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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 

13-та седница на Советот на Општина 

Крушево 

одржана на ден 21.06.2022 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 13-та 

седница на Советот на Општина Крушево, одржана 

на 21.06.2022 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.09-816/1 од 22.06.2022 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 13-та 

седница, одржана на 21.06.2022 година го донесе 

следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕ УСВОЈУВА записникот од 11-та 

седница на Советот на Општина Крушево, одржана 

на 12.05.2022 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.08-783/3 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател 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 13-та 

седница, одржана на 21.06.2022 година го донесе 

следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

СЕ УСВОЈУВА записникот од 12-та седница 

на Советот на Општина Крушево, одржана на 

27.05.2022 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.08-783/4 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

РМ” бр.5/02), член 46 од Законот за урбанистичко 

планирање („Сл.весник на РСМ” бр.32/20) и член 

85 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 седница одржана 

на 21.06.2022 година донесе: 

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

22.06.2022 год.          Бр.VII 
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О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на партиципативно тело 

за урбаистичко планирање 
 

Член 1 

 Со оваа Одлука се формира 

партиципативно тело за урбанистичко 

планирање на Општина Крушево, за 

обезбедување инклузивност, партиципативност 

и јавност во процесот на урбанистичкото 

планирање во Општина Крушево. 

 

Член 2 

 Партиципативното тело се состои од 5 

(пет) членови и тоа: 

 

-Марија Јанкулоска Младеновиќ; 

-Драгана Куртеска Филипоска; 

-Абип Рушитоски; 

-лице од редот на правното лице кое го 

изработува урбанистучкиот план кој е предмет 

на расправа и  

-член од доброволно пријавените лица по јавен 

оглас од урбаните и месни заедници, НВО, 

здруженија на граѓани и сл., во зависност од 

урбанистичкиот план кој е предмет на 

расправа. 

 

Член 3 

 Мандатот на членовите на 

партиципативното тело трае 4 (четири) години. 

 Исклучок од одредбата од став 1 на овој 

член се однесува на членот од редот на 

правното лице кое го изработува 

урбанистичкиот план кој е предмет на 

расправа, член од доброволно пријавените 

лица по Јавен оглас од урбаните и месни 

заедници, НВО, здруженија на граѓани и сл, во 

зависност од урбанистичкиот план кој е 

предмет на расправа. 

 

Член 4 

 Со влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи одлуката за формирање на 

партиципативно тело за урбанистички планови 

бр. 08-284/4 од 15.03.2021 година и одлуката за 

изменување и дополнување на одлуката за 

формирање на партиципативно тело за 

урбанистички планови бр. 08-1328/9 од 

28.12.2021 година. 

 

 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во Службен гласник 

на Општина Крушево. 

Бр.08-783/5 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 13 од Законот за заштита и 

спасување („Сл.весник на РМ“ бр.36/04; 49/04; 

86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 129/15; 71/16; 106/16; 

83/18 и „Сл.весник на РСМ“ бр.215/21), Советот на 

Општина Крушево на седницата одржана на 

21.06.2022 година, донесе : 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за донесување на План за заштита и 

спасување  

за објект ЕЛС-Крушево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Планот за заштита 

и спасување за објект на ЕЛС-Крушево.  

 

Член 2 

Предвидените мерки и активности за 

подготовка на објектот и просторот за заштита и 

спасување на вработените и посетителите-странки, 

одговорните лица да ги завршат најдоцна во рок од 

30 дена  од денот на донесувањето на Планот.  

 

Член 3 

Се задолжуваат Командантот на Штабот и 

Одговорните лица на Тимовите по мерките за 

заштита и спасување во објектот на ЕЛС-Крушево, 

да ги проучат планираните активности со кои се 

задолжени и најдоцна во рок од 30 дена од денот 

на донесувањето на Планот да организираат и 

спроведат вежбовни активности за евакуација и 

заштита и спасување од пожари. 
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Член 4 
До извршувањето на активностите утврдени со 

овој План ќе се применуваат прописите -

правилници и проекти донесени во претходниот 

период. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/6 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21) и  Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на силите за заштита и 

спасување 

од ЕЛС-Крушево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се формираат силите за 

заштита и спасување од ЕЛС-Крушево. 

 

Член 2 

За раководење и командување со силите за 

заштита и спасување од ЕЛС-Крушево се формира 

„Штаб за заштита и спасување“. 

 

Член 3 

За заштита и спасување на луѓето и 

материјалните добра од природни непогоди и 

други несреќи се формираат Тимови за заштита и 

спасување (од пожари, урнатини, прва медицинска 

помош и евакуација), како и тимови за одржување 

и комуникација . 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево.  

Бр.08-783/7 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 106 од Законот за 

Основното образование (“Сл.весник на РСМ” 

бр.161/19 и 229/20) член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

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

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 21.06.2022 година, донесе:  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за разрешување и именување на член на 

Училишен одбор на 

ООУ “Св.Кирил и Методиј” с.Бучин  
 

1. Никола Пачешкоски СЕ РАЗРЕШУВА од 

член на УО во ООУ „Св.Кирил и Методиј” 

с.Бучин, заради судир на интереси;  

 

2.За член на УО на ООУ “Св.Кирил и Методиј” 

с.Бучин СЕ ИМЕНУВА: 

 

- Даниел Павлоски од с.Бучин. 

 

3. Членот на УО има мандат од 3 (три) години; 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево; 

 

5. Примерок од Решението да се достави до 

именуваниот, ООУ “Св.Кирил и Методиј” с.Бучин 

и Архива на Општина Крушево. 

Бр.08-783/8 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател 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 став 1 точка 2 од Законот 

за јавните претпријатија (“Сл.весник на РМ” 

бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 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, 82/20 

и 89/22) и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на 

Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина 

Крушево” бр.1/2007, 16/2014,  7/2019 и 7/20), 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за давање Согласност на одлуката за 

измена и дополнуавње на Статутот на 

ЈП „Комуна” Крушево 

 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  одлуката за 

измена и дополнуавање на Статутот на ЈП 

„Комуна” Крушево бр.02-123/5  од 30.05.2022  

година, донесена од Управниот одбор. 

  

 2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/9 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

РМ” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 7 и 8 од 

Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на 

РМ” 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 и 35/19 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр.275/19, 82/20 и 

89/22) 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 

21.06.2022 година, донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на извештајот за 

финансиското работење на 

ЈП “Комуна” Крушево за периодот 

01.01.2022-31.03.2022 година 

 

1. Советот на Општина Крушево, го усвојува 

извештајот за финансиското работење на ЈП 

“Комуна” Крушево за период 01.01.2022-31.03.202 

година , бр.05-120/1 од 25.05.2022 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” и Архива на Општина Крушево. 

 

 

Бр.08-783/10 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Штабот  за 

заштита и спасување 

во ЕЛС-Крушево 

 

1. ТОМЕ ХРИСТОСКИ-Командант на Штабот 

за заштита и спасување. 

  

2. ТАКИ КАРДУЛА-Началник на Штабот за 

заштита и спасување.  

 

3. За Помошници на Началникот на Штабот за 

заштита и спасување: 

-Елена Илиеска – одговорно лице за Прва 

медицинска помош.  

-Шули Доага – одговорно лице за евакуација. 

-Велко Дамчески   - одговорно лице за заштита 

и спасување од пожари. 

-Кире Аврамоски –одговорно лице за заштита 

и спасување од урнатини. 

-Васе Ташески - одговорно лице за одржување. 

-Кире Николоски - одговорно лице за 

комуникација. 

 

4. Примерок од Решението да се достави до 

членовите на Штабот за заштита и спасување и 

архивата. 

 

5. Решението има важност до негова измена по 

постапка како што е и донесено. 

     

О б р а з л о ж е н и е 

Имајќи ја предвид обврската според Законот за 

заштита и спасување, се донесува решение како 

во диспозитивот 

 

 



5 

 

 
 

Бр.08-783/11 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

спроведување на хуманитарни мерки  

(тим за прва медицинска помош и тим за 

евакуација) 

во ЕЛС-Крушево 

 

1.За членови на  тимот за спроведување на 

хуманитарни мерки (тим за прва медицинска 

помош и тим за евакуација) во ЕЛС-Крушево СЕ 

ИМЕНУВААТ: 

-Елена Илиеска се поставува на должноста-

одговорно лице на Тимот за спроведување  на 

мерката Прва медицинска помош; 

-Шули Доага-се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката 

Прва медицинска помош; 

-Сотир Габелсоки-се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката 

Прва медицинска помош; 

-Еленица Љума- се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката 

Прва медицинска помош; 

-Сребре Матевски- се поставува на должноста-

член-извршител во Тимот за спроведување на 

мерката Прва медицинска помош; 

-Томи Котески-се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката 

Прва медицинска помош; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите на спроведување на хуманитарни 

мерки (тим за прва медицинска помош и тим за 

евакуација) и архивата. 

 

 

 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/12 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

евакуација во ЕЛС-Крушево 

 

 

1.За членови на  тимот за евакуација во ЕЛС-

Крушево СЕ ИМЕНУВААТ: 

- Шули Доага се поставува на должноста-

одговорно лице на Тимот за спроведување  на 

мерката за евакуација; 

-Татјана Хасану-се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката за 

евакуација; 

-Ферис Адемоски- се поставува на должноста-

член-извршител во Тимот за спроведување на 

мерката за евакуација; 

-Јасмина Димоска- се поставува на должноста-

член-извршител во Тимот за спроведување на 

мерката за евакуација; 

-Васе Ташески- се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката за 

евакуација; 

-Сребре Матевски- се поставува на должноста-

член-извршител во Тимот за спроведување на 

мерката за евакуација; 

-Евгенија Јуца- се поставува на должноста-член-

извршител во Тимот за спроведување на мерката за 

евакуација; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите во тимот за евакуација и архивата.  
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3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

  Бр.08-783/13 од 21.06.2022 г. Крушево 

  Совет на Општина Крушево  

  Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

заштита и спасување од пожари во ЕЛС-

Крушево 

 

 

1.За членови на  тимот за заштита и спасување 

од пожари во ЕЛС-Крушево СЕ ИМЕНУВААТ: 

- Велко Дамчески се поставува на 

должноста-одговорно лице на Тимот за 

заштита и спасување од пожари; 

- Драгана Куртеска-Филипоска-се 

поставува на должноста-член-извршител во 

Тимот за заштита и спасување од пожари; 

- Нели Филипоска- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од пожари; 

- Кире Николоски- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од пожари; 

-Јасмина Димоска-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од пожари; 

-Никола Пејчиноски- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од пожари; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите на тимот за заштита и спасување од 

пожари и архивата. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

 

  Бр.08-783/14 од 21.06.2022 г. Крушево 

  Совет на Општина Крушево  

  Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на 

РСМ“ бр.215/21)  и Одлуката за донесување на 

План за заштита и спасување за објект на ЕЛС-

Крушево, Советот на Општина Крушево на 

седницата одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

заштита и спасување од урнатини во ЕЛС-

Крушево 

 

1.За членови на  тимот за заштита и спасување 

од урнатини во ЕЛС-Крушево СЕ 

ИМЕНУВААТ: 

- Кире Аврамоски се поставува на 

должноста-одговорно лице на Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

- Татјана Хасану-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

- Сотир Габелоски- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

- Васко Јанкуловски- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

-Ферис Адемоски-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

-Томи Котески- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

заштита и спасување од урнатини; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите во тимот за заштита и спасување од 

урнатини и архивата. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/15 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

одржување во ЕЛС-Крушево 

 

1.За членови на  тимот за одржување во ЕЛС-

Крушево СЕ ИМЕНУВААТ: 

- Васе Ташески- се поставува на 

должноста-одговорно лице на Тимот за 

одржување; 

- Ферис Адемоски-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

одржување; 

- Васко Јанкуловски- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

одржување; 

- Елена Илиеска- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

одржување; 

-Шули Доага-се поставува на должноста-

член-извршител во Тимот за одржување; 

-Еленица Љума- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

одржување; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите во тимот за одржување и архивата. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/16 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 93 и член 94 став 3 и 4 од 

Законот за заштита и спасување  („Сл.весник на 

РМ“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 

129/15; 71/16; 106/16; 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.215/21)  и Одлуката за донесување на План за 

заштита и спасување за објект на ЕЛС-Крушево, 

Советот на Општина Крушево на седницата 

одржана на 21.06.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во тимот за  

комуникација во ЕЛС-Крушево 

 

 

1.За членови на  тимот за комуникација во 

ЕЛС-Крушево СЕ ИМЕНУВААТ: 

- Кире Николоски- се поставува на 

должноста-одговорно лице на Тимот за 

комуникација; 

- Јасмина Димоска-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

комуникција; 

- Елена Илиеска- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

комуникација; 

-Наташа Папакоча- се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

комуникација; 

-Татјана Хасану-се поставува на 

должноста-член-извршител во Тимот за 

комуникација; 

 

2. Примерок од Решението да се достави до 

членовите на тимот за комуникација и архивата. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-783/17 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

РМ” бр.5/2002), член 20б  став 1 алинеја 3 и став 2 

од истиот член од Законот за вработените во 

Јавниот сектор („Сл.весник на РМ” бр.27/14; 

199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и „Службен весник на 

РСМ” бр.143/19; 14/20; 95/20 и 302/20) и 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), Советот на 

Општина Крушево на седницата одржана на 

21.06.2022 година, даде: 

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Годишниот План за вработување за 2023 

година на 

СОУ „Наум Наумовски-Борче” Крушево 
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1. Советот на Општина Крушево дава 

Согласност на Годишниот План за вработување за 

2023 година на СОУ „Наум Наумовски-Борче” 

Крушево, бр.03-282/1 од 15.06.2022 година. 

 

2. Оваа Согласност влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

 

3.Примерок од Согласноста да се достави до 

СОУ „Наум Наумовски-Борче” Крушево и 

Архива на Општина Крушево. 

Бр.08-783/21 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

РМ”  бр.5/2002) член 20б став 1 алинеја 3 и став 2 

од истиот член од Законот за вработените во 

Јавниот сектор („Сл.весник на РМ” бр.27/14; 

199/14; 27/16; 35/18; 198/18 „Сл.весник на РСМ” 

бр.143/19, 14/20, 95/20 и 302/20) и 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), Советот на Општина Крушево 

на седницата одржана на 21.06.2022 година, даде: 

  

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Годишниот План за вработување за 2023 

година на 

ООУ „Никола Карев” Крушево 

 

 

1. Советот на Општина Крушево дава 

Согласност на Годишниот План за вработување за 

2023 година на ООУ „Никола Карев” Крушево, 

бр.03-182/1 од 13.06.2022 година. 

 

2. Оваа Согласност влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

 

3.Примерок од Согласноста да се достави до 

ООУ „Никола Карев” Крушево и Архива на 

Општина Крушево. 

Бр.08-783/22 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател 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.08-699/1 од 19.05.2022 година од 

Христо Пажик  од Крушево, Советот на Општина 

Крушево на седницата одржана на 21.06.2022 

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.08-699/1 од 

19.05.2022 година од Христо Пажик од Крушево 

ул.„Коча Миленку“ бр.25А. со ЕМБГ 

1412957443001; 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на сметка 

бр.200003922723642, депонент Стопанска Банка 

АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина 

Крушево. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување. 

Бр.08-783/23 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател 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.08-716/1 од 25.05.2022 година од Илија 

Мицкоски  од Крушево, Советот на Општина 

Крушево на седницата одржана на 21.06.2022 

година, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за исплата на финансиски средства 
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1.  ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 5.000,00 (пет 

илјади)  денари  по барање бр.08-716/1 од 

25.05.2022 година од Илија Мицкоски од 

Крушево ул.„Киро Фетак“ бр.23 со ЕМБГ 

2302961443028; 

 

2. Средствата да бидат  исплатени на сметка 

бр.240207007608946 депонент УНИ Банка АД 

Скопје, од сметката на Буџетот на Општина 

Крушево. 

 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување. 

Бр.08-783/24 од 21.06.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 
 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

Ре.бр.         стр. 

 

1.Заклучок за објавување на актите донесени на 13-

та седница на Советот на Општина  Крушево ... 1 

2. Заклучок за усвојување на записникот од 11-та 

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