
 
 

 

Вторник 

24.12.2019 
 

 
Општина Крушево објавува тендер за изработка на 

стратегија за туризам 

 
                                                       Општина Крушево го објавува огласот за јавна набавка за изработка на                          

                                                     стратегија за туризам. Објавата за тендерот можете да ја погледнете 

                                                     на:  

                 линкот подолу:  

                                                        

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/623f6d0f-d7a8-4526-a892-242bb438bf9c/13 

Средствата за изработка на локална стратегија за туризам општина Крушево ги обезбеди преку 

апликација на повик на Министерството за економија. 

Линк до објава на општинската интернет страница: http://krusevo.gov.mk/?p=10381&fbclid=IwAR0Ph-

7w6Pn3DPlncxcVfBkaODOeku97WZegc5Jy3SubajaG1x_oG37RQWU 

                                                       Успех за ОУ „Никола Карев“ на конкурсот  

                                                       „Мирисот на тутунот кој ги обојува детските игри“ 
                                                           Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски 

присустуваше                      на доделувањето на наградите како дел од конкурсот „Мирисот на  

                                                         тутунот кој ги обојува детските игри“ организиран на иницијатива н 

                                                         Македонскиот центар за меѓународна соработа, а имплементиран од 

                                                         општините Крушево и Кривогаштани, ООУ „Страѓо Пинџур“ и 

останати поддржувачи. 

ООУ „Никола Карев“ Крушево доби неколку награди, а учениците се натпреваруваа со свои 

книжевни и уметнички креации како кратки раскази, стихотворби и цртежи. Градоначалникот на 

општина Крушево ја имаше честа да додели неколку награди на најуспешните на доделувањето кое 

се одржа во ОУ „Манчу Матак“ во Кривогаштани. 

 

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/623f6d0f-d7a8-4526-a892-242bb438bf9c/13
http://krusevo.gov.mk/?p=10381&fbclid=IwAR0Ph-7w6Pn3DPlncxcVfBkaODOeku97WZegc5Jy3SubajaG1x_oG37RQWU
http://krusevo.gov.mk/?p=10381&fbclid=IwAR0Ph-7w6Pn3DPlncxcVfBkaODOeku97WZegc5Jy3SubajaG1x_oG37RQWU


 
 

 

Вторник 

24.12.2019 
 

 
 Општина Крушево започнува со работа на нов водоводен крак во  

                                                              населеното место Борино во должина од неколку стотини метри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Среда 

25.12.2019 

 

                                                           Поставен веб банер „Финансиски индикатор“ за поголема                 

                                                              финансиска транспарентност 

                                                                                   На општинската интернет страница поставен е банер насловен како 

                                                        Финансиски индикатор кој со еден клик води до платформата на  

                                                        проектот „Зајакнување на општинските совети“ каде што ќе бидат  

                                                        достапни кварталнтие финансиски извештаи на општина Крушево. 

                                                        Подобрувањето на транспарентноста е уште една придобивка од  

                                                        проектот кој го имплементираме со Програмата за развој на  

                                                        обединетите нации (УНДП). 

 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. 

 

                                                Градоначалникот Христоски подари пакетчиња на  

                                                  децата од вработените во општина Крушево 
  

                                                   Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски подари                   

                                                   новогодишни пакетчиња на децата од вработените во локалната  

                                                   самоуправа, активност што претставува традиција во општина  

                                                   Крушево. 

                                                   При доделувањето на пакетчиња градоначалникот Христоски ги  

                                                   честита Новогодишните и Божиќните празници и посака здравје,среќа и 

                                                   успех во Новата 2020-та година 

Линк до објава на општинската интернет страница: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10398&fbclid=IwAR1t8526FqhGW4iFKQ8WXmPF24RPYyFDdY6pF45JBDf81

zdGCaX2q8H7ntw 

http://krusevo.gov.mk/?p=10398&fbclid=IwAR1t8526FqhGW4iFKQ8WXmPF24RPYyFDdY6pF45JBDf81zdGCaX2q8H7ntw
http://krusevo.gov.mk/?p=10398&fbclid=IwAR1t8526FqhGW4iFKQ8WXmPF24RPYyFDdY6pF45JBDf81zdGCaX2q8H7ntw


 
 

 

Среда 

25.12.2019 
  

                                                       До октомври Крушево го посетиле повеќе туристи   

                                                     од цела 2016 година 
                                         Бројот на туристи во Крушево во првите 10 месеци од годинава е  

                                                            поголем од бројот на посетители во цела 2016 година, а растот во 
                                                            споредба со првите 10 месеци од 2018 година изнесува 17 проценти 

                                                            Овие бројки се извадени од уплатата на туристичка такса, а за Нова         
                                                            година се очекува над 1 000 луѓе да дојдат во градот. 

„Трендот на пораст продолжува и оваа година и важно е што бројот на посетители постојано се 

зголемува. Во првите 10 месеци од годинава имаме за околу 2 000 посетители повеќе во споредба со цела 

2016 година, односно над 16 000 посетители со најмалку едно ноќевање. Оваа бројка е уште поголема со 

оглед на фактот што дел од туристичката такса се’ уште се прикрива“, изјави градоначалникот на 
општина Крушево Томе Христоски. 

Општина Крушево имплементираше многу проекти од областа на туризмот, но и голем број на 

инвестиции во гранките поврзани со туризмот. Најскорешната новост е дека Владата на Република 

Северна Македонија одвои 4,2 милиони денари за реконструкција на полетиштето за параглајдери и 
изградба на објект за следење на натпреварите. 

Линк до оригинална објава: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10396&fbclid=IwAR1UuVfR1FPjvKuwMXEePq4DWKCORBGZXhX7ni6PQ_2AW
oyIrYWyku0XHIM 
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Четврток 

26.12.2019 

 
Преку социјалните мрежи градоначалникот Томе Христоски извести за 

напредокот во работите во внатрешниот дел од горната училишна 

зграда. 

 

Овој проект е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Петок 

27.12.2019 

 
                                                  Градоначалникот во посета на  

                                                      градинката и Центарот за деца со посебни  

                                                     потреби 
 

                                                          Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски денес  

                                                          присуствуваше на предновогодишната приредба во детската  

                                                          градинка „Гонча Туфа“ и додели пакетчиња на децата и младите од 

                                                          Дневниот центар за деца и младинци со посебни птореби. 

Градоначалникот ги честита Новогодишните и Божиќните празници на присутните, а од децата и 

млади кои престојуваат во Дневниот центар доби Новогодишна честитка. 

Пактечињата кои беа подарени се набавени од страна на Здружение – Визија на подобрување на 

животот на лицата со посебни потреби АУТИЗАМ ААМК Скопје, додека еден соковник донираше 

локалната компанија „Ре-Ле Брокер“. 

Линк до оригинална објава: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10414&fbclid=IwAR1rjRFHjFpMEswJIamA5AM83GHSJFnJrQYdK9WtDwXF

OIfdcdpoL0sI4Ks 
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Сабота 

28.12.2019                                                       

 
                                                              Во текот на викендот службите на јавното комунално 

                                                              претпријатие работеа на водоводот и справување со недостатокот 

                                                              од вода за жителите на с. Јакреново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Недела 

29.12.2019 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Крушево во фокусот овој викенд: 

1. Крушево преполно за Новогодишните празници – ТВ прилози на Сител, Канал 5, МТВ и 

порталот Инфокомпас 

https://sitel.com.mk/krushevo-podgotveno-pretstojnite-praznici-smestuvachkite-kapaciteti-

ispolneti?fbclid=IwAR0vFxDJpg_JxfN_QQpi2hmTxx8XhscqtzwjZOyMgApt970xt_4YvhV

3mj8 

2. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски меѓу тројцата најприсутни и 

најдостапни градоначалници на социјалните мрежи 

https://sitel.com.mk/analiza-drzhavniot-vrv-najaktiven-na-socijalnite-mrezhi-

gradonachalnicite-i-pratenicite-najneaktivni 

 

https://sitel.com.mk/krushevo-podgotveno-pretstojnite-praznici-smestuvachkite-kapaciteti-ispolneti?fbclid=IwAR0vFxDJpg_JxfN_QQpi2hmTxx8XhscqtzwjZOyMgApt970xt_4YvhV3mj8
https://sitel.com.mk/krushevo-podgotveno-pretstojnite-praznici-smestuvachkite-kapaciteti-ispolneti?fbclid=IwAR0vFxDJpg_JxfN_QQpi2hmTxx8XhscqtzwjZOyMgApt970xt_4YvhV3mj8
https://sitel.com.mk/krushevo-podgotveno-pretstojnite-praznici-smestuvachkite-kapaciteti-ispolneti?fbclid=IwAR0vFxDJpg_JxfN_QQpi2hmTxx8XhscqtzwjZOyMgApt970xt_4YvhV3mj8
https://sitel.com.mk/analiza-drzhavniot-vrv-najaktiven-na-socijalnite-mrezhi-gradonachalnicite-i-pratenicite-najneaktivni
https://sitel.com.mk/analiza-drzhavniot-vrv-najaktiven-na-socijalnite-mrezhi-gradonachalnicite-i-pratenicite-najneaktivni

