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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 

9-та седница на Советот на Општина 

Крушево 

одржана на ден 14.03.2022 год. 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 9-та 

седница на Советот на Општина Крушево, одржана 

на 14.03.2022 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.09-441/1 од 15.03.2022 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 9-та 

седница, одржана на 14.03.2022 година го донесе 

следниот:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
СЕ УСВОЈУВА записникот од 8-та 

седница на Советот на Општина Крушево, 

одржана на 21.02.2022 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.08-401/3 од 14.03.2022 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 14.03.2022 

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: Нушка Јованоска на незјино 

барање. 

 

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

15.03.2022 год.          Бр.III 
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2. За член на УО на Домот на културата 

“Наум Наумовски-Борче” Крушево, СЕ 

ИМЕНУВА: 

 -Кочо Кардула; (истакнат поединец од 

областа на културата). 

 

3. Мандатот на членот на УО на Домот 

на културата “Наум Наумовски-Борче”  

Крушево трае во рамките на мадатот на УО;  

 

4. Примерок од ова Решение да се 

достави до именуваните, 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.08-401/4 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на 

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 26 од Законот за Јавните 

претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/02, 

40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 6/12; 119/13; 41/14; 

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

„Сл.весник на РСМ” бр.275/19), 36 став 1, точка 5 

од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Р.Македонија” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 34 и 

член 53 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 14.03.2022 година донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за разрешување и именување на членови на 

Надзорен одбор на ЈП Комуна  Крушево 

 

 1. Од членови на НО на ЈП „Комуна” 

Крушево заради истек на мандатот СЕ 

РАЗРЕШУВААТ Љубица Стојческа, Нико Јуца, 

Кочо Кардула, Ирена Блажeска и Ферди 

Абазоски; 

 2. За членови на НО на ЈП „Комуна” 

Крушево СЕ ИМЕНУВААТ:  

- Нико Јуца; 

- Љубица Стојческа; 

- Весна Илиеска; 

- Абуш Изеироски - Норово; 

- Деана Наумоска; 

3. Мандатот на членовите на НО на ЈП 

„Комуна“ Крушево трае 4 (четири) години; 

 4. Примерок од ова Решение да се 

достави до именувните, ЈП „Комуна“ Крушево и 

Архивата на Општина Крушево; 

 5. Ова Решение влегува во сила со денот 

на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево; 

Бр.08-401/5 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на 

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Р.М.” бр.5/2002), член 33 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Сл.весник на РМ.” бр.61/2004; 

96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и 

„Сл.весник на Р.С.М” бр.244/19; 82/20; 53/21; 

77/21 и 150/21), член 27 од Законот за 

сметководството за буџетите и буџетските 

корисници (“Службен весник на РМ” бр. 61/02; 

98/02; 81/05; 24/11; 145/15; 170/17 и „Сл.весник 

на РСМ“ бр.122/21) и член  21 став 1 точка 4 и 

50 од Статутот на Општина Крушево 

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

16/2014; 7/19 и 7/20), Советот на Општина 

Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 

година, го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на годишната сметка на 

Буџетот 

на Општина Крушево за 2021  година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка на 

Буџетот на Општина Крушево за 2021 година. 

 

 2. Овој  Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево. 

Бр.08-401/6 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на 

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, 11 и 15 

од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Р.М.” бр.5/2002) и член  21 став 1 точка 38, 39 и 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 14.03.2022 година, го донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на завршен Извештај за 

извршениот попис 

за 2021 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА завршниот Извештај 

за извршениот попис на основните  средства и 

опремата  во Единицата на локална самоуправа-

Крушево за 2021 година 05-57/5 од 28.01.2022 

година, од страна на пописната комисија, со 

сите документи за попис и пописен материјал. 

 

2. Пописната комисија утврди дека 

основните средства, ситниот инвентар се во 

исправна состојба и на лице место. 

Пописната комисија утврди дека има 

набавено нова опрема и ситен инвентар за што 

треба да се спроведе книговодствено книжење. 

Општина Крушево има дадено опрема 

на реверс, констатирана во извештајот. 

Извршен е попис и на паричните 

средства и на благајната и се утврди дека се 

слагаат со изводот од трезорот. 

Извршен е попис и на побарувањата и 

обврските до 31.12.2021 година.   

  

 3. Пописната комисија утврди дека 

градежните објекти се во добра и употреблива 

состојба и се внесени на пописни листи. 

 Утврдена е состојба на ново изградени 

објекти во 2021 година и истите се внесени на 

пописна листа. 

 Комисијата утврди дека постојат 

инвестиции кои не се завршени и се во тек. 

  

 4. Овој  Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево. 

Бр.08-401/7 од 14.03.2022 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) и член 21 став1 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 14.03.2022 година, донесе:  

 

 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација 

на 

Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на ОпштинаКрушево 

за 2021 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 

реализацијата на Програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Крушево за 2021 година.   

 

2. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево.  

Бр.08-401/8 од 14.03.2022 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) и член 21 став1 точка 50 од 

Статутот на Општина Крушево  (“Сл.гласник на 

Општина Крушево’’ бр.1/2007, 16/14, 7/2019 и 

7/20), Советот на Општина Крушево, на 

седницата одржана на 14.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација 

на 

Програмата за финансирање на изработка  

на урбанистички планови на 

Општина Крушево за 2021 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 

реализацијата на Програмата за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на 

Општина Крушево за 2021 година.  

  

2. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево. 

Бр.08-401/9 од 14.03.2022 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) и член 21 став1 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 14.03.2022 година, донесе:  
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З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за 

реализација на 

Програмата за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Општина Крушево 

за 2021 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 

реализацијата на Програмата за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на Општина 

Крушево за 2021 година.  

 

2. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Крушево. 

Бр.08-401/10 од 14.03.2022 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) и член 21 став1 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 14.03.2022 година, го донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација 

на 

Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето на општина 

Крушево за 2021 година 

  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 

реализацијата на Програмата за работа во 

областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето на општина Крушево 

за 2021 година. 

 

2. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина 

Бр.08-401/11 од 14.03.2022 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-

421/1 од 08.03.2022 година од Здружение за 

рекреативен коњички клуб „Мусица“ Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 14.03.2022 година, донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за исплата на финансиски средства 

 

1.  ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 25.000,00 

(дваесет и пет илјади)  денари  по барање бр.08-

421/1 од 08.03.2022 година од Здружение за 

рекреативен коњички клуб „Мусица“ Крушево. 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на 

сметка бр.240-2001110522-15 на Здружение за 

рекреативен коњички клуб „Мусица“ Крушево, 

депонент УНИ банка АД Скопје, од сметката на 

Буџетот на Општина Крушево. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување. 

Бр.08-401/10 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на 

Општина Крушево Андреј Николоски, с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 9 i 

16 od Zakonot za lokalnata samouprava 

(“Sl.Vesnik na RM” br.5/2002), ~len 126 i 

127-a od Zakonot za za{tita na decata 

(“Sl.Vesnik na RM”  br.23/2013,12/2014, 

44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 

192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018, 198/18  i  

„Slu`ben vesnik na Republika Severna 

Makedonija” br.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 

i 294/21) i ~len 62 stav 1 to~ka 9 od Statutot 

na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na 

Op{tina Kru{evo” br.1/2007, 16/2014, 7/19 i 

7/20), Gradona~alnikot na Op{tina 

Kru{evo, donese:   
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R  E  [  E  N  I  E 

za imenuvawe na VD Direktor vo 

JOUDG “Gon~a Tufa”  Kru{evo 

 

1. MERI HRISTOSKA od Kru{evo, 

ul. „Man~u Matak“ br.22, diplomiran 

ekonomist se imenuva za VD Direktor na 

JOUDG “Gon~a Tufa”  Kru{evo. 

 2. Mandatot na VD Direktorot trae 

do izbor na nov direktor, no ne podolgo od 6 

({est) meseci od denot na negovoto 

imenuvawe. 

 3. Ova Re{enie vleguva vo sila so 

denot na donesuvaweto.  

 4. Primerok od Re{enieto da se 

dostavi do imenuvanata, JOUDG “Gon~a 

Tufa” Kru{evo i Arhivata na Op{tina 

Kru{evo. 

O b r a z l o ` e n i e 

 Na VD Direktorot na JOUDG „Gon~a 

Tufa” Kru{evo, imenuvan so Re{enie br.04-

82/6 od 16.09.2021 godina mu prestana 

funkcijata VD direktor zaradi istek na 

mandatot. 

Zatoa soglasno ~len 126 i 127-a od 

Zakonot za za{tita na decata, 

Gradona~alnikot imenuva VD Direktor od 

redot na vrabotenite koj gi ispolnuva 

uslovite za direktor i koj gi vr{i rabotite 

na direktor do imenuvawe na nov direktor, 

najmnogu do 6 ({est) meseci od denot na 

negovoto imenuvawe. VD Direktorot 

imenuvan soglasno ~len 126 i 127-a od 

Zakonot za za{tita na decata ne e dol`en da 

poseduva licenca za direktor i da poseduva 

eden od me|unarodno priznati sertifikati 

ili uverenie za aktivno poznavawe na 

stranski jazik.   

 Vrz osnova na gore navedenoto 

Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo se 

re{i kako vo dispozitivot na ova Re{enie. 

 

Upatstvo za pravno sredstvo: Protiv ova 

Re{enie dopu{tena e `alba vo rok od 8 

(osum ) dena od priemot na istoto do 

Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo 

upravna postapka i postapka od raboten 

odnos vo vtor stepen. 
Бр.04-477/1 од 16.03.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе 

Христоски, с.р. 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 9 i 

16 od Zakonot za lokalnata samouprava 

(“Sl.Vesnik na RM”  br.5/2002), ~len 123 stav 

1 od Zakonot za za{tita na decata 

(“Sl.Vesnik na RM”  br.23/2013; 12/14; 44/14; 

144/14; 10/15; 25/15; 150/15; 192/15; 27/16; 

163/17; 21/18; 198/18 i “Slu`ben vesnik na 

RSM” br.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 i 

294/21), Gradona~alnikot na Op{tina 

Kru{evo, donese: 

O  D  L  U  K  A 

za objavuvawe na Javen oglas vo 

JOUDG “Gon~a Tufa”  Kru{evo 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka se regulira na~inot 

za objavuvawe na Javen oglas za izbor na 

direktor vo JOUDG “Gon~a Tufa”  Kru{evo. 

 

^len 2 

 Upravniot odbor na Detskata 

gradinka potrebno e da objavi Javen oglas za 

izbor na direktor na Detskata gradinka. 

 

^len 3 

 Vo Javniot oglas da se utvrdat 

uslovite koi treba da gi ispolni 

kandidatot za direktor, potrebnata 

dokumentacija, vremeto na traewe na 

Javniot oglas i rokot vo koj }e se izvr{i 

izborot. 

 Javniot oglas da se objavi vo javnite 

glasila, t.e vo dva dnevni vesnici. 

 Prijavenite kandidati gi 

dostavuvaat potrebnite dokumenti soglasno 

so oglasot do Upravniot odbor. 
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^len 4  

 Upravniot odbor na Detskata 

gradinka „Gon~a Tufa” po prethodno 

sprovedena postapka, vo rok od 7 dena od 

izvr{eniot razgovor so kandidatite na 

Gradona~alnikot mu predlaga eden kandidat 

za izbor na direktor. 

 Gradona~alnikot na Op{tina 

Kru{evo vo rok od 15 dena od denot na 

dobivawe na predlogot vr{i izbor na 

direktor. 

 

^len 5 

 Pri sproveduvawe na postapkata 

Upravniot odbor da gi po~ituva odredbite 

od Zakonot za za{tita na decata i 

odredbite od Statutot na Detskata 

gradinka. 

 

^len 6  

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot 

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

Glasnik na Op{tina Kru{evo.  

Бр.04-477/2 од 16.03.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе 

Христоски, с.р. 

 

Градоначалникот на општина Крушево, по 

добиеното позитивно Мислење на 

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, број 21-151/17 од 10.03.2022 година и 

Предлогот за одобрување на на 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, број 21-151/18 од 

10.03.2022 година од страна на Комисијата за 

урбанизам на oпштина Крушево, а врз основа на 

член 62 став (10) од Законот за урбанистичко 

планирање („Службен Весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 32/20), ја донесе следната 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

со која ПОТВРДУВА дека 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, со технички 

бр.90/2021 од март 2022 год. заверен со бр.369/21 од 

09.03.2022 година, изработен од страна на Трговско 

друштво за градежништво, промет и услуги 

ГЕНИКО увоз-извоз ДОО Прилеп, ревидиран со 

ИЗВЕШТАЈ за СТРУЧНА РЕВИЗИЈА со тех.бр. 

03/22 од 03.03.2022 година на 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, со технички 

бр.90/2021 од март 2022 год. заверен со бр.369/21 од 

09.03.2022 година, изработена од страна на 

Друштво за градежништво трговија и проектирање 

на Петар Иваноски ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз, 

ДООЕЛ Прилеп, е изработен согласно  Законот за 

урбанистичко планирање („Службен Весник на 

Република Северна Македонија“ бр.32/20) и 

прописите донесени врз основа на овој закон. 

Бр.21-151/19 од 10.03.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе 

Христоски, с.р. 
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