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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 

8-та седница на Советот на Општина 

Крушево 

одржана на ден 21.02.2022 год. 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 8-та 

седница на Советот на Општина Крушево, одржана 

на 21.02.2022 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.09-335/1 од 22.02.2022 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 8-та 

седница, одржана на 21.02.2022 година го донесе 

следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

СЕ УСВОЈУВА записникот од 7-та седница на 

Советот на Општина Крушево, одржана на 

27.01.2022 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.08-271/3 од 21.02.2022 г. Крушево Совет на 

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” 

бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, 

бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15 и 

209/18 и “Службен весник на Р.С.М.“ бр.244/19; 

53/21; 77/21 и 150/21), член 31 од Законот за 

буџетите („Службен весник на Р.М.“ бр.64/05; 4/08; 

103/08; 156/09; 95/10; 180/11; 171/12; 192/15; 167/16 

и „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.151/21), член 93 став 2 

од Законот за административните службеници 

(„Службен 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 и 

11/18 и „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.275/19, 14/20 и 

215/21), одредбите на Гранскиот колективен 

Договор за органите на државната управа, 

стручните служби на Владата на Република Северна 

Македонија, судовите, јавните обвинителства, 

казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи, државното правобранителство, 

општините, Градот Скопје и општините на Градот 

Скопје, агенциите, фондовите и другите органи 

основани од Собранието на Република Северна 

Македонија (“Службен весник на Р.С.М“ бр.51/20 и 

172/21)  и 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина 

Крушево (“Службен гласник на Општина Крушево“ 

бр.1/2007; 16/2014; 7/19 и 7/20), Советот на 

Општина Крушево на 8-та седница одржана на 

21.02.2022 година, донесе: 

 

 

 

 

 

   С Л У Ж Б Е Н   Г Л А С Н И К 
НА ОПШТИНА КРУШЕВО 

22.02.2022 год.          Бр.II 
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О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина 

Крушево за 2022 година 

 

Член 1 

 Со ваа Одлука се врши изменување и 

дополнување на одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Крушево за 2022 година 

бр.08-1328/5 од 28.12.2021 година, со тоа што во 

преамбулата во која се повикува на законот за 

буџетите во заградата се додава „Сл.весник на 

Р.С.М. бр.151/21.  

Член 2 

 Во членот 10 од одлуката годината 

„2021“ се заменува со „2022“.  

 

Член 3 

 Во член 11 став 1 алинеја 1 зборот 

„наменската“ се брише, а во алинеја 2 од иситот 

член зборот „општинскио Буџет“ се заменува со 

„Буџетот на дотации“. 

 

Член 4 

 Во членот 14 после ставот 1 се додава 

нов став 2 кој гласи: „Враборените имаат право 

на регрес за годишен одмор  во висина од 

најмалку 9.000,00 денари нето, под услов 

вработениот да работел најмалку 6 (шест ) 

месеци во календарската година во Општина 

Крушево“. 

 

Член 5 

 Во членот 16 од одлуката ставовите 1, 2 

и 3 се бришат, а на нивно место се додава:  

-став 1 гласи „Во случај на смрт на вработен, на 

неговото семејство му се исплаќа парична  

помош во висина од 30.000,00 денари“. 

-став 2 гласи „На вработениот, во случај на смрт 

на член на потесното семејство (родител, брачен 

другар, деца родени во брак или вон брак, 

посиноци, посвоените деца и децата земени на 

издржување) му се исплаќа парична помош во 

висина од 15.000,00 денари“; 

-став 3 гласи „Во случај на непрекинато 

боледување подолго од 6 (шест) месеци на 

вработениот му се исплатува еднократна 

парична помош во висина од една последна 

просечно нето плата исплатена со општината;  

 

 

 

-став 4 кој гласи „Во случај на потешки 

последици од елементарни непогоди, 

општината, може на вработениот да исплати 

парична помош, најмалку во висината на една 

основица од просечна нето плата во Република 

Северна Македонија“. 

-ставовите 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 5, 6, 

7, 8, 9 и 10.  

Член 6 

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Крушево”, а ќе се применува од 01 Јануари 2022 

година. 

Бр.08-271/4 од 21.02.2022 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 21 став 1 точка 49 и 

50 од Статутот на Општина Крушево 

(“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007; 

16/14; 7/19 и 7/20) и одредбите од 

Методологијата за определување на 

критериуми за доделување на финансиска 

поддршка на здруженија и фондации од 

Буџетот на Општина Крушево бр.08-423/11 од 

05.04.2018 година, Советот на Општина 

Крушево на седницата одржана на 21.02.2022 

година, донесе:    
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за предлог-членови на 

комисијата за распределба на средства 

 

 1.За членови на комисијата за 

распределба на средства за финансирање на 

проекти на здруженија и фондации од 

Буџетот на Општина Крушево се 

предлагаат: 

 

- Абип Рушитоски; 

- Влатко Стојаноски; 

- Љуљзин Адеми; 

 

 2. Примерок од решението да се 

достави до Градоначалникот на Општина 

Крушево кој ја формира комисијата и 

архива на Општина Крушево.  
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3. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Крушево. 
Бр.08-271/6 од 21.02.2022 г. Крушево Совет на   

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локалната самоуправа 

(“Сл.весник на Р.М.”  бр.5/2002), член 35 и 38 

од Законот за културата (“Сл.весник на Р.М.”  

бр.31/98; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/10; 

47/11; 51/11; 136/12; 23/13; 187/13; 44/14; 

61/15; 154/15;  39/16 и 11/18), член 21 став 1 

точка 34 и член 53 став 1 и 2 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 21.02.2022 година, донесе:  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  разрешување и именување на  член на 

УО на Домот на културата 

“Наум Наумовски-Борче”  Крушево 

 

1.Од член на УО на Домот на 

културата „Наум Наумовски-Борче“ Крушево 

СЕ РАЗРЕШУВА, Трајче Шекрески на негово 

барање. 

2. За член на УО на Домот на 

културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево, 

СЕ ИМЕНУВА: Љубица Степаноска (од ЕЛС 

на Градоначалникот).  

3. Мандатот на членот на УО на 

Домот на културата “Наум Наумовски-Борче”  

Крушево трае во рамките на мандатот на УО. 

4. Примерок од ова Решение да се 

достави до именуваниот, Домот на културата 

“Наум Наумовски-Борче” Крушево и Архивата 

на Општина Крушево. 

5. Ова Решение влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево. 
Бр.08-271/7 од 21.02.2022 г. Крушево Совет на   

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

 

 Врз основа на член 40 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл. весник на РСМ“,  

бр.32/20 година),  член 22 став 1 точка 1 и член 

36 став 1 точка 15  од Законот за локална 

самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 

21 став 1 точка 6 и 7 од Статутот на Општина 

Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” 

бр.1/07, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на Општина 

Крушево на седницата одржана на ден 

21.02.2022 година ја донесе следната: 

 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ  

ЗА 2022 ГОДИНА 

 

1. Во ПРОГРАМАТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2022 

ГОДИНА бр.08-1328/11 од 28.12.2021 година, се 

вршат измени и дополнувања: 

Во точка 7, после став 7.5 се дополнуваат 

четири нови става 7.6, 7.7, 7.8 и 7.9: 

7.6. Урбанистички проект за инфраструктура 

за спроведување на инфраструктурен вод – 

среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 

трафостаница на дел од КП бр. 5668, 5669, 

5670, 5673 и 6512/1, КО Крушево во граница 

на плански опфат на ГУП на град Крушево, 

Општина Крушево 
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 Границата на планско-проектниот опфат 

во кој ќе се врши изготвување на 

Урбанистичкиот проект е прикажана во 

графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа 

измена и дополнување на Програмата. 

7.7. Урбанистички проект за инфраструктура 

вон опфат на урбанистички план за 

спроведување на инфраструктурен вод – 

среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 

трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 

6486/1, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 

2487, 2970, 2972, КО Крушево – вгр., 

Општина Крушево 

 

 

Границата на планско-проектниот опфат 

во кој ќе се врши изготвување на 

Урбанистичкиот проект е прикажана во 

графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа 

измена и дополнување на Програмата. 

7.8. Урбанистички проект за инфраструктура 

за спроведување на инфраструктурен вод –

среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 

трафостаница на дел од КП бр. 2472, 6482, 

6483/1, КО Крушево и дел од КП бр. 2436/2, 

2455, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 

2460/1, 2460/2, 2460/3, 2462, 2465, 2471, 2474, 

2488, 2489, 2490, 2967/1, 2968, 2969, 2970/1, 

2971/1, 2972, КО Крушево – вгр. во граница 

на проектен опфат на ПИ за изградба на 

обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, 

Општина Крушево 

 

Границата на планско-проектниот опфат 

во кој ќе се врши изготвување на 

Урбанистичкиот проект е прикажана во 

графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа 

измена и дополнување на Програмата. 

7.9. Урбанистички проект за ГП 1.1 

формирана со ЛУПД (и АУП) со намена Г2.2-

згради од прехрамбена индустрија-фабрички 

комплекси на КП 1416/1 и КП 1428/3, КО 

Алданци, Општина Крушево 

 

 Границата на планско-проектниот опфат 

во кој ќе се врши изготвување на 

Урбанистичкиот проект е прикажана во 

графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа 

измена и дополнување на Програмата. 
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2. Оваа измена и дополнување влегува во 

сила со денот на објавувањето во Службен 

Гласник на Општина Крушево и станува 

составен дел на ПРОГРАМАТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2022 

ГОДИНА бр.08-1328/11 од 28.12.2021 година. 

Бр.08-271/8 од 21.02.2022 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.07-

669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-

191/1 од 31.01.2022 година од Бафтироски Един  

од с.Саждево, Советот на Општина Крушево на 

седницата одржана на 21.02.2022 година, 

донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за исплата на финансиски средства 

 

1.  ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00 

(пет илјади)  денари  по барање бр.08-191/1 од 

31.01.2022 година од Един Бафтироски од 

с.Саждево-Општина Крушево со ЕМБГ 

0907995443002; 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на 

сметка бр.200003375595433, депонент 

Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на 

Буџетот на Општина Крушево. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување. 

Бр.08-271/9 од 21.02.2022 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.07-

669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-

169/1 од 28.01.2022 година од Димко Колароски  

од Крушево, Советот на Општина Крушево на 

седницата одржана на 21.02.2022 година, 

донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за исплата на финансиски средства 

 

1.  ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00 

(пет илјади)  денари  по барање бр.08-169/1 од 

28.01.2022 година од Димко Колароски од 

Крушево ул.„Нико Доага“ бр.83 со ЕМБГ 

1603963443005; 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на 

сметка бр.200000665506419, депонент 

Стопанска Банка АД Скопје, од сметката на 

Буџетот на Општина Крушево. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување. 

Бр.08-271/10 од 21.02.2022 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.07-

669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-

189/1 од 31.01.2022 година од ИВЗ Муфтиство 

Прилеп, Советот на Општина Крушево на 

седницата одржана на 21.02.2022 година, 

донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за исплата на финансиски средства 

 

1.  ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 10.000,00 

(десет илјади)  денари  по барање бр.08-189/1 од 

31.01.2022 година од ИВЗ – Муфтиство Прилеп. 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на 

сметка бр.2700406967608-76 на ИВЗ-Муфтиство 

Прилеп, депонент Халк Банка АД Скопје, од 

сметката на Буџетот на Општина Крушево. 
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3.Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување. 

Бр.08-271/11 од 21.02.2022 г. Крушево Совет 

на   Општина Крушево Андреј Николоски, 

с.р. 

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

Ре.бр.         стр. 

 

1.Заклучок за објавување на актите донесени на 7-та 

седница на Совето на Општина  Крушево ..... 1 

2. Заклучок за усвојување на записникот од 7-та 

седница на Советот на Општина Крушево ..... 1 

3. Одлука за изменување и дополнување на 

одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Крушево за 2022 година ................................... 2 

4. Измена и дополнување на Буџетскиот календар 

на Општина Крушево за 2022 година ................ 2 

5. Решение за предлог-членови на комисијата за 

распоредување на  средства ............................... 2 

6. Решение за разрешување и именување на член на 

УО на Домот на културата „Наум Наумовски-

Борче“ Крушево ................................................. 3 

7. Измена и дополнување на програмата за 

финансирање на изработка на урбанистички 

планови за 2022 година ..................................... 3 

8. Решение за исплата на финансиски средства на 

барање од Един Бафтироски од с.Саждево ........ 5 

9. Решение за исплата на финансиски средства по 

барање од Димко Колароски од Крушево ......... 5 

10. Решение за исплата на финансиски средства по 

барање од ИВЗ-Муфтиство Прилеп .................. 5 

 

 

 Редакциски одбор на Општина Крушево. 

 

 
 

 

 

 

 


