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Крушево на насловната страница на изданието „Зелена 
берза“ 

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски преку 

социјалната мрежа „Фејсбук“ сподели фотографии од изданието 

„Зелена берза“ чија насловна страница е пејсаж од град Крушево. 

 

„Градот не го барајте во зградите и светлата, го нема во луѓето и  

 

нивните судбини. Градот е душа завиткана во трагите на времето кое поминува низ него. Таа душа 

живее и ништо не можи да ја уништи. Такво е моето Крушево. 

Оваа насловна страна на Зелена Берза само ме потсети на убавината на мојот град и зимската идила 

во него.“, напиша градоначалникот Христоски на „Фејсбук“. 

 

 

Изгласан буџетот за 2020 година 
На 30-ти декември Советот на општина Крушево го донесе Буџетот за 

2020 година. Според градоначалникот на општина Крушево Томе 

Христоски Буџетот за наредната година е уште еден развоен, 

домаќински и буџет кој предвидува многу проекти.   

 
 

„ Очекуваме приходите да растат наредната година и нивниот раст е проектиран на 11 отсто повеќе 

од 2019, а особено подобрување ќе имаме во делот на даночни приходи. Исто така, продолжуваме 

активно со инвестиции во инфраструктура и придвижување на капиталните инвестиции. 

Капиталнтие расходи ќе одат високо, но и капиталните приходи се зголемуваат. Дополнително 

обезбедуваме и донации, нешто што го правевме и досега, а благодарение на донациите спроведовме 

повеќе активности.“, рече градоначалникот Христоски на 44-тата седница на Советот на општина 

Крушево.  
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Новогодишна честитка на градоначалникот Христоски 

 
Почитувани, 

 

Годината што изминува беше исклучително успешна за општина 

Крушево, за граѓаните, за нашата држава. Со тој дух на успех и 

ентузијазам влегуваме во Новата 2020 година за да поттикнеме уште 

поголем развој. 

Во 2019 реализиравме проекти од многу области и го подобрувавме животот на граѓаните. Дел од 

проектите се реализираа целосно, дел чија имплементација е во тек и многу проекти кои ќе следат, за 

што ги уверувам граѓаните дека насекаде низ општината, низ градот и низ сите населени места, ќе се 

реализираат. 

Реконструиравме улици, започнавме со изградба на гробното место на Тоше, асфалтираме пат до 

Крушевско Езеро, ги реконструиравме горната училишна зграда и спортската сала и директно ги 

помагавме граѓаните во рамки на нашите можности. По селата ги изградивме резервоарот за вода и 

патот од Борино до Житоше, во тек се цевководот во Саждево и пат од 2,5 километри, во Норово ја 

градиме фекалната канализација, реконструиравме улици и тампониравме во Алданци и Пресил, 

оспособивме градинка и го реконструиравме патот од Бучин до Воѓани. 

Овие проекти се само дел од оние на кои сме посветени, а плановите за 2020 година се многу 

поголеми. 

Посакувам во 2020 година да бидеме успешни како и годинава, да го негуваме заедничкиот живот и 

соживот, да бидеме пример за отвореност и доверба кај граѓаните, да го разубавуваме животот во 

општина Крушево. Заедно, сплотени и солидарни. 

Ви посакувам Новата година да ви донесе голема среќа, љубов и благосостојба во семејството. На 

личен план ви посакувам професионален развој, голем успех на многу полиња и да знаете истиот ќе 

биде и успех на Крушево. 

Среќна Нова година и новогодишни празници! 

Ваш градоначалник, 

Томе Христоски 

 



 
 

 

Среда 

01.01.2020 

 
 

Градоначачлникот Христоски во посета на дежурните 

служби на новогодишна ноќ 
Традиционално, градоначалникот на општина Крушево на 

новогодишната ноќ ги посети дежурните служби ја честита Новата 

година и се заблагодари за грижата на овие служби за граѓаните. 

 

„Традиционално на новогодишната вечер, посета и честитки до 

дежурните служби кои се грижат за нашето здравје, безбедност, 

заштита и имот. 

На сите мои сограѓани им ја честитам Новата 2020 година!“, напиша 

градоначалникот Христоски по посетата на дежурните вработи во 

неколку институции. 

 

Градоначалникот на општина Крушево ги пренесе и впечатоците од  

новогодишната забава со македонската пејачка Викторија Лоба. 

 

„Крушево и крушевчани уште еднаш покажаа како достоинствено и весело се слави дочекот на Нова 

година без ниту еден инцидент. На моите сограѓани им посакувам среќни празници исполнети со 

многу здравје, љубов и бериќет.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Четврток 

02.01.2020 

 

 
За Нова година Крушево преполно, „наплив“ од туристи 

за Божиќ  
На новогодишната ноќ и на 1-ви јануари Крушево го посетија околу 1 

500 луѓе, претежно посетители од државава. На градскиот плоштад на  

настапот на Викторија Лоба присуствуваа меѓу 400 и 500 граѓани и посетители, а локалните 

кафулиња, ресторани, хотели и сместувачки капацитети беа исполнети. 

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски на новогодишната вечер ги посети 

дежурните служби и порача дека вработените во службите се грижат за безбедноста и здравјето на 

граѓаните за најлудата ноќ и сите 365 дена од годината. 

„Традиционално на новогодишната вечер, посета и честитки до дежурните служби кои се грижат за 

нашето здравје, безбедност и имот. На сите мои сограѓани им ја честитам Новата 2020 година!“, 

напиша градоначалникот Христоски на социјалната мрежа „Фејсбук“. 

Во текот на викендот што претстои за Божиќ и Бадник Крушево очекува уште еден „наплив“ од 

туристи заради богатата понуда на општината, чистиот воздух и препознатливоста на градот како 

туристичка дестинација. 

На 5-ти јануари во Крушево ќе се одржи настанот „Дева – во чест на Новото раѓање“ кога цел град е 

опкружен со црвени ѕвезди и песна, празник и традиција карактеристични само за Крушево и 

Витлеем, Ерусалим. Во рамките на овој настан ќе се одржи и Божиќен базар во организација на 

Крушевска жена. На 6-ти ќе се одржат две бадникови поворки во градот. 

Линк до оригинална објава: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10441&fbclid=IwAR0Ru7_EHmOQ1e6zBUKNl8Hog4rJPlo4atsSiCvwrc7kbZCk

Gu7FO5uhAGM 

 

 

 
 

http://krusevo.gov.mk/?p=10441&fbclid=IwAR0Ru7_EHmOQ1e6zBUKNl8Hog4rJPlo4atsSiCvwrc7kbZCkGu7FO5uhAGM
http://krusevo.gov.mk/?p=10441&fbclid=IwAR0Ru7_EHmOQ1e6zBUKNl8Hog4rJPlo4atsSiCvwrc7kbZCkGu7FO5uhAGM
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Реализирани проекти во 2019 година 
Во 2019 реализиравме многу проекти и отпочнавме двојно повеќе, а 

2020 година ќе биде уште поинтензивна. 

➡ Проекти во 2019 👇 

✅ Продолживме со реконструкција на локални улици 

✅ Започнавме со реконструкција на патот Крушево - Слива - Пуста 

Река 

 

✅ Реконструирана спортска сала 

✅ Набавени комбе и АТВ 

✅ Брошури и видео за туристичка промоција на Крушево 

✅ Реконструкција на горна училишна зграда 

✅ Изградба на вечното почивалиште на Тоше 

✅ Асфалтирање на патот до Крушевско Езеро 

✅ Камион за отпад, ровокопач, трактор со плуг за снег и соларка 

✅Отпочнавме постапка за набавка на метларка, контејнери и косилка 

✅ Изработка на детален и генерален урбанистички планови 

✅ Летна сцена 

✅ Улично осветлување 

✅ Поддршка за спортот 

➡ Борино ✅ резервоар за вода ✅ пат до Житоше ✅ нов водоводен крак 

➡ Саждево ✅ реконструкција на улици ✅цевковод ✅ реконструкција на пат 

➡ Норово ✅ изградба на фекална канализација ✅ реконструкција на улица ✅ санација на училиште 

➡ Јакреново ✅ Асфалтен пат ✅ работа на проблемот со водоснабдување 

➡ Пресил, Алданци, Врбоец, Борино, Саждево ✅тампонирање на патеки до земјоделски површини 

➡Пресил, Алданци, Св Митрани, Борино, Јакреново, Саждево, Врбоец ✅проекти за канализации 

➡ Белушино ✅ започната постапката за изградба на резервоар за вода 

➡ Бучин ✅ детска градинка ✅ пат до Воѓани 

Подетално за проектите на линкот: http://krusevo.gov.mk/?p=10455 

 

http://krusevo.gov.mk/?p=10455&fbclid=IwAR0PNq8w70H5Mf7-L2WsYYAf-Y_a5ZeACQfSUP7WToely1RJYqlxOYqCHHI
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    Започна изградбата на цевководот во с. Саждево 
  

 Официјално започна изградбата на цевковод во с. Саждево, проект кој 

 општина Крушево го имплементира заедно со Министерството за 

 транспорт и врски. 

  

 „ Денес Започнавме со изградба на цевководот долг 2,5км во с.Саждево. 

За брзо очекуваме и овој инфраструктурен проект ветуван долго време да 

го завршиме во соработка со Министерството за транспорт и врски и 

Европска инвестициона банка. 

Цевководот ќе биде на длабочина од минимум 1метар и 20см, и повторно  

ископаното ќе биде вратено во првобитна положба, при што нема да бидат загрозени ниту уништени 

земјоделските насади по самата линија. 

За нас зборот важи!“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Недела 

05.01.2020 

 
 

         „Дева“ со најголема посетеност досега 
Во Крушево се одржа настанот „Дева“ кој традиционално се 

празнува на ден пред Бадник, а овогодинешниот настан беше 

досега најпосетениот. 

Црвените ѕвезди и традициналните песни се она што го 

одбележуваат овој настан, а во градскиот парк во Крушево се 

одржа и Божиќен базар со традиционални јадења и различни 

изработки на здружението „Крушевска жена“ и многу граѓани. 

На настанот се обрати градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски кој ги честита 

новогодишните и божиќните празници и порача дека настанот „Дева“ преминува во вистинска 

туристичка атракција. 

„Најпрво сакам да ви ги честитам новогодишните и божиќните празници, да ви посакам здравје, мир 

во семејството и професионален развој. Овој настан ја негува традицијата, го отсликува нашиот 

секојдневен живот и зборува за нашиот живот и соживот во општина Крушево. Благодарност до 

организаторите за тоа што во континуитет го организираат овој настан“, истакна во своето обраќање 

градоначалникот на општина Крушево. 

Линк до оригинална објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10468&fbclid=IwAR0lQ-

TYORq7nDiYB7TKkOi2pVzY3mQfj1CZBbdNedEjiz8m4swo5v2jP0E 

 

 

 

 

 

 

 

http://krusevo.gov.mk/?p=10468&fbclid=IwAR0lQ-TYORq7nDiYB7TKkOi2pVzY3mQfj1CZBbdNedEjiz8m4swo5v2jP0E
http://krusevo.gov.mk/?p=10468&fbclid=IwAR0lQ-TYORq7nDiYB7TKkOi2pVzY3mQfj1CZBbdNedEjiz8m4swo5v2jP0E
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     Божиќна честитка на градоначалникот Христоски 
 

Нека овој празник донесе мир, љубов, меѓусебно разбирање и бериќет 

во сите семејства. 

 

Христос се роди! 

За многу години! 

 

 


