mk/?p=10281


 
 

 

 
 

Вторник 
17.12.2019г. 

                                      

                                                                                        Општина Крушево добива 62 000 франци 

                                                                                за имплементација на приоритетни  

                                                                                          проекти и подобрување на  

                                                                                               транспарентноста 

 

 

 

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и претседателот на Советот на општина 

Крушево Тома Петроски вчера, 17.12.2019, потпишаа Меморандум за соработка со Програмата за 

развој на Обединетит нации (УНДП) во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“. 

Општина Крушево е една од девет општини кои се дел од последната фаза на овој проект, а истиот 

опфаќа неколку компоненти: 

1. Градење на капацитети на советниците преку одржување на обуки и вмрежувзње на 

советниците 

2. Финансирање на имплементација на иновативни алатки за подобрување на транспрентноста 

на Советот 

3. Финансирање на еден до три проекти во максимална вредност од 50 000 швајцарски франци 

кои ќе бидат одредени преку форуми на заедници. 

Проектот „Зајакнување на општинските совети“, вреден 3,4 милиони швајцарски франци, е 

финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и е имплементиран од УНДП во 

партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството зa финансии, Заедницата на 

единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women. 

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница:  http://krusevo.gov.mk/?p=10310 

http://krusevo.gov.mk/?p=10310


 
 

 

 

Среда 
18.12.2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Започнува реконструкцијата на патот Крушево – Пуста Река 

Започнува реконструкција на регионалниот пат Крушево – Слива – с. Пуста Река кој општина 

Крушево го имплементира со Јавното претпријатие за државни патишта. 

„Овој пат е едно од поголемите барања на крушевчани и жителите на населените места Пуста Река и 

Дивјаци и еве конечно ќе се реконструира овој видно оштетен пат. Со оваа реконструкција ќе се 

реконструира и дел од патот кој води до манастирот Св Преображение кој не беше опфатен при 

изградбата на патот до манастирот“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. 

Оваа делница е во должина од 15 километри а ќе бидат опфатени делови од регионалниот пат од 

спомен куќата „Тодор Проески“ до спортската сала, покрај средното училиште, угостителски објекти 

и до споменикот Слива. 

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10315&fbclid=IwAR2k87GoQCHE1kF-

cmwHnkIpEWNsApaXCW14A9v0iGDyur8xym7i8rdAKzY 

http://krusevo.gov.mk/?p=10315&fbclid=IwAR2k87GoQCHE1kF-cmwHnkIpEWNsApaXCW14A9v0iGDyur8xym7i8rdAKzY
http://krusevo.gov.mk/?p=10315&fbclid=IwAR2k87GoQCHE1kF-cmwHnkIpEWNsApaXCW14A9v0iGDyur8xym7i8rdAKzY


 
 

 

Четврток 
19.12.2019 

 

Крушево ќе добие целосно реконструиран 

параглајдинг центар 

Општина Крушево ќе го реконструира полетиштето за 

параглајдерство на Мечкин Камен и ќе изгради објект за 

следење на натпреварите, канцелариски простор за 

учесниците и слични содржини. Оваа објава доаѓа по 

одлуката на Владата на Република Северна Македонија да 

постапи по барањето на општина Крушево за изградба на 

дел од инфраструктура на полетиште за параглајдинг и за 

проектот оддели 4,2 милиони денари. 

„На оваа редовна 171 седница, Владата на Северна Македонија донесе одлука да го прифати 

барањето на Општина Крушево од централниот буџет да бидат одобрени 4,2 милиони денари за 

финансирање на проектот „Изградба на дел од инфраструктура во Центар за параглаjдинг во 

Крушево“, стои во соопштението на Владата. 

„Крушево ќе добие нов реконструиран параглајдинг центар на веќе постојното полетиште на Мечкин 

Камен и контролна кула за следење на натпреварите за параглајдерство и змејарство за во 2021 

година да бидеме подготвени за светското првенство во змејарство и за многу други меѓународни 

натпревари кои ќе следат“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски по 

одлуката на владата.  

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10324&fbclid=IwAR2q3tIFWuUGvXb-iIMGo3pb4XeO2PbHH0Fi8mtDj_a-

p0MTtJbFiz51vJc 

 

 
 
 

http://krusevo.gov.mk/?p=10324&fbclid=IwAR2q3tIFWuUGvXb-iIMGo3pb4XeO2PbHH0Fi8mtDj_a-p0MTtJbFiz51vJc
http://krusevo.gov.mk/?p=10324&fbclid=IwAR2q3tIFWuUGvXb-iIMGo3pb4XeO2PbHH0Fi8mtDj_a-p0MTtJbFiz51vJc


 
 

 

 

Петок 
20.12.2019г. 

 
Завршени два големи проекти од патната 

инфраструктура 

Општина Крушево ја заврши имплементацијата на 

два големи проекти од патната инфраструктура од 

меѓуопштински карактер. 

Завршена е изградбата на патот од с. Борино 

(општина Крушево) до с. Житоше (општина 

Долнени) кој ги поврзува двете општини и ќе ја 

олесни меѓуопштинската комуникација за жителите 

од овој дел. 

Заврши и реконструкцијата на патот с. Бучин (општина Крушево) до с. Воѓани (општина 

Кривогаштани) во должина од 10 километри. Проектот е имплементиран од страна на двете општини 

во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта.  

„Ја подобруваме патната инфраструктура насекаде низ општината и ја поврзуваме со другите 

општина за полесно движење и полесна комуникација на граѓаните. Во тек се и други 

инфраструктурни проекти како санацијата на локални улици, асфалтирање на патот до викенд зоната 

„Езеро“ во Крушево, најавата за реконструкција на три локални улици во градот, реконструкција на 

патот до с. Саждево и други веќе завршени и проекти кои ги планираме за 2020.“, изјави 

градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. 

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10326&fbclid=IwAR1MAF8Vu1d8uRxcBneOV9BtrlhbVAl8CB00D3n_mNyG9i

OdjQPe2ElMHy8 

 
 
 

http://krusevo.gov.mk/?p=10326&fbclid=IwAR1MAF8Vu1d8uRxcBneOV9BtrlhbVAl8CB00D3n_mNyG9iOdjQPe2ElMHy8
http://krusevo.gov.mk/?p=10326&fbclid=IwAR1MAF8Vu1d8uRxcBneOV9BtrlhbVAl8CB00D3n_mNyG9iOdjQPe2ElMHy8


 
 

 

Петок 
20.12.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завршивме со два големи меѓуопштински проекти од патната инфраструктура  

 👉 Изградба на нов пат од с. Борино до с. Житоше (општина Долнени) 

 👉 Реконструкција на патот од с. Бучин до с. Воѓани (општина Кривогаштани)  

 Во тек се:  

 ✅ Крушево - Слива - Пуста Река 

 ✅ Од „Гумење“ до викенд зона „Езеро“ 

 ✅ Реконструкција на дел од улица „Киро Фетак“ 

 ✅ С. Саждево 

 

 



 
 

 

Сабота 
21.12.2019г 

Предновогодишно украсување на Крушево 

и настап на Викторија Лоба за Нова година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Градоначалникот на општина Крушево го најавува настапот на Викторија Лоба за Нова 

година во Крушево и споделува фотографии од новогодишното украсување. 

„Центарот на градот и куќите на крушевчани се украсени, сместувачките 

објекти се исполнуваат, локалите се резервираат, а ние сме подготвени за пречек 

на гостите и забавa со Victoria Loba на градски плоштад.“ 

 

https://www.facebook.com/victorialobamusic/?__tn__=K-R&eid=ARBaYKirJBJpELrTUy-230P4zcslfBDceuy2iNF-U-5duczLFcOiTV40xukVxy4RiMVEU2TLB6kx40Gj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB03-UhG-mBDiI5q2oCZojq5pBbVO8Kqk-En_MnQHYhzzolXoJMxnjiqzOVqJNfZlSeXPBS7u_8xVZfea6Nfd8RQKvWtiGo2AlqLwgtCeH1sI1oYp4S380IMBhVwPNvZ9pficF5FxDPMpRxN43nGNzFnYXA_8COFQCk40U0B1EaPUxxxFgKUoGwLOv8wSxmbNZTxernlGAa8Z6Abu0LtVVI2sXJxvkbkiT5M1R2ldU_KYbIlNeLk7m1FV1QKNYvntbL9FwfNdRIdaQV_GgHUV_813th03metxAxB6OmmApbUq9EW-JmLjnKXeetJBNN_DA8cSdeNY-zHQ9ZYkRiAB1QRI9J


 
 

 

Недела 
22.12.2019г 

Градоначалникот на општина Крушево 

  информира за активностите на локалната самоуправа во текот на 

  викендот 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Викендов работевме на терен во Пресил каде што се прошируваше патот за одводни канали, а 

тековно работиме на одводни канали во Јакреново и водовод во Борино. 

Овие активности на краток и среден рок ќе ги решат проблемите на граѓаните се до нивно 

конечно разрешување.“, извести градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски преку 

социјалните мрежи. 


