СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КРУШЕВО
28.01.2022 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62
став 4 од Законот за локалната
самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62
став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20),
Градоначалникот на Општина Крушево донесе:
З А К Л У Ч О К
за објавување на актите донесени на
7-та седница на Советот на Општина
Крушево
одржана на ден 27.01.2022 год.
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 7-та
седница на Советот на Општина Крушево, одржана
на 27.01.2022 година.
2.Актите на Советот на Општина Крушево да се
објават во Службен гласник на Општина Крушево.
3. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на
Општина Крушево.
Бр.09-160/1
од
28.01.2022
г.
Крушево
Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе
Христоски, с.р.
Врз основа на член 94 од Статутот на Општина
Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“
бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член 110 и 150 од
Деловникот за работа на Советот на Општина
Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево”
бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 7-та
седница, одржана на 27.01.2022 година го донесе
следниот:
З А К Л У Ч О К
СЕ УСВОЈУВА записникот од 5-та седница на
Советот на Општина Крушево, одржана на
21.12.2021 година.

Бр.I

Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на општината
Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија”
бр.5/2002).
Бр.08-118/3 од 28.12.2021 г. Крушево Совет на
Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.
Врз основа на член 94 од Статутот на Општина
Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“
бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член 110 и 150 од
Деловникот за работа на Советот на Општина
Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево”
бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 7-та
седница, одржана на 27.01.2022 година го донесе
следниот:
З А К Л У Ч О К
СЕ УСВОЈУВА записникот од 6-та седница на
Советот на Општина Крушево, одржана на
28.12.2021 година.
Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на општината
Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија”
бр.5/2002).
Бр.08-118/4 од 28.12.2021 г. Крушево Совет на
Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.
Врз основа на член 88 став 4 од Изборниот
законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06; 136/08;
148/08; 155/08; 163/08; 44/11; 51/11; 142/12; 31/13;
64/13; 14/14; 30/14; 196/15; 35/16; 97/16; 99/16;
136/16; 142/16; 67/17; 125/17; 35/18; 99/18; 140/18;
208/18; 27/19 „Сл.весник на Р.С.М“ бр.98/19;
146/19; 42/20; 72/20; 160/20; 74/21 и 215/21), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 21 став 1
точка 50 од Статутот на Општина Крушево
(“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007;
16/14; 7/19 и 7/20), а согласно член 3, 5, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 и 19 од Правилникот за
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критериумите за определување на надоместок на
членовите на изборните органи и изборната
администрација за спороведување на локалните
избори 2021 година бр.08-3173/1 од 26.10.2021
година и бр.08-3173/2 од 30.11.2021 година ,
Советот на Општина Крушево на седницата
одржана на 27.01.2022 година, донесе:
О Д Л У К А
за определување и исплата на надоместокот
за извршената работа за
Локалните избори 2021 година на ОИК –
Крушево и
Избирачките одбори во Општина Крушево
Член 1
Со оваа Одлука се определува
надоместокот за извршената работа за
Локалните избори 2021 година на членовите на
ОИК-Крушево и членовите на избирачките
одбори во Општина Крушево, како и исплатата
на определениот надоместок.
Член 2
Надоместокот на членовите на ОИК –
Крушево и членовите на избирачките одбори се
определува
согласно
Правилникот
за
критериумите за определување на надоместок
на членовите на изборните органи и изборната
администрација за спороведување на локалните
избори 2021 година бр.08-3173/1 од 26.10.2021
година и бр.08-3173/2 од 30.11.2021 година,
донесен од Државна Изборна Комисија на
Република Северна Македонија.
Член 3
На Општинските изборни комисии кои
во своја надлежност имаат од 21 до 40
избирачки одбори се определува следниот
надоместок:
- на претседателот на ОИК му се определува
надоместок во висина од 36.000,00 денари;
- на заменикот претседател на ОИК му се
определува надоместок во висина од 31.000,00
денари;
- на секретарот на ОИК му се определува
надоместок во висина од 31.000,00 денари;
- на членот на ОИК му се определува
надоместок во висина од 26.000,00 денари;
- на заменикот членот на ОИК му се определува
надоместок во висина од 21.000,00 денари и

- на заменикот секретар на ОИК му се
определува надоместок во висина од 16.000,00
денари;
Член 4
Кога заменикот претседател, заменикот
член односно заменикот секретар на ОИК, цело
време работел наместо претседателот, членот
односно секретарот, надоместокот предвиден за
заменикот не се исплаќа, туку на заменикот му
се исплаќа надоместокот предвиден за
претседателот, членот односно секретарот, а на
претседателот, членот односно секретарот не му
следи и не му се исплаќа надоместок.
Кога претседателот односно членот на
Избирачкиот одбор за цело време работел
наместо неговиот заманик, односно кога
заменикот претседател или заменикот член за
цело време работел намасто претседателот или
членот, покрај неговиот надоместок му се
исплаќа и надоместокот предвиден за
претседателот или членот односно заменик
претседателот или заменик членот, а на лицето
кое не работело во Избирачкиот одбор не му
следи и не му се исплаќа надоместок.
На претседателот, членовите и нивните
заменици во Избирачките одбори кои што
спровеле гласање на болни и немоќни лица
согласно член 111 од Изборниот законик,
предвидениот надоместок им се зголемува за
20%.
Член 5
На претседателите, нивните заменици,
членовите и нивните замници на Избирачките
одбори кои во своја надлежност имаат до 100
гласачи за еден круг се определува надоместок
од:
- на претседателот на ИО му се определува
надоместок во висина од 4.000,00 денари;
- на заменикот претседател на ИО му се
определува надоместок во висина од 3.500,00
денари;
- на членот на ИО му се определува надоместок
во висина од 3.000,00 денари;
- на заменик членот на ИО му се определува
надоместок во висина од 3.000,00 денари;
Член 6
На претседателите, нивните заменици,
членовите и нивните замници на Избирачките
одбори кои во своја надлежност имаат од 101 до
300 гласачи за еден круг се определува
надоместок од:
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- на претседателот на ИО му се определува
надоместок во висина од 4.500,00 денари;
- на заменикот претседател на ИО му се
определува надоместок во висина од 4.000,00
денари;
- на членот на ИО му се определува надоместок
во висина од 3.500,00 денари;
- на заменик членот на ИО му се определува
надоместок во висина од 3.500,00 денари;
Член 7
На претседателите, нивните заменици,
членовите и нивните замници на Избирачките
одбори кои во своја надлежност имаат од 301 до
600 гласачи за еден круг се определува
надоместок од:
- на претседателот на ИО му се определува
надоместок во висина од 5.000,00 денари;
- на заменикот претседател на ИО му се
определува надоместок во висина од 4.500,00
денари;
- на членот на ИО му се определува надоместок
во висина од 4.000,00 денари;
- на заменик членот на ИО му се определува
надоместок во висина од 4.000,00 денари;
Член 8
На претседателите, нивните заменици,
членовите и нивните замници на Избирачките
одбори кои во своја надлежност имаат од 601 до
800 гласачи за еден круг се определува
надоместок од:
- на претседателот на ИО му се определува
надоместок во висина од 5.500,00 денари;
- на заменикот претседател на ИО му се
определува надоместок во висина од 5.000,00
денари;
- на членот на ИО му се определува надоместок
во висина од 4.500,00 денари;
- на заменик членот на ИО му се определува
надоместок во висина од 4.500,00 денари;
Член 9
На претседателите, нивните заменици,
членовите и нивните замници на Избирачките
одбори кои во своја надлежност имаат над 801
гласачи за еден круг се определува надоместок
од:
- на претседателот на ИО му се определува
надоместок во висина од 6.000,00 денари;
- на заменикот претседател на ИО му се
определува надоместок во висина од 5.500,00
денари;

- на членот на ИО му се определува надоместок
во висина од 5.000,00 денари;
- на заменик членот на ИО му се определува
надоместок во висина од 5.000,00 денари;
Член 10
На членовите на посебните Избирачки
одбори, кои го спровеле гласањето на
избирачите во домашен карантин, избирачите
на кои име е издадено Решение за изолација од
ДЗСИ заради позитивен тест на КОВИД – 19 и
избирачите на кои им е определана мерка
самоизолација, им се определува надоместок во
износ од 6.000,00 денари.
Член 11
Надоместокот утврден со оваа Одлука
ќе се исплаќа од Буџетот на Општина Крушево,
а со средствата располага ОИК – Крушево,
согласно табеларниот преглед за секој учесник
во изборниот процес поединечно на неговата
трансакциска сметка согласно позитивните
законски прописи, кое составен дел на оваа
одлука.
Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавување во Службен гласник на Општина
Крушево.
Бр.08-118/5 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 131 од Законот за
заштита на децата („Сл.весник на Р.М.“
бр.23/13; 12/14; 44/14; 144/14;10/15; 25/15;
150/15; 192/15; 27/16;163/17 21/18; 198/18 и
„Сл.весник на Р.С.М.“ бр.104/19;146/19;275/19 и
311/20), член 36 став 1 точка 5 и 15 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М.“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 34 и 50 од
Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на
Општина Крушево“ бр.1/2007, 16/14, 7/19 и
7/20), Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување на член на
Надзорен одбор во
ЈОУДГ „Гонча Туфа“ Крушево
1.Од член на НО во ЈОУДГ „Гонча
Туфа“ Крушево СЕ РАЗРЕШУВА:
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-АНДРЕЈ НИКОЛОСКИ, од Крушево на
негово барање.
2. За член на НО во ЈОУДГ „Гонча
Туфа“ Крушево СЕ ИМЕНУВА:
- Ѓуша Оџаклиески од Крушево.
3. Мандатот на член на НО трае до
завршување на мандатот на НО.
4. Решението влегува во сила со денот
на неговото објавување во Службен гласник на
Општина Крушево.
5. Примерок од решението да се достави
до именуваниот, ЈОУДГ „Гонча Туфа“ Крушево
и Архива на Општина Крушево.
Бр.08-118/6 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 116 став 1 алинеја 8 од
Законот за заштита на децата (“Сл.весник на
Р.М.” бр.23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15;
25/15; 150/15; 192/15; 27/16; 163/17; 21/18;
198/18 „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.104/19; 146/19;
275/19 и 311/20) и член 21 став 1 точка 50 од
Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на
Општина Крушево“ бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и
7/20), Советот на Општина Крушево, на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
З А К ЛУ Ч О К
за давање Согласност на Правилникот
изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ „Гонча Туфа”
Крушево
1. Советот на Општина Крушево дава
Согласност на Правилникот за изменување и
дополнување
на
Правилникот
за
систематизација на работните места во ЈОУДГ
„Гонча Туфа” Крушево, бр.01-171/1 од
14.12.2021 година;

2. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крушево.
Бр.08-118/7 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 11 од Правилникот за
критериумите за определување на надоместок
на члановите на изборните органи и изборната
администрација за спроведување на Локалните
избори 2021 година бр.08-3173/1 од 26.10.2021
година и бр.08-3173/2 од 30.11.2021 година и
член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина
Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево”
бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на
Општина Крушево на седницата одржана на
27.01.2022 година, донесе:
З А К Л У Ч О К
за усвојување на извештајот за работата
на Општинската Изборна комисија Крушево
за локалните избори 2021 година
1. СЕ УСВОЈУВА извештајот за
работата на Општинската Изборна Комисија
Крушево за локалните избори 2021 година
бр.11-96/5 од 10.12.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крушево.
Бр.08-118/8 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 85 став 3 од изборниот
законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/06; 136/08;
148/08; 155/08; 163/08; 44/11; 51/11; 142/12;
31/13; 64/13; 14/14; 30/14; 196/15; 35/16; 97/16;
99/16; 136/16; 142/16; 67/17; 125/17; 35/18;
99/18; 140/18; 208/18; 27/19 „Сл.весник на
Р.С.М“ бр.98/19; 146/19; 42/20; 72/20; 160/20;
74/21 и 215/21) и член 21 став 1 точка 50 од
Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на
Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и
7/20), Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
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З А К Л У Ч О К
за усвојување на финансискиот извештај
на Општинската Изборна комисија Крушево
за локалните избори 2021 година
1. СЕ УСВОЈУВА финансискиот
извештај на Општинската Изборна Комисија
Крушево за локалните избори 2021 година
бр.11-96/3 од 08.11.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавување во Службен гласник на
Општина Крушево.
Бр.08-118/9 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 25 од Законот за
полиција (“Сл.весник на Р.М.” бр.114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18
и 64/18 и „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.294/21), член
36 став 1 точка 13 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002),
член 21 став 1 точка 41, од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/14; 7/19 и 7/20), Советот
на Општина Крушево на седницата одржана на
27.01.2022 година, донесе:
З А К Л У Ч О К
за извештајот за работата на
Полициската станица од општа надлежност
Крушево
за периодот од второто полугодие од 2021
година
1. СЕ ПРИФАЌА Извештајот за
работата на Полициската станица од општа
надлежност-Крушево за периодот од второто
полугодие од 2021 година, СД. БР.22.22.9.1-7/1
од 04.01.2022 година.
2. Зклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина
Крушево.
Бр.08-118/10 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 7 и 8 од
Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на
Р.М.” бр.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, 35/19 и
„Сл.весник на Р.С.М” бр.275/19) и член 21 став
1 точка 35 од Статутот на Општина Крушево
(„Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007,
16/2014, 7/19 и 7/20), Советот на Општина
Крушево, на седницата одржана на 27.01.2022
година, донесе:
З А К Л У Ч О К
за усвојување на програмата за работа на
ЈП “Комуна” Крушево за 2022 година
1. Советот на Општина Крушево, ја
усвојува програмата за работа на ЈП “Комуна”
Крушево за 2022 година, бр.01-287/1 од
21.12.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крушево.
3. Примерок од овој Заклучок да се
достави до ЈП”Комуна” Крушево и Архива на
Општина Крушево.
Бр.08-118/11 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 7 и 8 од
Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на
Р.М.” бр.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, 35/19 и
„Сл.весник на Р.С.М” бр.275/19) и член 21 став
1 точка 35 од Статутот на Општина Крушево
(„Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007,
16/2014, 7/19 и 7/20), Советот на Општина
Крушево, на седницата одржана на 27.01.2022
година, донесе:

5

З А К Л У Ч О К
за усвојување на финансискиот План на
ЈП “Комуна” Крушево за 2022 година
1. Советот на Општина Крушево, го
усвојува финансискиот План на ЈП “Комуна”
Крушево за 2022 година, бр.05-288/1 од
21.12.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крушево.
3. Примерок од овој Заклучок да се
достави до ЈП”Комуна” Крушево и Архива на
Општина Крушево.
Бр.08-118/12 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од
Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
Р.М.” бр.5/2002), член 32 став 2 од Законот за
финансирање на Единиците на локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ.” бр.61/2004;
96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18) и
член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на
Општина Крушево („Сл.гласник на Општина
Крушево“ бр.1/2007, 16/2014, 7/2019 и 7/2020),
Советот на Општина Крушево, на седницата
одржана на 27.01.2022 година, го донесе
следниот:
З А К Л У Ч О К
за усвојување на кварталниот Извештај за
извршување на Буџетот
на Општина Крушево за периодот од
01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.
1. СЕ УСВОЈУВА кварталниот Извештај
за извршување на Буџетот на Општина Крушево
за периодот од 01.01.2021 год. до 31.12.2021
год.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крушево.
 Бр.08-118/13 од 28.12.2021 г. Крушево
Совет
на Општина Крушево
Андреј Николоски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.081319/1 од 16.12.2021 година од Јада Ставре од
Крушево, Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 10.000,00
(десет илјади) денари по барање бр.08-1319/1
од 16.12.2021 година од Јада Ставре од Крушево
со ЕМБГ 1805998410012;
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка бр.240207101406976, депонент УНИ
Банка АД Скопје-филијала Крушево, од
сметката на Буџетот на Општина Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/14 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08104/1 од 18.01.2022 година од Живко
Јанкуловски од с.Пуста Река Крушево, Советот
на Општина Крушево на седницата одржана на
27.01.2022 година, донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
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1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00
(пет илјади) денари по барање бр.08-104/1 од
18.01.2022 година од Живко Јанкуловски од
с.Пуста Река-Општина Крушево со ЕМБГ
2101954443009;
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка
бр.200002600435550,
депонент
Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на
Буџетот на Општина Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/15 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08122/1 од 21.01.2022 година од Урим
Ибраимоски од с.Норово, Советот на Општина
Крушево на седницата одржана на 27.01.2022
година, донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00
(пет илјади) денари по барање бр.08-122/1 од
21.01.2022 година од Урим Ибраимоски од
с.Норово-Општина
Крушево
со
ЕМБГ
1507972443019;
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка
бр.200002032621606,
депонент
Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на
Буџетот на Општина Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/16 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.081292/1 од 10.12.2021 година од Снежана
Николоска од Крушево, Советот на Општина
Крушево на седницата одржана на 27.01.2022
година, донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00
(пет илјади) денари по барање бр.08-1292/1 од
10.12.2021 година од Снежана Николоска од
Крушево ул.„Киро Фета“ бб со ЕМБГ
1005966448003;
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка
бр.200000740347157,
депонент
Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на
Буџетот на Општина Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/17 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08123/1 од 21.01.2022 година од Пецо Ристески од
Крушево, Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
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1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00
(пет илјади) денари по барање бр.08-123/1 од
21.01.2022 година од Пецо Ристески од
Крушево ул.„Нико Доага“ бр.65 со ЕМБГ
1806961443006;
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка
бр.200001478247109,
депонент
Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на
Буџетот на Општина Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/18 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.
Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и
15 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на
Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина
Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член
2, 3 и 4 од одлуката за определување на
критериуми за доделување на финансиска
помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.081303/1 од 14.12.2021 година од Храм Св.Никола
Крушево, Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на 27.01.2022 година,
донесе:
РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства
1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 10.000,00
(десет илјади) денари по барање бр.08-1303/1
од 14.12.2021 година од Храм Св.Никола
Крушево.
2. Средствата да бидат исплатени на
сметка
бр.200000724408020-Јорго
Јуцаблагајник на Храмот, депонент Стопанска Банка
АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина
Крушево.
3.Ова Решение влегува во сила со денот
на неговото донесување.
Бр.08-118/19 од 28.12.2021 г. Крушево Совет
на Општина Крушево Андреј Николоски,
с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 13 и
14 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 23 став 8
и 9 од Законот за адмнистративни службеници
(„Сл.весник на Р.М.“ бр.27/14 ; 199/14; 48/15;
154/15; 5/16; 80/16; 127/16; 142/16; 2/17; 16/17;
11/18, „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.275/19; 14/20;
112/20 и 215/21), Градоначалникот на Општина
Крушево, донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за назначување на Секретар на Општина
Крушево
1.Административниот
службеник
МИНА МИЛЕНКОСКА, распореден на
раководно работно место УПР 0101 Б04 000раководител на одделение за правни, општи
работи и јавни дејности, се назначува за
секретар на Општина Крушево со шифра УПР
0101 А04 000- секретар на општина со седиште
во град.
2. Мандатот на секретарот од точка 1 на
ова Решение трае до истекот на мандатот на
Градоначалникот на Општина Крушево,
започнувајќи од 01.02.2022 година.
3. По истекот на мандатот секретарот се
распоредува на работно место на исто ниво со
нивото на работното место на кое работел пред
да биде назначен за секретар.
4.
Секретарот
раководи
со
администартивните службеници, дава упатства
на раководните и другите службеници и
вработени во Општина Крушево, особено во
контекст на управувањето со човечките ресурси,
како и решава за правата, обврските и
одговорностите
на
административните
службеници
согласно
Законот
за
администратвини службеници.
5. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крушево.
Образложение
Градоначалникот на Општина Крушево
врз основа на член 23 став 8 и 9 од Законот за
административни службеници го назначи
административниот
службеник
Мина
Миленкоска-распореден на раководно работно
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место УПР 0101 Б04 000 раководител на
одделението за правни, општи работи и јавни
дејности за секретар на Општина Крушево-УПР
0101 А04 000-секретар на општина со седиште
во град.
Мандатот на секретарот трае до истекот
на мандатот на Градоначалникот на Општина
Крушево.
По истекот на мандатот секретарот се
распредува на работно место на исто ниво со
нивото на работното место на кое работел пред
да биде назначен за секретар.
Поаѓајќи
од
горенаведеното
Градоначалникот на Општина Крушево одлучи
како во диспозитивот на ова Решение.
Упатство за правно средство: Против ова
Решение административниот службеник има
право на жалба во рок од 8 (осум) дена до
Агенцијата за администрација.
Бр.09-163/1 од 28.01.2022 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево м-р
Томе Христоски, с.р.
С О Д Р Ж И Н А
Ре.бр.
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