
2022 2023 2024

А.) ЈД ЈД0 482 120 ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И 

ПАТИШТА

181.247.543,00 75.371.367,33 89.420.907,33 36.747.965,33

1  ЈД0 482 120 Изградба на улици во 

викенд зона кај 

Крушевско Езеро 

1.000.000,00 1.000.000,00 Од други извори на 

финансирање ,од 

фондови,министерства,аге

нции во 

преговори.припремите се 

започнати претходни 

година,па се очекува  да се 

обезбедат средства и да 

се,буџетираат во текот на 

фискалната година.

Подобрување на 

инфраструктурата во Викенд 

зоната кај Крушевското Езеро. 

 ЈД0 Изградба на патна 

инфраструктура под 

брана на Крушевско 

езеро 

12.000.000,00 12.000.000,00 Од други извори на 

финансирање ,од фондови, 

министерства, агенции

Заштита за браната на 

Крушевското езеро од тешки 

товарни возила

 ЈД0 Реконструкција на улица 

Коча Миленку (Тагас - 

Монатана)  фаза 1 од 0 м 

до 200 м

6.399.081,00 6.399.081,00 Министерство за транспорт 

и врски на РСМакедонија, 

Проект за Светска Банка за 

изградба на локални 

патишта и улици

Подобрување на патната 

инфраструктура во Крушево, 

подобрување на условите за 

живот на локалното население и 

за развој на туризмот

 ЈД0 Реконструкција на улица 

Коча Миленку (Тагас - 

Монатана)  фаза 2 од 200 

м до 912 м

9.879.852,00 9.879.852,00 "ИПА 2020" програма за 

поддршка на општините 

Подобрување на патната 

инфраструктура во Крушево, 

подобрување на условите за 

живот на локалното население и 

за развој на туризмот

Цел

   Р А З В О Ј Н И  П Р О Г Р А М И- 
2022-2024 година

Динамика на финансирањеВкупен износ на 

програмата
Ред 

бр.

Прог

рама

Потпро

грама

Конто Назив на програмата Планирани извори на 

финансирање

Page 1 of 18



 ЈД0 Реконструкција на улица 

Питу Гули

6.780.000,00 6.780.000,00 Министерство за транспорт 

и врски на РСМакедонија, 

Проект за Светска Банка за 

изградба на локални 

патишта и улици, Vo faza 

na implementacija

Подобрување на патната 

инфраструктура во Крушево, 

подобрување на условите за 

живот на локалното население и 

за развој на туризмот

 ЈД0 Реконстукција на пат од 

м.в. Порта до м.в Мечкин 

Камен (pat i parking)

13.102.419,00 13.102.419,00 IPA CBC MKD - Albania Подобрување на патната 

инфраструктура кон 

полетиштето и Мечин Камен во 

Општина Крушево

 ЈД0 Реконструкција и дограба 

на пат Св.Митрани - 

Врбоец - Кривогаштани

12.842.295,00 12.842.295,00 Од други извори на 

финансирање ,од фондови, 

министерства, агенции

Подобрување на патната 

инфраструктура во населените 

места во Општина Крушево

 ЈД0 Изградба на обиколница 

во Крушево, vo fazi

110.243.896,00 36.747.965,33 36.747.965,33 36.747.965,33 Од други извори на 

финансирање ,од фондови, 

министерства, агенции

Подобрување на патната 

инфраструктура кон скијачкиот 

центар Станич

2  ЈД0 482 120 Изградба на  улица niz 

н.м. Саждево

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Други извори на 

финансирање - од Агенција 

за финансиска поддршка во 

земјоделството и 

руралниот развој.Ќе се 

вклопи во Буџет ако 

сеобезбедат средства.

Асфалтирање на селска пешачка 

улица во с.Саждево  со цел 

подобрување на 

инфраструктурата и начинот на 

живот во селото. 
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 ЈД0 Изградба на  улица niz 

н.м Jakrenovo

4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Други извори на 

финансирање - од Агенција 

за финансиска поддршка во 

земјоделството и 

руралниот развој.Ќе се 

вклопи во Буџет ако се 

обезбедат средства.

Асфалтирање на селска пешачка 

улица во с.Jakrenovo со должина 

од 1 км, со цел подобрување на 

инфраструктурата и начинот на 

живот во селото. 

3  ЈД0 482120 Изградба на општински 

пат со повеќе делници: 

Борино - делница 1, 

Борино - делница 2, 

Борино - делница 3, со 

вредност 8.102.026 мкд, 

10.306.966 мкд и 1.883.705 

мкд

20.292.697,00 8.102.026,00 12.190.671,00 Средства од  други извори 

на финансирање Po 

обезбедување финансии }e 

se буџетира во текот на 

самата фискална 

година.MTVrski - proekt 

za povrzuvawe na lokalni 

pati{ta i ulici

Подобрување на сообраќајната 

инфраструктура во населените 

места

Б.) JG ЈГ 482 720 

482730

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 

ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

42.700.000,00 25.500.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00

ЈГ Изградба на 

водоснабдителен систем 

за град Крушево со 

зафаќање на води од 

Бушева Планина во КО 

Сланско и КО Дреново 

Општина Македонски 

Брод и КО Белушино во 

Општина Крушево

9.000.000,00 9.000.000,00 Sklu~en dogovor so Min. 

za `ivotna sredina
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1 ЈГ 482 730 Реконструкција на 

секундарна и терцијарна 

мрежа за 

водоснабдување во град 

Крушево

16.500.000,00 16.500.000,00 Обезбедни средства од 

Влада на РС Македонија

Овој проект опфаќа промена на 

целокупната секундарна мрежа 

во град  Крушево со што би се 

придонесло кон намалување на  

проблемите со 

водоснабдувањето во градот и 

загубите на чиста вода за пиење.

ЈГ Vodosnabduvawe na 

naselba Trstenik 

1.200.000,00 1.200.000,00 Sopstveni sredstva Obezbeduvawe na korisnicite 

na ovaa naselba so voda za piewe

6 ЈГ 482 730 Реконструкција на 

вештачка акомулација 

Борино 1 и 2

4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Средства од Агенцијата за 

финансиска поддршка во 

земјоделството и 

руралниот развој или од 

Министерството за 

шумарство и 

водостопанство

Подобрување на услови за 

наводнување на обработливи 

површини

7 ЈГ 482 720 Изградба на вештачка 

акомулација Камберица

12.000.000,00 12.000.000,00 Средства од Агенцијата за 

финансиска поддршка во 

земјоделството и 

руралниот развој или од 

Министерството за 

шумарство и 

Подобрување на услови за 

наводнување на обработливи 

површини

В.) JI ЈИ 482 920 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ 

ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

44.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00

2 ЈИ 482 920 Изградба на 

канализациона мрежа во 

с. Свето Митрани - faza 1

6.000.000,00              / 2.000.000,00 4.000.000,00 Други извори на 

финансирање ЕИБ 

програма на МТВрски

Во с. Свето Митрани ќе се 

изгради нова канализациона 

мрежа со што ќе се подобрат  

услови за живот во селото
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3 ЈИ 482920 Изградба на 

канализациона мрежа со 

пречистителна станица 

во н.м. Aldanci - faza 1

12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00             / Други извори на 

финансирањесе, preku 

EIB

Со цел подобрување на начинот 

на живот во селото

4 ЈИ 482920 Изградба на 

канализациона мрежа со 

пречистителна станица 

во н.м. Пресил - faza 1

14.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 Други извори на 

финансирањесе,preku 

`ivotna sredina  ne odi 

preku Buxet.. Планирано 

10.000.000,00 денари

Со цел подобрување на начинот 

на живот 

ЈИ 482920 Изградба на 

канализациона мрежа со 

пречистителна станица 

во н.м. Borino - faza 1

10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00

5 ЈИ 482920 Изградба на 

канализација со 

пречистителна станица-

Опаленик

12.000.000,00             / 8.000.000,00 4.000.000,00 Od drugi izvori na 

finansirawe

подобрување на услови за 

активирање на индустриската 

зона Опаленик

Г.) NA НА 482 930 ОБРАЗОВАНИЕ 

КАПИТАЛНИ 

ИНВЕСТИЦИИ

9.000.000,00 9.000.000,00

1 НА 482930 Реконструкција i 

pro{iruvawe на 

училишна зграда во 

с.Саждево

9.000.000,00 / 9.000.000,00 средствата се обезбедуваат 

преку Министарество за 

образование

Подобрување на просторните 

услови за учење во ова подрачно 

училиште согласно бројот на 

жители

2 НА 482920 Изградба училиште во 

н.м. Јакреново

            /           /             / средствата се обезбедуваат 

преку ministerstvoto za 

obrazovanie -Op{tinata 

treba samo LUPD i AUP  

okolu 500.000,00 denari

подобрување на условите за 

учење на децата од н.м. 

Јакреново
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НА Реконструкција на ООУ 

Никола Карев во 

Крушево (sportska sala 

so krovna konstrukcija 

I toaleti)

/ / / / Средства од Мин. За 

образование на 

Р.Македонија кои не се 

имплементираат преку 

општински буџет, 

Sklu~eni dogovori so 

izveduva~ I nadzor

Подобрување на условите за 

учење на учениците во Крушево

НА Rekonstrukcija na 

podra~no u~ili{te vo s. 

Presil 

/ / / / Средства од Мин. За 

образование на 

Р.Македонија кои не се 

имплементираат преку 

општински буџет, 

Sklu~eni dogovori so 

izveduva~ I nadzor

Подобрување на условите за 

учење на учениците vo Presil 

НА Rekonstrukcija na 

osnovno u~ili{te vo 

s.Bu~in 

/ / / / Средства од Мин. За 

образование на 

Р.Македонија кои не се 

имплементираат преку 

општински буџет, 

Tenderska postapka vo tek 

Подобрување на условите за 

учење на учениците vo s. Bu~in

НА Rekonstrukcija i 

dogradba na podra~no 

u~ili{te vo s. Norovo 

/ / / /

Средства од Мин. За 

образование на 

Р.Македонија кои не се 

имплементираат преку 

општински буџет

Подобрување на условите за 

учење на учениците vo s. 

Norovo

Д.) LA ЛА 482 920 СПОРТ /TURIZAM 21.945.750,00 14.162.875,00 8.242.875,00 2.000.000,00

2 LA 482920 Изградба на 

повеќенаменскo спортскo 

игралиштe vo Kru{evo - 

m.v. plo~

Ќе се реализира преку 

агенција за спорт и млади, 

Развој на спортски туризам
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ЛА Доградба на Центар за 

параглајдинг во Крушево - 

паркинг и пристпна 

област, поставување на 

урбна опрема, ИТ опрема 

за објект бр. 2, станици за 

квалитет на воздух (1 на 

полетувалиште, 1 во град 

Крушево)

8.025.750,00 4.012.875,00 4.012.875,00 Proekt za prekugrani~na 

sorabotka  - Крушево и 

Елбасан - prepoznatlivi 

туристички дестинации 

Razvoj na aktivniot turizam, 

prekugrani~nata sorabotna 

pome|u dvete op{tini kako i 

lokalniot ekonomski razvoj 

LA Vospostavuvawe na 

downhill pateka

2.460.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 Proekt za prekugrani~na 

sorabotka  - Крушево и 

Елбасан - prepoznatlivi 

туристички дестинации 

Razvoj na aktivniot turizam, 

prekugrani~nata sorabotna 

pome|u dvete op{tini kako i 

lokalniot ekonomski razvoj 

ЛА Изградба на  ZIP lajn и 

авантуристички парк

Други извори на 

финансирање

Развој на спортски туризам

LA Изградба на фитнес зона 

во Крушево

4.000.000,00 4.000.000,00 Agencija za mladi i sport, 

donesena odluka na Vlada , 

op{tina Kru{evo 

Проектот има за цел да го 

поттикне здравиот начин на 

живот и на директен начин да 

придонесе за зголемување на 

физичките активности на 

граѓаните.
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ЛА Урбанистичко и 

архитектонско 

обликување на јавен 

простор, Блок 9.2 од 

спортско рекреативен 

комплекес Гумење

5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 БРР - програма за 

рамноменрен регионален 

развој за 2022 - 2023 година 

преку центар за развој на 

пелагониски плански 

регион

партерно уредување на 

просторот, 

- хортикултурно уредување, 

вклучувајки високо зеленило - 

звучна бариера кон викенд 

населба, 

- изградба на потпортни ѕидови 

за постојни игралишта и 

новопроектирани игралишта, 

- изградба на пешачки патеки и 

пристапни патеки, 

- изградба на потпорни оградни 

парапети, 

- поставување на урбана опрема 

(канти за отпадоци, клупи, 

канделабри, паноа, фонтана….)

- осветлување на новоуредениот 

простор  во блокот, 

- поставување на гардероба со 

тоалети, 

LA Изградба на 

декомпресорска станица 

за природен гас со 

гасоводна мрежа за 

спортска сала и 

гимназија во Крушево

4.920.000,00 4.920.000,00 БРР - програма за 

рамноменрен регионален 

развој за 2022 - 2023 година 

преку центар за развој на 

пелагониски плански 

регион

Развој на спортски туризам и 

енергеска ефикасност на 

спортска сала и гимназија во 

Крушево

21.536.685,00 1.230.000,00 20.306.685,00

J3 Модернизација на 

уличното осветлување во 

Општина Крушево (smart 

LED)

2.460.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 Proekt za prekugrani~na 

sorabotka  - Крушево и 

Елбасан - prepoznatlivi 

туристички дестинации 

Zgolemuvawe na sigurnosta na 

dvi`eweto na gra|anite I 

posetitelite niz Kru{evo
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GD Гасификација на Крушево 

ПРВА фаза

19.076.685,00 19.076.685,00 влада на РСМ Намалени трошоци за 

енергетските потреби на 

бизнисите, Зголемена 

профитабилност на локалните 

бизниси, 

Зголемена конкурентност на 

локалните производи и услуги, 

 Намален буџет за трошоци на 

домаќинствата. 

■ Намалена емисија на 

загадувачки материи (Ѕ02, СО, 

С02, NОх, чад)

W0 Модернизација на ТППЕ 

Крушево (nabavka na 

нова опрема за гаснење 

на пожари и лична 

заштитна опрема, 

односно дишни апарати, 

јакни, панталони, чизми, 

шлемови, ракавици и 

маски за шумски пожари)

Proekt za prekugrani;na 

sorabotka so R.Grcija na 

Centar za razvoj na 

pelagoniski planski 

region, ne se 

implementira preku  

Pодобрување на безбедноста по 

животот и имотите на жителите 

од општина Крушево. 

JK КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

И ЈАВНА ЧИСТОТА 

5.895.760,00 5.895.760,00 0,00 0,00

JK Набавка на комунално 

возило - камион за 

собирање и транспорт на 

отпад i terensko vozilo 

5.895.760,00 5.895.760,00 БРР - програма за 

рамноменрен регионален 

развој за 2021 - 2022 година 

преку центар за развој на 

пелагониски плански 

регион

 

Подобрен квалитет на живот, 

Заштита за животната средина

KULTURA 11.402.204,00 0,00 11.402.204,00 0,00

Page 9 of 18



KA Реконструкција на Дом 

на култура "Наум - 

Наумоски Борче" 

Крушево

11.402.204,00 11.402.204,00 Министерство за култура 

на РСМ

Развој на културниот 

туризам/активности во Крушево 

и ќе го зголеми капацитетот за 

институционално поврзување и 

соработка со институциите од 

регионот од областа на 

културата. 

Претседател 

Andrej Nikoloski

Page 10 of 18



Page 11 of 18



Page 12 of 18



Page 13 of 18



Page 14 of 18



Page 15 of 18



Page 16 of 18



Page 17 of 18



Page 18 of 18


