
 
 

 

Вторник 

12.05.2020 

           
Сувенирниците на „Гумење“ се ставаат во функција 

        Започнува постапката за ставање во функција на 5-те сувенирници на „ 

       Гумење“ кои беа изградени во рамки на проектот „Кругот на адреналинот  

       – развој на авантуристички туризам во Крушево“. 

Со оваа постапка ќе се отстранат дивите продавачи и ќе се отвори простор 

за изнајмување на овие објекти, а секако и уредување на просторот на 
„Гумење“ на кое место се наоѓаат многу музеи и споменици. 

„Денеска започнавме со постапка на уредување околу сувенирниците на ,,Гумење”, за да во најскоро 

време започнеме со нивно издавање на потенцијални закупци и легализирање на дивите препродавачи.“, 
напиша градоначалникот Томе Христоски на својот профил на „Фејсбук“. 

Сувенирниците беа поставени во рамки на Проектот за локална и регионална конкурентност финансиран 

од ЕУ, администриран од Светска Банка и имплементиран од Канцеларијата на Проектот, Канцеларијата 

на Вицепремиерот за економски прашања во Владата на Република Северна Македонија и општина 
Крушево. 

Локацијата и самиот изглед на сувенирниците е одобрен од страна на НУ Завод и музеј Прилеп со 
почитување на сите законски норми и регулативи. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11307 
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Среда 

13.05.2020 

 
Се коси во центарот и се уредува просторот околу 

сувенирниците 
Продолжува уредувањето на центарот на градот со косење на трева и  

    уредување на просторот на „Гумење“ околу сувенирниците. 

   Косењето на трева започнува од околината на Фондот за здравство  

   во Крушево и продолжува низ центарот на градот и секаде каде што за 

т  тоа во моментот има потреба. 

Исто така, се работи на уредување на просторот околу сувенирниците на „Гумење“ и со тоа се 

подготвува просторот за изнајмување и користење на овие објекти. 

 

Претходно „Комуна“ расчистуваше во градскиот парк и заедно со ПСШ „Липа“ засадија дрвца на 

неколку локации, а градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски најави дека ќе се уредува 

дел од улицата Тодор Проески. 

 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11310 

 

Уредување на патот Крушево – Пуста Река, се очекува асфалтирање 

 

      Се интензивираат активностите на патот Крушево – Пуста Река и во    

      втората половина од месец мај се очекува отпочнување со  

      асфалтирање. 

                     ЈП „Комуна“ работи на расчистување и проширување на постоечкиот  

       пат, а ќе се изврши и миење на делницата од страна на ТППЕ Крушево. 

 

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски преку социјалните мрежи се заблагодари на 

Јавното претпријатие за државни патишта што го реконструира овој пат по цели 45 години. 

„Благодарност до ЈПДП заради изградбата и интензивирањето на работите на регионалниот пат од 

Крушево до с.Пуста Река. После 45 години! 

 

 

http://krusevo.gov.mk/?p=11310


 
 

 

       
 
 

Испишуваме нова убава историја за општина Крушево, за нашето обновено Крушево.“, напиша 

градоначалникот Христоски. 

 
Линк до видео од работата на 

терен: https://www.facebook.com/tome.hristoski/videos/pcb.10221954553634185/10221954552834165/?ty

pe=3&theater 

 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11319 
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Четврток 

14.05.2020 

 
Донирај го својот стар компјутер и помогни 

По примерот на акцијата „Донирај го својот стар компјутер“ на 

општина Бутел и општина Крушево започнува акција за обезбедување 

на компјтуери за социјално ранливи семејства чија намена ќе биде 

следење на „онлајн“ настава. Оваа акција е продолжение на 

претходната кога беа доделени 30 таблети. 

За таа цел, општина Крушево ги повикува сите граѓани, здруженија и претпријатија да донираат 

персонални или преносни компјутери кои се функционални и истите ќе бидат донирани на семејства 

во социјален ризик. Исто така, локалната самоуправа ќе обезбеди одреден број на лап топи. 

Сите заинтересирани компјутерите кожат да ги достават до општина Крушево. За детали 

контактирајте ги следниве телефонски броеви: 

++389 48 477 061 

++389 48 477 046 

Сите заедно да учествуваме во помош на нашите сограѓани, особено на најмладите. 

Линк до објавата: http://krusevo.gov.mk/?p=11325 
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Започнува асфалтирањето на патот до Крушевско Езеро 

  Започна асфалтирањето на патот до Крушевско Езеро со што овој дел ќе  

  добие високо квалитетна пристапна патека која ќе ги поврзува 

спортските  

  игралишта, „Гумење“ и Крушевско Езеро. 

  „Го урбанизираме овој дел од градот и со нов асфалтен пат ќе се   

  поврзува    

  „Гумење“ со спортските игралишта и Крушевско Езеро. Изградбата на   

  овој пат доаѓа и на барање на организаторите на многу фестивали на  

  отворено, планинарски и велосипедкси тури, риболовни натпревари и   

  друго. Ги заменуваме калта и прашината со асфалт. Крушево се  

  менува!“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе  

  Христоски. 

Проектот чини 11 981 547 денари и истиот е финансиран од Агенцијата за поддршка во 

земјоделството и руралниот развој. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11329 

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Крушево за 2020 година 

 
Општина Крушево објави повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички 

планови. Целосниот повик погледнете го на следниот линк: http://krusevo.gov.mk/?p=11335 
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