
 
 

 

Понеделник 

18.05.2020 

           
Привршува изградбата на пат до Крушевско Езеро 

Изградбата на пат до Крушевско Езеро е во завршна фаза и по  

     асфалтирањето се работи на тротоарите. 

„Од кал и прашина создаваме асфалт и полесен пристап за граѓаните  

    до едно од најубавите места во Крушево Крушевското Езеро. Сега    

    патот е пристапен за земјоделците кои во овој предел имаат свои 

оработливи површини, потоа со овој пат се олеснува движењето на 

лицата со посебни потребни, спортисти и организациите на фестивалите 

на отворено.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе 

Христоски. 

Асфалтирањето на патот до Крушевско Езеро и уредувањето на овој простор изнесува 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=11340 
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Среда 

20.05.2020 

 
Христоски: Заштедуваме пола милион денари, а 

обезбедуваме подобро улично осветлување 
Инвестицијата во ЛЕД осветлување на Крушево дава резултати и трошоците за оваа намена се 

намалени за над пола милион денари. 

Ако во 2017 година за оваа намена се плаќало над милион и 400 илјади денари сега тие трошоци по 

инсталацијата на ЛЕД сијалици се намалени за околу 550 илјади денари. 

„Во 2017-та се плаќало многу повеќе а граѓаните не добивале соодветна услуга. Денес граѓаните има 

каде да пријават проблем, веднаш добиваат одговор на нивното барање и осветлувањето е и 

поефтино и поефикасно со оглед на тоа дека се користат ЛЕД сијалици. Истовремено штедиме и 

даваме подобра услуга за граѓаните од цела општина.“, изјави градоначалникот на општина Крушево 

Томе Христоски. 

Исто така, во споредба со 2017 година трошоците за струја се намалени за 200 проценти со тоа што 

општината ги подмирува трошоците за струја на ОУ „Никола Карев“ и сите подрачни училишта. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11351 

Честитки од градоначалникот за денот на пожарникарите и завршувањето на матурантите од 

СОУ „Наум Наумовски Борче“ 

Упатените честитки на градоначалникот погледнете ги на следните линкови: 

http://krusevo.gov.mk/?p=11355 

http://krusevo.gov.mk/?p=11360 
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Четврток 

21.05.2020 

 
Уредување на улицата на Тоше – Фаза 1 

  Со посадување на дрвца се спроведе првата фаза од уредување на дел од  

  улицата Тодор Проески во центарот на Крушево. Членките на  

  здруженијата од платформата за развој на туризмот ќе продолжaт со  

  засадување на цвеќиња, а општина Крушево започна со инсталација на  

  систем за озвучување од кој 24 часа ќе се слушаат песните на Тоше  

  Проески. 

„Оваа улица сакаме да ја разубавиме и да ја направиме улицата на Тоше. Истата се наоѓа во центарот 

на градот и ќе биде разубавена и атрактивна за посетителите на нашиот град. Сакам да се 

заблагодарам на сите волонтери, а особено не членките на здруженијата Центар за хумани односи, 

Крушевска жена и Здружение за туризам и угостителство за нивниот придонес во уредувањето на 

улицата“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11358 

Од наредна недела започнува изградбата на објект на полетиште 

Денеска беше направен вовед во работа на изведувачот и надзорот на проектот за изградба на објект 

на полетувалиштето за параглајдинг на Мечкин Камен. Се очекува компанијата изведувач да започне 

со работа уште наредната недела. 

„Започнуваме со реализација на уште еден голем проект, можеби најважен кога се работи за 

параглајдингот и авантуристичкиот туризам во Крушево. Со имплементацијата ќе се решат клучните 

проблеми на параглајдеристите и ќе се задоволат нивните барања и потреби“, изјави 

градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски по средба со претставници на изведувачот и 

надзорот на проектот. 

За овој проект Владата на Република Северна Македонија одвои 4 милиони денари. 

Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11369 
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Започна изградбата на резервоар за вода во Белушино 
   Започна изградбата на резервоар за вода во с. Белушино проект кој  

   треба да обезбеди доволно вода за ова населено место и да ги реши сите  

   проблеми со водоснабдувањето. 

„Пак ќе повторам – резервоарот во Белушино е ветуван со децении, но   

   еве дури денес се реализира. Ова населено место е без резервоар и се 

соочува со проблеми со водоснабдување, но за скоро проблемот ќе биде 

надминат. Се заблагодарувам на сограѓаните од ова село за нивното 

трпение. Конечно нивните барање се реализираат“, изјави 

градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. 

Изградбата на резервоарот за вода 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=11372 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krusevo.gov.mk/?p=11372


 
 

 

Петок  

22.05.2020 

 
Започна уредувањето на детското игралиште на 

„Гумење“ 
Во соработка со Стопанска банка АД Скопје општина Крушево 

започна со реконструкција на детското игралиште на „Гумење“. Ова 

игралиште е едно најпопуларните места за најмладите и оттаму 

потребата истото да се санира и целосно оспособи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Сабота, недела 

23,24.06.2020 

 
Градоначалникот упатува честитки по повод денот на 

власите, Рамазан Бајрам и Св. Кирил и Методиј 

 

Повеќе на: 

 
http://krusevo.gov.mk/?p=11378 
 
http://krusevo.gov.mk/?p=11384 
 
http://krusevo.gov.mk/?p=11386 
 

http://krusevo.gov.mk/?p=11378
http://krusevo.gov.mk/?p=11384
http://krusevo.gov.mk/?p=11386

