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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i 

~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna 

samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” 

br.5/2002) i ~len 62 stav 1 to~ka 3, ~len 68 i 

97 od Statutot na Op{tina Kru{evo 

(“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo” 

br.1/2007; 16/2014 i 7/19), Gradona~alnikot na 

Op{tina Kru{evo donese:     

 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za objavuvawe na aktite doneseni  

na 50-ta sednica  

na Sovetot na Op{tina Kru{evo 

odr`ana na den 04.05.2020 god. 

 

1.SE OBJAVUVAAT  aktite doneseni 

na 50-ta sednica na Sovetot na Op{tina 

Kru{evo, odr`ana na 05.05.2020 godina.  

2.Aktite na Sovetot na Op{tina 

Kru{evo da se objavat vo Slu`ben glasnik na 

Op{tina Kru{evo. 

3. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot 

na donesuvaweto, a }e se objavi vo slu`ben 

glasnik na Op{tina Kru{evo. 

Br.09-493/1 od 05.05.2020 g. Kru{evo 

Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo 

m-r Tome Hristoski, s.r. 

 

Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na 

Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina 

Kru{evo“ br.1/2007; 16/2014 i 7/19) i ~len 110 

i 150  od Delovnikot za rabota na Sovetot na 

Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina 

Kru{evo” br.1/2008), Sovetot na Op{tina 

Kru{evo na 50-ta sednica, odr`ana na 

04.05.2020 godina go donese sledniot:  

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

SE USVOJUVA zapisnikot od 49-ta 

sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo, 

odr`ana na 30.03.2020 godina. 

 

 Zaklu~okot vleguva vo sila so denot 

na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na 

op{tinata Kru{evo, soglasno ~len 62 stav 4 

od Zakonot za lokalna samouprava 

(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002). 

Br.08-481/3 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 

18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од 

Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на 

Општина Крушево“ бр.1/2007, 16/2014 и 7/2019), 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 04.05.2020 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет за  

изградба на резервоар за питка вода во н.м. 

Пресил, Општина Крушево   

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува приоритет за 

изградба на резервоар за питка вода во н.м. 

Пресил, Општина Крушево.  

 

Член 2 

 Општина Крушево го утврдува како 

приоритет проектот на изградба на резервоар за 

питка вода н.м. Пресил, Општина Крушево за 

да може да се аплицира за средства во согласност 

со Одлуката за дополнување на одлуката за 

распределба на средства согласно Договорот за 

заем по проектот „Водоснабдување и одведување 

на отпадни води“ склучен помеѓу Владата на 

Република Северна Македонија и Европската 

инвестициона банка („Сл.весник на Р.С.М.“ 

бр.277/2019). 

Член 3 

По неговото одобрување од Европската 

инвестициона банка, проектот ќе се реализира со 

средства  согласно со Одлуката за дополнување 

на одлуката за распределба на средства согласно 

Договорот за заем по проектот „Водоснабдување 

и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу 

Влада на Република Македонија и Европската 

инвестициона банка („Сл.весник на Р.С.М.“ 

бр.277/2019). 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Крушево.  

Br.08-481/5 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 

 

S L U @ B E N    G L A S N I K 
NA OP[TINA KRU[EVO 

 

                         05.05.2020 god.                Br.VI 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 

член 62 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02), 

член 21 став 1 точка 1, член 93 i ~len 169 stav 2 

од Статутот на Општина Крушево (''Службен 

гласник на Општина Крушево'' бр.1/07, 16/14 i 

7/19), расправајќи по Иницијативата на 

Градоначалникот на Општина Крушево за 

изменување и дополнување на Статутот на 

Општина Крушево, бр.01-475/1 од 23.04.2020 

година, Советот на Општина Крушево на 50-та 

седница одржана на ден 04.05.2020 година, 

донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

      ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА 

НА 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО, 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

1. Советот на Општина Крушево ја 
прифаќа Иницијативата на Градоначалникот 
на Општина Крушево, за изменување и 
дополнување на Статутот на Општина 
Крушево, бр.01-475/1 од 23.04.2020 година. 

 
2. Се задолжува Градоначалникот на 

Општина Крупшево, по донесувањето на 
овој заклучок да пристапи кон изготвување 
на Предлог - Статутарна Одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на 
Општина Крушево и истата да ја достави на 
разгледување и одлучување до Советот на 
Општина Крушево. 
 

3. Овој заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во ''Службен гласник 
на Општина Крушево''. 
Br.08-481/6 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od 

Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik 

na R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1 to~ka 7 od 

Zakonot za javnite pretprijatija (“Sl.vesnik 

na R.M.” br.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 

22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 

138/14, 25/15, 61/15, 39/16;  64/18 i 35/19 i 

„Slu`ben vesnik na Republika Severna 

Makedonija” br.275/19) i ~len  21 stav 1 to~ka 

37 od Statutot na Op{tina Kru{evo 

(„Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo“ 

br.1/2007, 16/2014 i 7/19), Sovetot na  

 

 

Op{tina Kru{evo, na sednicata odr`ana na 

04.05.2020 godina, go donese sledniot: 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na Godi{nata smetka na 

JP “Komuna” Kru{evo za 2019 godina 

 

 1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, ja 

usvojuva Godi{nata smetka na JP “Komuna” 

Kru{evo za 2019 godina, br.05-80/1 od 

12.03.2020 godina. 

 

 2. Ovoj  Zaklu~ok vleguva vo sila so 

denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik 

na Op{tina Kru{evo. 

 

 3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se 

dostavi do JP”Komuna” i Arhiva na Op{tina 

Kru{evo. 

Br.08-481/7 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 
Врз основа на член 3, член 12 и член 14 

став 2 и 3  од Законот за заштита на населението 

од заразни болести (,, Службен весник на Р.М. `` 

бр .66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16) , 

член 22 точка 4 и 9 од Законот за локална 

самоуправа ( ,, Службен весник на Р.М `` 

бр.5/02), член 18 став 1 точка 4 и 9 ,член 21 став 

1 точка 8 и точка 50 од Статутот на Општина 

Крушево (,,Службен гласник на Општина 

Крушево`` бр.1/17, 16/14, 7/19) Советот на 

Општина Крушево на седница одржа на 

04.05.2020 година ја донесе следната:  

 

П Р О Г Р А М А 

За спроведување на општи мерки за заштита 

на населението од заразни болести на 

теритoрјата  на Општина Крушево за 2020 

година 

 

1.СТРАТЕШКИ ДЕЛ 

 Програмата  на Општина Крушево за 

спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести е насочена кон 

спречување на појавата на зарани болести во 

населените места, рано отркривање на заразни 

болести и инфекции со цел на заштита на 

населението од заразни болести.  

 Со оваа програма се уредуваат условите, 

обемот, динамиката и начинот на превземање 

мерки и заштита на населението од заразни 

болести и финансиските средства за вршење на 

работите. 
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2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Цел на програмата е заштита на 

населението од заразни болести на територијата 

на Општина Крушево, да организира и следи 

општи мерки за заштита од заразни болести кои 

се однесуваат на: 

- Обезбедување на безбедна вода за пиење 

и контрола над исправноста на водата и 

објектите за водоснабдување. 

- Отстранување на отпадни води и друг 

тврд и течен отпад на начин на кој ќе 

оневозможи загадување на човековата 

околина (вода, земјиште, воздух) 

- Обезбедување на санитарно – технички и 

хигиенски услови во јавни објекти- 

училишта. 

- Обезбедување на превентивно – 

промотивни активности за унапредување 

на здравјето на населението 

- Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и други 

хигиенско- технички мерки на населени 

места и јавни површини. 

3. ОПШТИ МЕРКИ 

3.1.Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола над исправноста на водата и 

објектите за водоснабдување  

 Безбедна вода за пиење е вода која не 

содржи микроорганизми, паразити и нивни 

развојни форми во број кој претставува опасност 

по здравјето на луѓето како и вода која не 

содржи  супстанции во концентрации кои сами 

или заедно со други супстанци кои претставуваат 

опасност по здравјето на луѓето. 

 Во Општина Крушево има 18 населени 

места. Дел од населението во општина Крушево 

со чиста вода за пиење се снабдува преку 

водоводот ,,Студенчица,, а дел од населението 

посебно од наслените места се снабдува од 

сопствени извори.  Надлежност на 

ЈП,,КОМУНА,, е водоснабдувањето и 

канализацијата што опфаќа зафаќање, 

препумпување, обработка и дистрибуција  на 

здрава вода за пиење до корисниците, 

приклучување на домаќинствата  на водоводна 

мрежа и одржување на водоводна мрежа.  

 Финансиските средства за спроведување 

на оваа мерка и цел ќе бидат обезбедени од 

Буџетот на ЈП,,КОМУНА,,  

3.2. Отстранување на отпадни води и друг 

тврд и течен отпад на начин кој ќе 

оневозможи загадување на човековата 

околина ( вода, земјиште, воздух) 

 

 Отстранување на отпадните води е од 

големо значење  за обезбедување на здрава 

средина која нема да има опасност од појава на 

заразни болести. Цели се:  

  -Заштита на населението и на животната 

средина со отстранување на отпадни води 

согласно законските прописи. 

 -Собирање на комуналниот смет од 

домаќинствата за обезбедување на здрава и чиста 

животна средина. 

 -Заштита на вработените во Јавното 

комунално претпријатие кои во својата работа се 

изложени на опасност заради контакт со отпад, 

со што би се спречило  појава на заразни 

болести. 

3.3. Обезбедување на санитарно-технички и 

хигиенски услови во јавните објекти – 

училиштата  

 Училиштата се потенцијални жаришта на 

заразни болести па поради тоа  потребно е 

обезбедување на санитарно-технички и 

хигиенски услови. Во општина Крушево има 3 

(три) училишта од кои едното е средно а двете се 

основни. СОУ Наум Наумовски Борче и ООУ 

Никола Карев се наоѓаат во Градот додека ООУ 

Кирил и Методиј се наоѓа во населено место 

Бучин(рурална средина).  Во општина Крушево 

има 8 (осум) подрачни училишта во следните 

населени места : Врбоец, Свето Митрани, 

Пресил, Алданци, Норово, Саждево, Белушино, 

Борино. 

 Следење на здравствената состојба на 

вработените во училиштата со цел исклучување 

на опасноста од пренесување на заразни  

ззаболувања на најранливата група – децата. 

Финансиските средства за извршување на оваа 

цел ќе обезбедат училиштата од сопствени 

буџети. 

 Задолжителна превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација во училишните 

установи со цел обезбедување на безбедна 

средина. 

3.4. Вакцинација  

 Создавање здрави поколенија преку 

постојано следење на здравстврната состојба на 

учениците и нивна имунизација.  

3.5. Одржување на беспрекорни хигиенски 

услови со цел спречување на настанување и 

ширење на заразни болести. 

3.6. Обезбедување на превентивно –

промотивни активности за унапредување на 

здравјето на населението. 

 Промоција на здравјето и превенција од 

заразни болести преку здравствена едукација на 

децата во основните училишта на територијата 

на Општина Крушево. 

3.7.Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и други 
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хигиенско-технички мерки на населени места 

и јавни површини  

 Уништување на штетници кои 

предизвикуваат или се преносители на зарази.  

 

4.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 Предмет на програмата за спроведување 

на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на територијата на Општина 

Крушево.  

 -Подигнување на свеста на населението 

преку постојана едукација за нивната улога во 

борбата против комарците. 

 -Теренска проценка и санитација на 

околината 

 -Постојано следење на 

епидемиолошката состојба во населените 

места 

 -Откривање на извори на зараза 

5. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА 

 Активностивностите и динамиката за 

реализација на целите во оваа Програма ќе се 

одвива на следниов начин: 

5.1.Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола нас исправноста на водата и 

објектите за водоснабдување  

 

  За да водата биде безбедна за пиење и да 

не содржи материи кои се штетни за здравјето на 

луѓето ЈП КОМУНА потребно е да врши 

соодветна дезинфекција , хлорирање и 

испитување на водата.  

-Дезинфекција и чистење  на бунари, каптажи, 

резервоари за вода, водоводна мрежа и другите 

објекти. Водоснабдителните објекти треба да 

бидат заштитени од случајно или намерно 

загадување и загрозување на безбедноста на 

водата за пиење.  

-Земање на мостри на однапред утврдена 

локација 24 пати годишно ( два пати месечно), 

временски просторно рамномерно распоредени 

шри што треба да се води грижа да бидат 

опфатени сите значајни објекти кои имаат 

поголем број на корисници, како што се 

училиштата, амбуланти и други објекти. 

-Запознавање на жителите како и сите засегнати 

страни со резултатите од анализата.  

- Доколку се утврди дека водата не е безбедна за 

пиење , ЈП КОМУНА треба да: 

 Го прекине или ограничи 

испорачувањето на водата 

 Стави натпис ,,водата не е за пиење``  

 Да ги извести потрошувачите и да им 

даде соодветни препораки 

 Да ја детектира причината за загадување 

 Да спроведе мерки за отстранувањето  

5.2. Отстранување на отпадни води и друг 

тврд и течен отпад на начин кој ќе 

оневозможи загадување на човековата 

околина (вода, земјиште и воздух)  

 Отстранување на комунален смет е уште 

една превентивна дејност за спречување на 

појава и ширење на заразни болести. Собирање и 

транспортирање на комуналниот смет од 

домакинствата врши ЈП КОМУНА Крушево на 

територијата на градот Крушево. 

 Собраниот комуинален отпад од 

домаќинствата  и од стопанските објекти со 

специјални возила прилагодени за таа намена се 

транспортира и депонира на депонија.  

*Вработените во ЈП КОМУНА, кои во својата 

работа се изложени на опасност заради контакт 

со отпад, вршат редовни систематски прегледи и 

задолжителна вакцинавија од заразни болести. 

*Финансиските средства за собирање на 

комуналниот смет од домакинствата се 

обезбедуваат од наплата за надоместок за 

одведување на смет од -  стамбена површина и 

надоместок за одведување на смет-дворна 

површина.  

5.3.Обезбедување на санитарно – технички и 

хигиенаски услови во јавни објекти – 

училишта.  

1. Вршење на здравствени прегледи на 

вработените во гореспоменатите училишта 

согласно законските прописи. 

2. Задолжителна превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација во училишните 

установи со цел создавање на безбедна средина.  

3. Во училиштата на територија на 

Општина Крушево превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација  е задолжителна на 6 

месеци, а ја врши овластена установа за 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација.  

5.4. Вакцинација  

За  систематски прегледи и вакцинациите 

на учениците надлежен е Здравствениот дом во 

Крушево, а се вршат според однапред изготвен 

распоред на Амбулантата по што училиштата 

благовремено се известуваат за распоредот и 

термините.  

По добивањето на известувањето 

основните училишта се обврзани да ги превземат 

потребните активности. За таа цел училиштата 

имаат назначено лице кое по известувањето од 

надлежната здравствена установа пристапува кон 

активности за спроведување на истата.  

Систематските прегледи се извршуваат 

во прво, трето, петто и седмо одделение, а 

точните термини за систематските прегелди и 

вакцинацијата се определуваат дополнително.  
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Финансиски средства за оваа цел не се 

потребни. 

5.5.Одржување на беспрекорни хигиенски 

услови со цел спречување на настанување и 

ширење на заразни болести  

1. Постојано одржување на хигиената од 

работните простории, 

2. Постојано одржување на хигиена со 

дезинфекција во санитарните јазли. 

3. Течен сапун во тоалетите 

4. Замена (каде што има потреба) на 

чучавцо со WC школки 

5. Зголемување на бројот на хигиеничари.   

Финансиските средства за оваа цел ќе се 

обезбедат од училиштата од сопствените буџети.  

5.6.Овезбедување на превентивно – 

промотивни активности за унапредување на 

здравјето на населението  

1. Здравствена едукација. 

2. Воспитување на позитивни навики и 

обичаи во врска со чување и унапредување на 

здравјето, при што учество ќе земат Единиците 

на локалната самоуправа, Јавната здравствена 

установа, училиштата и невладините 

организации. 

3. Промоција на здравјето и превенција од 

заразни болести учество ќе земат Едниниците на 

локалната самоуправа, Јавната здравствена 

установа, училиштата и невладините 

организации. 

4. Општа мерка за спроведување на 

превентивна дезинсекција за спречување и 

сузбивање на вектор – преносливи заболувања на 

територија на Општина Крушево.  

5.7.Превземање на мерки и насоки за 

дезинсекција за спречување и сузбивање на 

вектор –преносливи заболувања на 

територијата на Општина Крушево  

 Уништување на комарците односно 

намалување на бројноста на популацијата до 

ниво на толеранција кои се спроведуваат поради 

две причини: 

- Квалитетот на живеење 

- Епидемиолошки интерес – заразените 

комарци се биолошки вектор (преносители на 

заразни болести)  

          Активности за уништување на штетници 

кои предизвикуваат или се преносители на 

зарази на следните места: 

- Дезинфекција на општинската зграда 

- Дезинсекција на населените места при 

појава на инсекти или опасност од заболувања 

кои ги пренесуваат инсектите 

- Дератизација на населените места, 

околините на населените места, складиштата 

како и други работни простории, како и по 

епидемиолошки индикации при појава на 

глодари или опасност од појава на заболувања 

кои се пренесители на заразни болести.  

Извршување на терестичка и ларцицидна 

дезинсекција бидејки според хидрографските 

карактеристики има одлични услови за раст и 

развој не само во шумските предели туку и низ 

руралните населени места каде се огледува 

добиток. 

За да се постигни значаен ефект при 

спроведувањето на дезинсекцијата неопходно е 

постојано и континуирано следење на состојбата 

на теренот, при што треба да се земат во предвид 

сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки 

карактеристики на површините каде што ќе се 

спроведуваат третирањата. Потребно е на 

територијата на Општина Крушево да се 

спроведат два вида на третирање и тоа: 

 Ларвицидна дезинсекција ќе се 

изведува во месец Април па се до  месец 

-Септември според претходно утврдена 

динамика во зависност од степенот на 

инфестираност на комарци. Проценката и 

увидите ќе ја врши стручната служба при 

Центарот за јавно здравје. 

-Средство за ларвицидна дезинсекција – ќе се 

користи ларвицид во форма на гранули на база 

на s-methoprene. 

-Техника на изведување – рачно расфрлање на 

места со стоечки води. 

-Површини за третирање- ќе се третираат 

површини и места каде има застојни води и 

површини кои ќе бидат договорени согласно 

финансиската конструкција и тековниот 

оперативен план договорен помеѓу  локалната 

самоуправа и изведувачот на дезинсекцијата.  

 Адултицидна дезинсекција – ќе се 

изведува во неколку наврати во месеците мај, 

јуни, јули и Август во населените места 

:Трстеник, Норово,Алданци, околината на 

вештачкото езеро, површини на потег од Гумење 

до Шула Мина, потег Монтана, до месност 

Мечкин Камен –град Крушево. 

-Динамика на третирање- спрема тековен 

оперативен план. 
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-Средство за адултицидна дезинсекција –ке се 

користи инсектицид AQUA Q- otrinesc 25со 

активна супстанца deltamethrin 20gr/lit. 

-Техника на изведување – третирањата се 

спроведуваат со апарат за УЛВ ладно 

замаглување. 

-Површини за третирање – Површина договорена 

со тендерска постапка 

5.8. Превземање на мерки и насоки за 

дератизација 
-Дератизација ќе се врши најмалку еднаш 

годишо, и доколку има потреба повеќе пати. 

6.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ  

 Во програмата за спроведување општи 

мерки за заштита населението од заразни 

болести предвидени  средства се 50.000,00 

денари. 

Центарот за јавно здравје како изведувач 

на постапките дава писмено соопштение до: 

-Државниот санитерен и здравствен инспекторат 

за времето, начинот и средството за изведување 

на превентивна дезинсекција  

- Средствата за информирање неколку дена пред 

започнување на постапката со цел информирање 

на населението за времето и местото на третман.  

-Здружението на пчелари со цел превземање на 

неопходни мерки за заштита на пчелите. 

-Доставува извештај до надзорниот орган за 

спроведените активности 

-Издава санитарна потврда за ДДД услуга. 

-Континуирано ја следи состојбата со 

инвестицијата на комарци на територијата на 

општина Крушево. 

Оваа програма влегува влегува во сила 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

Општина Крушево``. 

Br.08-481/8 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 

Vrz osnova na ~len 20 od Zakonot za 
prostorno i urbanisti~ko planirawe ("Sl. 
Vesnik na RM", br.199/14, br.44/15, br.193/15, 
br.31/16, br.163/16, br.64/18 i br.168/18 
godina), ~len 22, stav 1, to~ka 1 i ~len 36 stav 
1 to~ka 15  od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br.5/2002) i 
~len 21 stav 1 to~ka 6 i 7 od Statutot na 
Op{tina Kru{evo ("Sl. Glasnik na 
Op{tina Kru{evo" br.1/2007, 16/14 i 7/19), 
Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata 
odr`ana na 04.05.2020 godina ja donese 
slednata: 

 
 

 
PROGRAMA ZA IZMENA I 

DOPOLNUVAWE  
NA  PROGRAMATA ZA URBANISTI^KO 

PLANIRAWE  
NA OP[TINA KRU[EVO ZA 2020 

GODINA 
 

1. Vo Programata za Urbanisti~ko 

planirawe na Op{tina Kru{evo za 2020 

godina br.08-1396/16 od 30.12.2019 godina i 

Programata za izmena i dopolnuvawe na 

programata za urbanisti~ko planirawe  na 

Op{tina Kru{evo za 2020 godina br. 08-

253/14 od 12.02.2020 godina, se vr{at izmeni i 

dopolnuvawa: 

 

- Vo stav 4.4 od Programata za izmena i 

dopolnuvawe na programata za urbanisti~ko 

planirawe  na Op{tina Kru{evo za 2020 

godina br. 08-253/14 od 12.02.2020 godina, koj 

sega stanuva stav 4.6. se menuva KP br.1473/13 

vo KP br.1472/13 i glasi: 

 

4.6. Lokalna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za izgradba na objekt so 
namena Е2-градби за производство на енергија 
- термо електро централа за производство на 
електрична енергија од биомаса na KP 
br.1472/13 KO Aлданци, Op{tina Kрушево 

 
Granicata na planskiot opfat na koj 

}e se vr{i izgotvuvawe na Lokalnata 
urbanisti~ka planska dokumentacija e 
prika`ana vo grafi~kiot prikaz, koj e 
sostaven del na ovaa programa. 

 

 
 

- Vo stav 4.5 od Programata za izmena i 

dopolnuvawe na programata za urbanisti~ko 

planirawe  na Op{tina Kru{evo za 2020 

godina br. 08-253/14 od 12.02.2020 godina, koj 
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sega stanuva stav 4.7. se menuva KP br.1473/14 

vo KP br.1472/14 i glasi: 

 

4.7. Lokalna urbanisti~ka planska 

dokumentacija za izgradba na objekt so 

namena Е2-градби за производство на енергија 

- термо електро централа за производство на 

електрична енергија од биомаса na KP 

br.1472/14 KO Aлданци, Op{tina Kрушево 

 
Granicata na planskiot opfat na koj 

}e se vr{i izgotvuvawe na Lokalnata 
urbanisti~ka planska dokumentacija e 
prika`ana vo grafi~kiot prikaz, koj e 
sostaven del na ovaa programa.  

 

 
- Posle stav 4.7 se dodava nov stav 4.8 i glasi: 

 

4.8. Proekt za инфраструктура за дел од 

главна улица во град Крушево, Op{tina 

Kрушево 

 

Granicata na проектниот opfat na koj 

}e se vr{i izgotvuvawe na Проектот за 

инфраструктура e prika`ana vo grafi~kiot 
prikaz, koj e sostaven del na ovaa programa.  

 

 
 

2. Ova izmenuvawe i dopolnuvawe 

vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo 

Slu`ben Glasnik na Op{tina Kru{evo i 

stanuva sostaven del na Programata za 

urbanisti~ko planirawe za 2020 godina so 

br.08-1396/16 od 30.12.2019 godina i 
Programata za izmena i dopolnuvawe na 
programata za urbanisti~ko planirawe  na 
Op{tina Kru{evo za 2020 godina br. 08-
253/14 od 12.02.2020 godina. 

Br.08-481/9 od 04.05.2020 godina. 

Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo 

Toma Petroski, s.r. Kru{evo. 

 

 

 

S  O  D  R  @  I  N  A 

Re. br.          strana 

1. Zaklu~ok za objavuvawe na aktite doneseni 

na 50-ta sednica na Sovetot na Op{tina 

Kru{evo ………………………………………… 1 

2. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 

49-ta sednica na Op{tina Kru{evo, odr`ana 

na 30.03.2020 godina …………………………….1  

3. Odluka za pro{iruvawe na sredstvata na 

Buxetot na Op{tina Kru{evo za 2020 godina 

…………………………………………………….. 1 

4. Odluka za utvrduvawe na prioritet za 

izgradba na rezervoar za pitka voda vo n.m. 

Presil, Op{tina Kru{evo ………………….. 1 

5. Zaklu~ok za prifa}awe na inicijativa na 

Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo, za 

izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na 

Op{tina Kru{evo ……………………………. 2 

6. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{nata 

smetka na JP “Komuna” Kru{evo za 2019 

godina …………………………………………… 2 

7. Programa za sproveduvawe na op{ti merki 

za za{tita na naselenieto od zarazni 

bolesti na teritorijata na Op{tina 

Kru{evo za 2020 godina ……………………… 2 

8. Programa za izmena i dopolnuvawe na 

programata za urbanisti~ko planirawe na 

Op{tina Kru{evo za 2020 godina ………….. 6 

 

 Redakciski odbor na Op{tina 

Kru{evo.  
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