
2018 2019 2020

А.) ЈД ЈД0 482 120 ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ 

И ПАТИШТА

173.720.000,00 720.000,00 91.000.000,00 82.000.000,00

1  ЈДА 482 120 Изградба на улици во 

викенд зона кај Крушевско 

Езеро 

1.000.000,00             / 1.000.000,00 Od sopstveni izvori ili od 

dруги извори на финансирање од 

фондови,министерства,агенции во 

преговори.припремите се 

започнати од 2013 година ,па се 

очекува во 2019 година да се 

обезбедат средства и да се 

реализира.

Подобрување на 

инфраструктурата во 

Викенд зоната кај 

Крушевското Езеро. 

2 ЈДК 482 120 Изградба на пешачка улица 

во н.м. Бучин  (dog.05-

37/14 i  aneks 05-126/4 

vkupen iznos od 

5.787.167,00 denari)                

5.787.167,00   vo 2017 

godina realizirano 

plateno iznos od 

5.069.672,00 denari 

razlika 717.495,00za vo 

2018god za doplata. 

Зaokru`eno 720.000,00  

denari

720.000,00 Други извори на финансирање - од 

Агенција за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот 

развој. Рazlikata od sopstveni 

izvori 

Асфалтирање на селска 

пешачка улица во с. Бучин 

со должина од 1 км, со цел 

подобрување на 

инфраструктурата и 

начинот на живот во 

селото.

3 ЈДГ 482 120 Изградба на  улица во н.м. 

Саждево

5.000.000,00 / 2.500.000,00 2.500.000,00 Други извори на финансирање - од 

Агенција за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот 

развој

Асфалтирање на селска 

пешачка улица во 

с.Саждево со должина од 1 

км, со цел подобрување на 

инфраструктурата и 

начинот на живот во 

селото, se pomestuvaat za 

po edna godina, od 2018 

vo 2019.

   Р А З В О Ј Н И  П Р О Г Р А М И - IZMENI ПО ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2018г.
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4 JDL 482120 Izgradba rekonstrukcija 

lokalen pat Jakrenovo, 

Sa`devo, Borino

43.000.000,00           / 25.500.000,00 17.500.000,00 Сredstva od drugi izvori na 

finansirawe

Аsvaltirawe pat i 

ulici vo dol`ina 7,5km 

so cel podobruvawe na 

soobra}ajnata 

infrastruktura se 

pomestuvaat za po edna 

godina, od 2018 vo 2019.

5 JDE 482 120 Доизградба на  улица во 

н.м. Норово

2.000.000,00 / 1.000.000,00 1.000.000,00 Други извори на финансирање - од 

Агенција за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот 

развој. Се planiraat  za  во 2018 

i 2019 god. кога se o~ekuva da se 

realiziraat finansiskite 

transakcii..od AFP ZRR.

Асфалтирање на селска 

пешачка улица во с. 

Норово со цел 

подобрување на 

инфраструктурата и 

начинот на живот во 

селото se pomestuvaat za 

po edna godina, od 2018 

vo 2019.

6 JDM 482 120 Изградба на локален пат 

Борино- Житоше  

11.000.000,00            / 4.000.000,00 7.000.000,00 Други извори на финансирање - од 

министерства.,од Агенција за 

финансиска подршка во земјод. И 

руралниот развој.Се планираво 

2018 година  , кога се очекува да 

продолжат активностите

Со проектот ќе биде 

изграден патот во должина 

од 1 км. Со неговата 

изградба значително се 

скратува патувањето на 

граѓаните од овој регион, а 

истиот ќе го користат и 

луѓето кои живеат во 

поблиските села Борино, 

Саждево, Јакреново, se 

pomestuvaat za po edna 

godina, od 2018 vo 2019.

7 ЈДВ 482120 Изградба на 

инфраструктура на 

локалитет индустиска зона - 

Опаленик  - PATI[TA

28.000.000,00           / 14.000.000,00 14.000.000,00 Се бара средства од трансвери од 

репобликата -други извори на 

финансирање, 

Да се обезбедат услови за 

отворање на индустриска 

зона за развој на 

индустријата во 

Општината se 

pomestuvaat za po edna 

godina, od 2018 vo 2019.
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8 ЈДН 482 130 Реконструкција на локален 

пат Стопанство-Норово

43.000.000,00 23.000.000,00 20.000.000,00 Средства од финансиска поддршка 

на земјоделството

Подобрување на 

поврзувањето на 

населените места со 

Регионалниот пат 

Стопанство-Прилеп 

dol`ina 7,5 km

9 ЈДЗ 482120 Изградба на заобиколница 

Порта - АРМ- Прва фаза

40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Средства од други извори на 

финансирање

пренасочување на тешките 

товарни возила, да не ја 

оштетуваат 

инфраструктурата во 

градот.

Б.) JG ЈГ0 482 720 

482730

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 

ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

46.000.000,00 5.000.000,00 18.500.000,00 22.500.000,00

1 ЈГА 482 730 Реконструкција на 

секундарна мрежа за 

водоснабдување во град 

Крушево

10.000.000,00  denari od 

koi 4.500.000,00 denari 

kako donacija se 

realiziraa vo 2017 

godina dog.09-210/28 

iznos od 4.116.438,00 

denari - 

donacija,,ostanuva za 

narednite godini 

iznos od 5.500.000,00 

denari.

/ 3.000.000,00 2.500.000,00 Се припрема од 2013 година,а сега 

се обезбедени финансиски средства 

и тоа 5.500.000,00 денари-

средства од Европска 

инвестициона Банка и износ од 

4.500.000,00 денари грант од 

Светска Банка преку МФ. При 

крај е со реализација.

Овој проект опфаќа 

промена на целокупната 

секундарна мрежа во град  

Крушево со што би се 

решиле проблемите со 

водоснабдувањето во 

градот и загубите на чиста 

вода за пиење se 

pomestuvaat za po edna 

godina, od 2018 vo 2019.

2 ЈГМ 482 720 Изградба на резервоар за 

вода во с..Белушино

1.500.000,00               / 1.500.000,00 / Од други извори за финасирање - 

буџет на РМ и АМС Се пренесува 

за наредна година

Со цел подобрување на 

начинот на живот и 

обезбедување чиста вода 

за пиење на жителите од с. 

Белушино

3 ЈГВ 482 720 Дозафаќање на нови извори 

за вода

17.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 Средстав  treba da se обезбедat 

од IPA fondovite ili drugi 

izvori na finansirawe.

Подобрување на 

водаснабдувањето на 

Крушево

4 ЈГГ 482 720 Изградба на пумпна 

станица на м.в. Вршник

6.000.000,00             / / 6.000.000,00 Средстав обезбедени од ЕИБОР 

(Европска Инвестициона Банка за 

обнова и развој).

Обезбедување на услови за 

снабдување со вода во 

викенд населба Вршник
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5 ЈГД 482 720 Изградба на систем за 

водоснабдување -резервоар 

за питка вода во н.м. 

Борино iznos od 

2.500.000,00 denari

             /             /            / / Од други извори за финасирање - 

preku Evropska investiciona 

Banka -proekt vreden okolu 

2.500.000,00 denari i ne od preku 

buxet.

Со цел подобрување на 

начинот на живот и 

обезбедување чиста вода 

за пиење на жителите од с. 

Борино

6 ЈГЕ 482 720 Изградба на цефковод во с. 

Саждево iznos od 

4.500.000,00 denari

             /            /            /            / Се пренесува од претходните 

години кога и се вршени 

припреми,sredstvata bi se 

obezbedile preku Evropska 

investiciona Banka -proekt 

vreden okolu 4.500.000,00 denari 

i ne odi preku Buxet.

Со цел подобрување на 

начинот на живот и 

обезбедување чиста вода 

за пиење на жителите од с. 

Саждево. Цефководот е  во 

должина од 2,5 km,  од 

разделна шахта на 

Регионален Водовод 

Студенчица до резервоар 

Саждево.

7 ЈГБ 482 730 Реконструкција на 

вештачка акомулација 

Борино 1 и 2

4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Средства од Агенцијата за 

финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој 

или од Министерството за 

шумарство и водостопанство

Подобрување на услови за 

наводнување на 

обработливи површини

8 ЈГИ 482 720 Изградба на вештачка 

акомулација Камберица

12.000.000,00 12.000.000,00 Средства од Агенцијата за 

финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој 

или од Министерството за 

шумарство и водостопанство

Подобрување на услови за 

наводнување на 

обработливи површини

В.) JI ЈИ0 482 920 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 

ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

18.210.000,00 210.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00

1 ЈИА 482 920 Изградба на систем за 

одведување и пречистување 

на отпадните води  - 

канализациона мрежа  во 

Викенд зона кај  

Крушевско Езеро 

3.700.000,00 планиран 

проект,реализирана прва 

ситуација приближно 

710.000,00 ден ,остатокот 

834.000,00 denari 

realizirano vo 2017 

godina i raskinat 

dogovorot

210.000,00              /           / Делумно се реализира do 

2017година,п raskinat 

dogovorot,za doplata od 

sopstveni izvori u{te 

208.363,00 - zaokru`eno 

210.000,00 denari

Со цел подобрување на 

начинот на живот во 

викенд зоната кај езерото.
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2 ЈИБ 482 920 Изградба на канализациона 

мрежа во с. Свето Митрани

6.000.000,00              / 2.000.000,00 4.000.000,00 Други извори на финансирање се 

префрла во наредна година.

Во с. Свето Митрани ќе се 

изгради нова 

канализациона мрежа со 

што ќе се подобрат 

животните услови во 

селото

3 ЈИВ 482920 Изградба на канализациона 

мрежа во н.м. Норово 

             /               /            /             / Други извори на 

финансирањесе,preku EIB- ne 

odi preku Buxet.. Планирано 

10.000.000,00 денари

Со цел подобрување на 

начинот на живот 

4 JID 482920 Изградба на канализациона 

мрежа во н.м. Пресил

             /               /            /             / Други извори на 

финансирањесе,preku `ivotna 

sredina  ne odi preku Buxet. 

Планирано 10.000.000,00 денари

Со цел подобрување на 

начинот на живот 

5 JIG 482920 Izgradba na 

kanalizacija so 

pre~istitelna stanica-

Opalenik

12.000.000,00             / 8.000.000,00 4000000 Od drugi izvori na 

finansirawe

Пodobruvawe na uslovi 

za aktivirawe na 

industriskata zona 

Opalenik

Г.) NA НА0 482 930 ОБРАЗОВАНИЕ 

КАПИТАЛНИ

18.100.000,00 12.000.000,00 6.100.000,00

1 НАА 482930 Реконструкција на 

училишна зграда во 

с.Саждево

             / / / Средствата се обезбедуваат преку 

ministersvo za obrazovanie, ne 

se tovari buxetot планирано 

9.000,000,00 денари

Досегашната зграда е 

руинирана и заради тоа 

има потреба да се направи 

реконструкција.,замена на 

елек.инсталација,замена на 

стариот под,дел од 

дограмата фасадата, 

кровот...

2 НАБ 482920 Изградба училиште во н.м. 

Јакреново

            /           /             / Средствата се обезбедуваат преку 

ministerstvoto za obrazovanie -

Op{tinata treba samo LUPD i 

AUP  okolu 500.000,00 denari

Подобрување на условите 

за учење на децата од н.м. 

Јакреново
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3 НАВ 482930 Реконструкција на горната 

училишна зграда ОУ-

Никола Карев - Крушево

18.100.000,00 9.200,000,00  + 

2.800.000,00  = 

12.000.000,00   

6.100.000,00              / Средства се обезбедуваат  од 

Агенцијата за рурален развој = 

15.300.000,00 и iznos 2.800.000,00 

sredstva od sopstveni izvori-

kofinansirawe

Досегашната училишна 

зграда е руинирана и 

заради тоа ќе се направи 

комплетна реконструкција 

на постоечката училишна 

зграда 

Д.) LA ЛА0 482 920 СПОРТ             /            /

1 LAV 482930 Rekonstrukcija na 

sportska sala-LRCP 

proekt

           /            /               /           / Ќе се реализира преку агенција за 

спорт и млади ili preku IPA

Развој на спортски 

туризам

2 LAB 482920 Изградба на 

повеќенаменскi спортскi 

игралиштa vo naseleni 

mesta

Ќе се реализира преку агенција за 

спорт и млади, ne odi preku 

buxet.

Развој на спортски 

туризам

3 LAG 482930 Rekonstrukcija na 

sportska sala Kru{evo

Ќе се реализира преку агенција за 

спорт и млади, ne odi preku 

buxet.

Razvoj na sport

Претседател

Toma Petrоski

Совет на Општина Крушево
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