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115 години од смртта на првиот претседател на 

првата Република на Балканот 
 

 115 години од смртта на првиот Претседател на првата Република на 

Балканот Никола Карев. Градоначалникот на општина Крушево Томе 

Христоски и директорката на ООУ „Никола Карев“ Оливера Чавкароска 

положија цвеќе пред споменикот на Карев во Крушево и оддадоа почит 

на големиот македонски херој. 

„Оваа година вонредната состојба и кризата со коронавируост не не’ спречи да оддадеме почит на 

нашиот херој и прв претседател на Крушевската Република. Одбележуваме 115 години и овој ден 

заедно со животното дел на Карев нека бидат водилка во нашата работа за граѓаните на општина 

Крушево и за поубав живот во државата.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе 

Христоски. 

Секоја година општина Крушево и ООУ „Никола Карев“ организираат приредба за одбележување на 

патрониот празник на основното училиште, но заради вонредната состојба и во насока на почитување 

на мерките и препораките за физичко дистанцирање оваа година таква приредба не се одржа. 

Линк до оригинална објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11166 

   Градоначалникот дарува крв, испратени пораки за хуманост 
     Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски се приклучи на  

     Караванот на хуманоста во чии рамки се спроведе акција за дарување     

                                                 крв. 

Караванот е во организација на Blood Bank – TENK и ОО Црвен Крст 

Крушево со поддршка на општина Крушево и Институтот за 

трансфузиона медицина, а во просториите на пензионерскиот дом во 

Крушево денес се одржа крводарителската акција 

На крводарителската акција Христоски се сретна и разговараше со директорот на Институтот Венко 

Стомнароски кои заеднички ја поддржаа акцијата и порачаа што повеќе крушевчани да бидат хумани 

и да даруваат крв. 

http://krusevo.gov.mk/?p=11166
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„Тука сме денеска со директорот Стомнароски за да испратиме порака до граѓаните дека потребно е 

херојство од нивна страна, потребно е дарување на крв. Само така ќе помогнеме на сограѓаните, 

лекарите и државата во овие несекојдневни моменти. Општина Крушево ќе продолжи да ги 

поддржува овие хуманитарни акции.“, изјави градоначалник Христоски. 

Линк до оригинална објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11175 
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Започнува со работа градскиот пазар 

Почитувани, 

Од утре, четврток, 30.04.2020, градскиот пазар во Крушево започнува 

со работа и истиот ќе биде отворен за сите пазарџии и граѓани на 

општина Крушево. 

Иако, пазарот се отвора општина Крушево апелира да се почитуваат мерките за држење на 

растојание, носење лична заштитна опрема и да нема групирање на повеќе граѓани. Полицијата ќе 

врши контроли во насока на почитување на мерките. 

Со почит, 

Општина Крушево. 

Линк до оригиналното соопштение: http://krusevo.gov.mk/?p=11185 
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30 таблети за ученици во социјален ризик, донација од 

Еколог 
Општина Крушево доби донација од 30 таблети од компанија Еколог, 

опрема која треба да послужи на ученици кои немаат соодветна опрема за 

да следат „онлајн“ настава додека трае кризата со коронавирусот. 

 

 

Таблетите ќе бидат доделени на деца од социјално ранливи категории врз основа на информации од 

Центарот за социјални работи во Крушево, односно на оние кои имаат најголема потреба. 

„Ова е уште една голема донација за општина Крушево со која директно ќе ги помагаме младите и 

социјално загрозените наши сограѓани. Продолжуваме со преземање на мерки кои ќе го олеснат 

животот на граѓаните во време на корона кризата. Се заблагодарувам на компанија Еколог, но и на 

сите кои учествуваа во оваа акција.“, изјави градоначалникот на општина Крушево. 

За време на  пандемијата  со која се соочуваме, Еколог Интернешнл доаѓа со донација која има за цел 

да го ублажи предизвикот на многу ученици, кои заради пандемијата мораат онлајн да ја следат 

наставата, но не се во можност да го сторат тоа поради недостаток на  соодветна дигитална опрема. 

„Проектот има за цел да им излезе во пресрет на најитните случаји на државно ниво , кои имаат 

 потреба  за дигитални уреди за учениците да ја следат   онлајн наставата“, велат од компанијата 

Еколог Интернешнл. 

Линк до оригиналната објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11212 
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По апел на граѓаните, општинскиот штаб со помош за 

загрозено семејство 
По апел на граѓаните за итна помош на едно семејство од Крушево 

градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и 

претставници од Општинскиот штаб за заштита и спасување, Тома 

Петроски и Оливера Чавкар, донираа храна, средства за дезинфекција и 

таблет за следење на „онлајн“ наставата на семејството. 

„Во текот на вчерашниот ден граѓани и неколку организации упатија апел за помош на едно 

шестчлено семејство од Крушево и веднаш стапивме во контакт, обезбедивме прехранбени 

производи, средства за дезинфекција и еден таблет за следење на „онлајн“ настава дури трае кризата, 

нешто што го обезбедивме преку компанијата Еколог Интернешнл. Сакам да им се заблагодарам на 

граѓаните кои ја поттикнаа оваа помош“, изјави градоначалникот на општина Крушево. 

Претседателот на совет на општина Крушево и член на Општинскиот штаб за заштита и спасување 

Тома Петроски на членовите на семејството им порача дека очекува сите советници да се обединат и 

да одделат финансиска помош за ова семејство, а помошта од Штабот ќе се интензивира, според 

најавите на членот Очивера Чавкар. 

Линк до оригиналната објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11218 
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Уредување на градскиот парк 

Јавното комунално претпријатие „Комуна“ работи на расчистување, 

косење и уредување на градскиот парк во Крушево. По оваа акција на 

ова место ќе се засадуваат дрвца. 


