
 
 

 

Понеделник 
02.03.2020           

 
Започнува изградбата на резервоар за вода во с. Белушино 

Во присуство на претседателот на Советот на општина Крушево Тома 

Петроски претставници од Министерство за транспорт и врски извршија  

вовед во работа на изведувачот за изградба на резервоар за вода во с. 

Белушино. Работата на терен се очекува да продолжи за околу 10 дена, во 

зависност од временските услови. 

Жителите на Белушино изразија задоволство што ваков проект ќе се реализира после децении празни 

ветувања, а претседателот на Советот порача дека важно е што потребите на граѓаните се 

отсликуваат преку проектите на општина Крушево. 

„Овој проект го реализираме заедно со Министерството за транспорт и врски и истиот треба да 

обезбеди вода за жителите на Белушино во континуитет, односно во сите годишни времиња. 

Населеното место досега немаше никаков резервоар и драго ми е што заедно со сите околни села се 

решаваат клучните проблеми на граѓаните“, изјави Тома Петроски. 

Покрај претседателот во Белушино беше и советникот Садат Имероски кој потекнува од овој предел 

на општината и е во постојана комуникација со тамошните граѓани. 

Изградбата на резервоарот за вода ќе чини 2 601 900 денари, а имплементацијата е во рамки на 

програмата за работа на Министерството за транспорт и врски. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10815 

Завршен цевководот во Саждево, се работи на асфалтирање на патот 

Во завршна фаза е доградбата на цевковод во с. Саждево и на вчерашниот технички преглед од 

страна на претставници од Министерството за транспорт и врски беше утврдена завршната состојба 

на овој проект. 

На терен беше и претседателот на Советот на општина Крушево Тома Петроски кој изрази 

задоволство за завршувањето на овој проект и потенцира дека во тек е и асфалтирање на пат од над 2 

километри до ова населено место. 

„Еве, го завршуваме овој проект кој треба да реши уште еден голем проблем за нашите сограѓани од 

Саждево, а официјално започна и асфалтирањето на пат до ова населено место. Деновиве работиме  
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на големи проекти во населените места како резервоарот во Белушино, патот и цевководот во 

Саждево, тампонирање во Пресил, уредување на дворот во училиштето во Норово и добивме над 600 

000 евра за реконструкција на локални улици.“, изјави Петроски по техничкиот преглед на 

цевководот во с. Саждево. 

Износот на овој проект е 2 653 498 денари . 

Се асфалтира и патот до с. Саждево кој е користен од страна на жителите на неколку населени места: 

Саждево, Јакреново, Борино и Белушино. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски од 

Саждево порача дека општината работи на сите страни во општина Крушево и решава проблеми без 

исклучок. 

„Крушево е едно големо градилиште, ако можам така да се изразам. Работиме во градот и паралелно 

работиме во Саждево, Белушино, Пресил, Норово, додека асфалтирањето на овој пат е потреба и на 

жителите на Борино, Белушино и Јакреново. Продолжуваме да работиме и ве уверувам дека нема да 

застанеме тука.“, изјави градоначалникот Христоски. 

Подолу можете да ги погледнете фотографиите од техничкит преглед на цевководот, а потоа и на 

асфалтирањето на патот до с. Саждево. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10829 

Ќе се реконструираат локални улици, потпишан меморандум за соработка 

Денес, 02.03.2020г., градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски потпиша меморандум за 

соработка со Министерство за транспорт и врски за проектот за поврзување на локални патишта. За 

општина Крушево се доделени 621 илјади евра и истите ќе опфатат реконструкција на поголемите 

улици во град Крушево. 

„Добиваме средства за реконструкција на локални улици во град Крушево и заедно со Министерство 

за транспорт и врски продолжуваме со работа на инфраструктурата во општината. Со добиените 

средства ќе реконструираме дел од поголемите локални улици во градот и со тоа оштетените улици 

ќе добијат поинаков лик.“, изјави градоначалникот на општина Крушево. 
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Потпишаниот меморандум за соработка е дел од Договорот за заем за Проектот за поврзување на 

локални патишта бр. 9034 – МК потпишан на 23.12.2019 помеѓу Министерството за транспорт и 

врски и Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка, во согласност со Законот за 

задолжување на Република Северна Македонија. 

Линк до објава: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10823&fbclid=IwAR1rznfaDqXKoXdBdEcyxd29Wy5nSgYJY7JR-

sENCZHWrxCXt6BQSpEpyQc 
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Среда 

04.03.2020г. 
 

Студенти од Архитектонски факултет Скопје во посета на 

Крушево 

Студенти од Архитектонски факултет во посета на Крушево, односно 

споменикот „Илинден“ и галеријата Никола Мартиноски. Студентите 

при посетата се запознааваат со уникатна крушевска архитектура и тоа 

е показател дека Крушево е привлечно место од аспект на архитектура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Четврток 
05.03.2020г. 

 
Автомобилски трки на 5-ти и 6-ти септември во Крушево 
Ридско-брзинските автомобилски трки се закажани за 5-ти и 6-ти  

септември 2020 година и ова ќе биде трета година по ред како трките 

 се одржуваат во Крушево по претходна пауза од 10 години. 

Автомобилските трки се во организација на АКК клубот од Скопје и се 

 организираат натпреварувања во повеќе категории на регионалниот 

пат с. Острилци – Мечкин Камен, Крушево. 

Подолу можете да го погледнете календарот на натпреварите за 2020 година. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10849&fbclid=IwAR3JMK50dceMwapoglLV-

arFaGjkXHz1Vya8JTnMPXGoAOJxOFHXGwRw7II 

Се гради вечното почивалиште на Тоше Проески 

Во тек е изградбата на вечното почивалиште на Тоше, а градоначалникот на општина Крушево Томе 

Христоски на социјалната мрежа Фејсбук напиша:  

„По 12 години непребол се гради достоен вечен дом на нашата икона Тоше Тодор Проески. 

Ова спомен обележје, кое започна да се гради минатата година, е уште еден репрезент на нашата 

општина и држава затоа што Тоше заслужува, а ние како сограѓани сме му должни.“. 
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Петок 
06.03.2020г. 

 
Во четврток втора форумска работилница 

  Втората форумска работилница во рамки на проектот „Зајакнување на  

  општинските совети“ ќе се одржи во четврток на 12-ти март во 

  пензионерскиот дом во Крушево со почеток во 14 часот. 

  На првата форумска сесија граѓаните усогласија седум идеи и истите ќе 

се п   презентираат како предлог-концепти, проектни решенија, на оваа сесија.  

Во рамки на проектот престојат уште 3 сесии преку кои ќе се одредат најмалку 1 до најмногу 3 

приоритетни проекти за истите да се финансираат со обезбедените 50 000 швајцарски франци. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10861&fbclid=IwAR0opIewCv4y-lXTajMwKuajOjQNpClQ9j-

DbjSQ_2BcE481t95fp1WH9t0 

Во тек е тендерот за набавка на вештачка трева 

На 3-ти март Центарот за развој на пелагониски регион го објави тендерот за набавка и монтажа на 

нова вештачка трева на полетувалиштето на Мечкин Камен. 

Со оваа набавка полетувалиштето ќе опфаќа поголема површина, односно тревата треба да покрие 

простор од 2042 метри квадратни што ќе биде за повеќе од двојно поголема површина од 

постоечкото полетувалиште чија моментална големина е помалку од 1 000 метри квадратни. Со тоа 

ќе се зголеми безбедноста, а новата вештачка трева и уредувањето на полетувалиштето ќе овозможат 

одржување на многу поголеми меѓународни параглајдинг и натпревари во змајарство. 

На следниот линк можете да го погледнете огласот за јавна набавка: https://e-

nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f77162a-95a1-4893-91b3-e9b1e31e800c/14 

Претходно, Владата на Република Северна Македонија додели 4 милиони денари на општина 

Крушево за изградба на објект на самото полетувалиште. 

Линк до објава: 

http://krusevo.gov.mk/?p=10875&fbclid=IwAR09c51WbZaw5kLabsGMZI8LC8dlKBc2X0PhTZ00mHpX

Hu0Y9ip-yMfuB6Q 
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    Се поставуваат седишта во спортската сала, ќе се работи     

на систем на загревање 
 

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски заедно со 

вработени од општина Крушево извршија увид во поставувањето на 

седишта во спортската сала. 

 

„Салата изгледа одлично. Овој проект го започнавме минатата година и го имплементираме 

внимателно за да обезбедиме квалитет и долгорочност на салата. Дополнително, како што знаете, 

општина Крушево работи на проект за инсталација на систем за греење и ладење во салата со што 

истата ќе биде достапна за користење и во лето и во зима“, изјави градоначалникот Христоски. 

Реконструкцијата на спортската сала е дел од Проектот за локална и регионална конкурентност, пот-

проект „Кругот на адреналинот – развој на авантуристички туризам во Крушево“, финансиран од ЕУ, 

администриран од Светска Банка, имплементиран од Канцеларијата на проектот, Канцеларијата на 

Вице премиерот за економски прашања во Владата на Република Северна Македонија и општина 

Крушево. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=10869 
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