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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 

14-та седница на Советот на Општина 

Крушево 

одржана на ден 06.07.2022 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 14-та 

седница на Советот на Општина Крушево, одржана 

на 06.07.2022 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.09-876/1 од 07.07.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево  

м-р Томе Христоски, с.р. 

 

Врз основа на член 50 став  1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа на Република 

Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 

34 став 3 и член 38 од Законот за културата 

(“Сл.весник на Р.М.” бр.31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 

116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 

61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 62 став 1 точка 9 

од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на 

Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20), 

Градоначалникот на Општина Крушево, донесе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за разрешување на ВД директорот на 

Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” 

Крушево 

 

1. Пандора Стеваноска од Крушево ул.”Манчу 

Матак” бр.22, СЕ РАЗРЕШУВА од ВД Директор 

на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” 

Крушево, заради избор на директор по објавен 

Јавен оглас, заклучно со 12.07.2022 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Крушево. 

 

 3. Примерок од ова Решение да се достави до 

именуваниот,  Домот на културата “Наум 

Наумовски-Борче” Крушево и Архива на Општина 

Крушево. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Со решение бр.04-99/1 од 17.01.2022 година 

Пандора Стеваноска беше именувана за ВД 

директор на Домот на културата “Наум 

Наумовски-Борче” Крушево, со мандат до избор на 

директор по објавен Јавен оглас, но не подолго од 

6 (шест) месеци. 

 Општина Крушево објави Јавен оглас за избор 

на директор и по спроведената постапка, 

Градоначалникот на Општина Крушево донесе 

Решение за избор на директор бр.04-862/1 од 

05.07.2022 година. 

 Врз основа на горе наведеното, 

Градоначалникот реши како во диспозитивот на 

ова Решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение 

допуштена е жалба до Државна комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од 

работен однос во втор степен, во рок од 8 (осум) од 

дена од приемот на истото. 

Бр.04-99/2 од 05.07.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево  

м-р Томе Христоски, с.р. 

 

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

07.07.2022 год.          Бр.VIII 
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Врз основа на член 50 став  1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа на Република 

Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 

29, 31а и 38 од Законот за културата (“Сл.весник на 

РМ” бр.31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 116/10, 47/11, 

51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15; 

39/16 и 11/18), член 62 став 1 точка 9 од Статутот 

на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина 

Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20) и член 13 и 

14 од Статутот на ОУ Домо на култура “Наум 

Наумовски-Борче” Крушево бр.01-86/2 од 

26.12.2019 година, Градоначалникот на Општина 

Крушево, донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за избор директор на 

ОУ Дом на култура “Наум Наумовски-Борче” 

Крушево 

 

1.ЗАХАРИЈА АНГЕЛЕСКА од Крушево, 

ул.”Манчу Матак” бр.15, СЕ ИЗБИРА за директор 

на ОУ Дом на култура “Наум Наумовски-Борче” 

Крушево. 

 

2. Мандатот на директорот е 4 (четири) години, 

започнувајќи од 13.07.2022 година и може 

повторно да биде избран. 

 

3. Пресметката на плата на директорот ќе се 

врши со коефициент за основна бруто плата во 

износ од 2.9569 и вредност на коефициентот од 

19.050 денари. 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Крушево. 

 

 5. Примерок од ова Решение да се достави до 

именуваниот,  Домот на културата “Наум 

Наумовски-Борче” Крушево и Архива на Општина 

Крушево. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Општина Крушево објави Јавен оглас бр.04-

809/1 од 20.06.2022 година за избор на директор на 

ОУ Дом на култура “Наум Наумовски-Борче” 

Крушево. 

 Огласот беше објавен на 21.06.2022 година во 

дневните весници Вечер, Слободен печат и Коха. 

 По завршување на огласот комисијата одржа 

состанок за прегледување на пријавите 

пристигнати по огласот, при што констатира дека е 

пристигната една пријава. Пријавата е навремена и 

комплетна. Доставени се сите документи кои се 

доставени во огласот. Пристигнатата 

документација на 04.07.2022 година е доставена до 

Градоначалникот за негово одлучување. 

 Врз основа на горе наведеното, а согласно член 

29, 31а и 38 од Законот за културата и член 13 и 14 

од статутот на ОУ Дом на култура “Наум 

Наумовски-Борче” Крушево, Градоначалникот 

реши како во диспозитивот на ова Решение. 

  

Упатство за правно средство: Против ова Решение 

допуштена е жалба до Државна комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од 

работен однос во втор степен, во рок од 8 (осум) од 

дена од приемот на истото. 

Бр.04-862/1 од 05.07.2022 г. Крушево 

Градоначалник на Општина Крушево  

м-р Томе Христоски, с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 18 

став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 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 06.07.2022 година, донесе: 

 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет за 

Инвестицијата во инфраструктура за 

пристап до земјоделско земјиште 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува приоритет за 

Инвестицијата во инфраструктура за пристап до 

земјоделско земјиште и тоа: 

-пристапен пат од регионален пат Прилеп - 

Крушево R1306 до земјоделско земјиште во н.м. 

Трстеник во должина од    500 м. 

-пристап од н.м. Пресил до земјоделско земјиште 

во должина од  700 м. 

Член 2 

 Општина Крушево ја утврдува како приоритет 

Инвестицијата во инфраструктура за пристап до 

земјоделско земјиште за да може да се аплицира во 

Агенцијата во финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој за средства од 

Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2022 година.  
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Член 3 

Проектот ќе се имплементира со средства од 

Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2022 година од Агенцијата во финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој и 

Буџетот на Општина Крушево од кој се плати 

износот на ДДВ. 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Крушево.  

Бр.08-844/3 од 06.07.2022 г. Крушево 
Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 

став 1 точка 15 од Законот за локалната 

самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 18 

став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 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 06.07.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање на согласност за намената на 

инвестицијата 

 

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Крушево 

дава согласност за намена на средства во износ од 

1.000.000,00 без ДДВ од Агенцијата за финансиска 

поддршка на земјоделството и руралниот развој – 

програма за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2022 година, мерка 124.3, за Инвестиција 

во инфраструктура за пристап до земјоделско 

земјиште и тоа: 

-пристапен пат од регионален пат Прилеп - 

Крушево R1306 до земјоделско земјиште во н.м. 

Трстеник во должина од    500 м. 

-пристап од н.м. Пресил до земјоделско земјиште 

во должина од  700 м. 

 

Член 2 

Трошоците за данокот на додадена вредност да 

бидат на товар на буџетот на Општина Крушево. 

 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Крушево.  

 

Бр.08-844/4 од 06.07.2022 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 06.07.2022 година, даде: 

  

 

 

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Годишниот План за вработување за 2023 

година на 

ООУ „Св.Кирил и Методиј” с.Бучин  

Крушево 

 

1. Советот на Општина Крушево дава 

Согласност на Годишниот План за вработување за 

2023 година на ООУ „Св.Кирил и Методиј” 

с.Бучин Крушево, бр.04-96/1 од 22.06.2022 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 „Св.Кирил и Методиј” с.Бучин  Крушево и 

Архива на Општина Крушево. 

Бр.08-844/5 од 06.07.2022 г. Крушево 
Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

РМ” бр.5/2002), член 116 став 1 алинеја 2 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 и 198/18 и “Сл.весник 

на Р.С.М” бр. 104/19; 146/19; 275/19; 88/20 и 

311/20) и член  21 став 1 точка 37 од Статутот на 

Општина Крушево („Сл.гласник на Општина 

Крушево“ бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20), Советот 
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на Општина Крушево, на седницата одржана на 

06.07.2022 година, донесе:   

З  А  К  Л У  Ч  О  К 

за прифаќање на Годишниот Извештај за 

работата на 

ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево за учебната 

2021/2022 година 

 

1.СЕ ПРИФАЌА Годишниот Извештај за 

работата на ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево за 

учебната 2021/2022 година, бр.01-85/1 од 

16.06.2022 година; 

2. Заклучокот  влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Крушево. 

Бр.08-844/6 од 06.07.2022 г. Крушево 

Совет на Општина Крушево  

Претседател Андреј Николоски, с.р. 

 

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 
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 Редакциски одбор на Општина Крушево. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


