
Градоначалник и Совет на Општина Куманово
Активности во oпштина Куманово (2017-2021)





Во изминатите четири години Oпштина Куманово успешно се развива во насока на создавање 
современа, развиена европска општина, со висок стандард на урбано живеење и со подобри 
услови за сите граѓани. Бележиме плодни соработки, реализираме успешни проекти кои 
донесоа позитивни случувања и резултати, спроведени зацртани идеи, напредни размислувања 
и чекори за понатамошно планирање и  развивање на нашиот град, во сите полиња од 
општественото живеење. 

Зад секоја успешно завршена активност стои детален и разработен план и целосно посветен 
тим за реализација. Општина Куманово докажа дека успешно се справува со сите предизвици 
кои застанаа пред нас. Куманово стана важен административен, стопански и културен 
мултиетнички центар, создавајќи богат спектар од реализирани проекти, за доброто на сите 
граѓани, оставајќи доволно простор за нови, големи и сериозни проекти.

ПОЧИТУВАНИ ЧИТАТЕЛИ,
ДРАГИ МОИ КУМАНОВЦИ
ПОЧИТУВАНИ ЧИТАТЕЛИ,
ДРАГИ МОИ КУМАНОВЦИ
ПОЧИТУВАНИ ЧИТАТЕЛИ,
ДРАГИ МОИ КУМАНОВЦИ
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Визијата за наше Куманово како градска урбана средина, полека но сигурно станува реална 
слика на нашето секојдневие. Куманово бележи значителен развој и напредок, комплетирајќи ги 
сите потребни сегменти за урбано живеење. Направивме сериозни вложувања преку 
реализација на Програмата за работа на Општина Куманово, создавајќи достојни услови за 
живот во наше Куманово. Продолжуваме интензивно со забрзано темпо да работиме во сите 
сфери на делување на локалната самоуправа.

Со јасна визија за Куманово, заедно со вас граѓаните, успеавме финансиски да ја 
стабилизираме и раздолжиме Општината, да реализираме многу мали, средни и големи 
проекти и активности финансирани од буџетот на Општината, со инвестиции од ресорните 
министерства и Владата, со финансиска поддршка од меѓународната заедница, невладиниот 
сектор, како и со донации од други субјекти, 
остварувајќи  дополнителни заштеди во 
работењето. 

Транспарентно, чесно и отчетно, посветени на 
Куманово и на потребите на граѓаните, во 
изминатите 4 години покажавме дека Куманово 
може и Куманово ќе продолжи да се менува.

4 ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА,
РАСТЕ И СЕ РАЗВИВА ВО УРБАН ГРАД
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Куманово е познато како мултиетничка средина и топол дом со успешно функционирање и 
опстојување на различни култури, каде што се негуваат добри меѓуетнички односи, со постоење 
на целосна верска и национална толеранција, слога и соживот. Успешно се држиме до мотото 
„Сите заедно“, затоа што само на тој начин ќе го фатиме ритамот на секој нов ден, радувајќи се на 
придобивките од него. 

Советот на Општина Куманово, на чело со претседателот Атина Мургашанска, брои 33 
членови-советници, кои припаѓаат на 4 етнички заедници, застапени преку 13 политички 
партии. Советот во континуитет ги носи сите важни одлуки во делот на правилно 
функционирање на нашата локална самоуправа и секогаш ги штити интересите на граѓаните на 
Општина Куманово.  
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ОПШТИНА БЕЗ ДОЛГОВИ ОПШТИНА БЕЗ ДОЛГОВИ ОПШТИНА БЕЗ ДОЛГОВИ ОПШТИНА БЕЗ ДОЛГОВИ ОПШТИНА БЕЗ ДОЛГОВИ 
Со транспарентно и одговорно менаџирање, со посветен тим на административни 

службеници и максимални заштеди во јавните набавки, како и дополнителна помош од Владата 
на Република Северна Македонија, успеавме во изминатиот период да ги вратиме долговите на 
Општина Куманово, со цел да можеме да реализираме уште посериозни развојни програми и 
инвестиции за наше Куманово.

Денеска Општина Куманово е општина без долгови и обврски, една од ретките во државата 
која финансиски се деблокираше и располага со стабилен буџет и стабилна сметка, каде се 
кратат непродуктивните трошоци, а се зголемуваат приходите. Во делот на јавните набавки на 
Општина Куманово, остварени се заштеди од над 50 милиони денари во процесот на 
спроведување на јавните набавки. 

Расположливите средства ги планираме и ги инвестираме во нови инвестиции, дополнително 
реализирајќи сериозни проекти во повеќе сегменти, согласно Развојната програма којашто ја 
носи и ја усвојува Советот на Општина Куманово.

Веќе втора година по ред се наоѓаме и во најдобрата група институции со многу добра активна 
транспарентност, зголемувајќи ја транспарентноста секоја година. Активната транспарентност 
на Општина Куманово во 2021 година изнесува 88,6%, со што Општината се наоѓа на 14 позиција 
од вкупно 98 рангирани институции.
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278 милиони

20.10.2018 20.10.2019 20.10.2020 30.06.2021

188 милиони

91,8 милиони

38 милиони

8,2 милиони

ОБВРСКИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО (2017-2021) 
кон добавувачи, кон физички лица по основ на надомест за одземен имот, обврски кон Јавни претпријатија, 

обврски по основ на даноци и судски извршни решенија.

20.10.2017



ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
Мозаикот од белези на една урбана градска средина секојдневно го сложуваме, така што наше 

Куманово го доби денешниот современ профил. Во Општина Куманово интензивно се работи и 
се гради. Градот секојдневно се развива и расте во модерен центар, задржувајќи ги проверените 
и добри практики, кои на сите ни овозможија неопходни услови за секојдневен живот и за 
успешно функционирање. 

Самостојно и со поддршка на државата успеавме да реализираме повеќе инфраструктурни 
проекти и да решиме значајни комунални проблеми како изградба и реконструкција на улици и 
патишта, асфалтирање и тампонирање, изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска 
канализација, нови сообраќајни решенија и други значајни проекти. 

Општина Куманово во изминатите 4 години 
вистински се посвети на реализација на 
капитални инфраструктурни проекти, со цел 
подобрување на животните услови на своите 
граѓани во урбаните и во руралните средини.
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13.800м+
АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА

КАНАЛИЗАЦИЈА

3.450м+
ВОДОВОДНА МРЕЖА

165.000м2+
АСФАЛТИРАЊЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА

16.200м2+
ТРОТОАРИ

22.000м2+
БЕКАТОН

169.000м2+
ТАМПОНИРАЊЕ

И ПРОБИВАЊЕ НА ПАТ

НАД 200 ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТ НА ИНФРАСТРУКТУРА
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2021552m552m

Реконструкција на водоводна мрежа на 
улица „Киро Фетак“.

2020265m

Изградба на водоводна мрежа на улица 
„2002“ во населба Тоде Мендол.

2020785m

Реконструкција на водоводна мрежа на 
улица „Миодраг Петровиќ“. 

201932m

Дислокација на водоводна мрежа во Детска 
градинка „Ангел Шајче“, подружница 
„Синоличка“, со цел доградба на објект.

2019618m

Реконструкција на водоводна мрежа со 
приклучоци на улица „Михајло Пупин“ во 
населба Перо Чичо.

2018467m

Замена на старата азбестна водоводна 
мрежа на улица „4 Јули“, улица „Страшко 
Арсов“ и улица „Србо Томовиќ“.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

2018

Набавен нов мотор и пумпа за вода за 
водоснабдување во с. Романовце.

2018350m

Започна проектот „Водоснабдување на с. 
Пчиња“. 

2017388m

Реконструкција на водоводна мрежа на 
улица „Јоско Илиевски“ на потег од Циглана 
до автопат. 

2020648m648m

Изградба на атмосферска канализација на 
улица „Братство Единство“.

202081m

Изградба на атмосферска канализација на 
улица „Христијан Т. Карпош“.

2019454m

Изградба на крак од атмосферска 
канализација на улица „Лесковачка“ кон 
населба Јане Сандански (Бабин Дол). 



20191098m

Изградба на дел од улици и атмосферска 
канализација во Индустриска зона „Новине 
и Речица“ на улица „1“ и улица „13“. 

2018467m

Поврзување на нов крак на атмосферска 
канализација на улица „ЈНА“ преку улица „11 
Октомври“ со улица „С. Арсов“. 

2018355m

Изградба на атмосферска канализација кај 
затворениот градски базен.

2018120m

Реконструкција на атмосферска 
канализација и електрификација на нова 
спортска сала во СОУ „Перо Наков“. 

2018190m190m

Изградба на атмосферската канализација 
зад поранешен Дом на АРМ. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

2021347m

Реконструкција на дел од фекална 
канализација на улица „11 Ноември“ во 
населбата Бедиње. 
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2020358m

Изградба на дел од фекална канализација 
на локалитет Мајорово Трло. 

2020241m

Реконструкција на фекална канализација во 
населбата Средорек. 

2020155m

Изградба на фекална канализација на крак 1 
и 2 од улица „Никола Тесла“. 

2019304m304m

Реконструкција на фекална канализација на 
дел од улица „1“ – Никуљски пат.
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2019507m

Изградба на фекална канализација на 
улица„Трајко Прокопиев“ во населба Перо 
Чичо.

201873m

Изградба на фекална канализација на улица 
„Црнотравска“.



20181002m

Изградба на фекална канализација на улица 
„11 Октомври“ – Винарска визба.

2018979m

Изградба на фекална канализација во 
населбата Вера Которка.

2018402m

Изградба на главен фекален колектор кон 
селата Табановце, Четирце и Сопот. 

2018210m

Изградба на фекална канализација на улица 
„Тонко Димков“.

20182038m2038m

Проширување на фекална канализација во 
с. Горно Којнаре. 

2018905m

Изградба на фекална канализација на улица 
„Јоско Илиевски“.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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2018658m

Реконструкција на крак од фекална 
канализација на улица „Железничка“. 
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2017151m

Изградба на фекална канализација на улица 
„Борко Танев“.

2017276m

Изградба на фекална канализација на улица 
„Осоговска 1“ и „Осоговска 2“.

2017829m

Изградба на фекална канализација во 
с. Режановце.

2017317m

Реконструкција на 
фекална канализација на 
улица „Огнен Прица“ и 
нов крак во населба Вера 
Которка.

2017645m

Изградба на фекална 
канализација на улица 
„Никола Тесла“.

201785m

Изградба на фекална 
канализација на улица 
„Павле Станоев“.  



ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

13
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

Во 2018 заврши проектот  „Рехабилитација и екстензија на канализациона мрежа во Куманово” 
кој започна во мај 2016 година. Средствата, во висина од 4 милиони евра, беа обезбедени од 
Европската Унија преку програмата ИПА. 

Беа опфатени 54 локации на територија на Општина Куманово помеѓу кои:  улица  „Пелинска“, 
улица „Страшко Симонов“, улица „Александар Здравковиќ“, улица „Моша Пијаде“, улица 
„Пиринска Македонија“, булевар „Октомвриска Револуција“, улица „Ленинова“, улица 
„Партизанска“, улица „Димитар Влахов“, улица „Прохор Пчински“, улица „Борис Кидрич“ , улица 
„Коле Неделковски“, улица „Светозар Марковиќ“, улица „Егејска Македонија“, улица „Прва 
Петолетка“,  улица „Перо Чичо“, улица „27 Март“, булевар „Трета МУБ“, улица „Борко Танев“, улица 
„Козара“ , улица „11 Октомври“ , улица „4 Јули“, улица „Осоговска 1 и 2“, улица „Црнотравска“, 
улица „Орце Николов“, улица „Драги Шутевски“, улица „Веселин Вијевски“ и „Божидар Аџија“, 
улица „Огњен Прица“ и „Васа Пелагиќ“, улица „Среќко Пужаљка“, улица „Боро Прцан“, локалитет 
„Гладно Поле“, „Иго Тричковиќ“, населба „Карпош“, улица „Јоско Илиевски“, улица „АВНОЈ“, улица 
„Вера Которка“, улица „Железничка“, с. Черкезе , с. Горно Којнаре , с. Речица , с. Режановце , улица 
„Павле Станоев“, локалитет „Стара Кланица“, улица „Раде Кончар“, улица „Љупчо Арсов“, улица 
„2002“ и с. Лопате.

Со проектот се изградени вкупно 25840,89м главна линија на канализациска мрежа, 839 
шахти, вратени се 9192,43м2 асфалтна површина и 1367,91м2 бекатон.

Во 2018 заврши проектот  „Рехабилитација и екстензија на канализациона мрежа во Куманово” 
кој започна во мај 2016 година. Средствата, во висина од 4 милиони евра, беа обезбедени од 
Европската Унија преку програмата ИПА. 

Беа опфатени 54 локации на територија на Општина Куманово помеѓу кои:  улица  „Пелинска“, 
улица „Страшко Симонов“, улица „Александар Здравковиќ“, улица „Моша Пијаде“, улица 
„Пиринска Македонија“, булевар „Октомвриска Револуција“, улица „Ленинова“, улица 
„Партизанска“, улица „Димитар Влахов“, улица „Прохор Пчински“, улица „Борис Кидрич“ , улица 
„Коле Неделковски“, улица „Светозар Марковиќ“, улица „Егејска Македонија“, улица „Прва 
Петолетка“,  улица „Перо Чичо“, улица „27 Март“, булевар „Трета МУБ“, улица „Борко Танев“, улица 
„Козара“ , улица „11 Октомври“ , улица „4 Јули“, улица „Осоговска 1 и 2“, улица „Црнотравска“, 
улица „Орце Николов“, улица „Драги Шутевски“, улица „Веселин Вијевски“ и „Божидар Аџија“, 
улица „Огњен Прица“ и „Васа Пелагиќ“, улица „Среќко Пужаљка“, улица „Боро Прцан“, локалитет 
„Гладно Поле“, „Иго Тричковиќ“, населба „Карпош“, улица „Јоско Илиевски“, улица „АВНОЈ“, улица 
„Вера Которка“, улица „Железничка“, с. Черкезе , с. Горно Којнаре , с. Речица , с. Режановце , улица 
„Павле Станоев“, локалитет „Стара Кланица“, улица „Раде Кончар“, улица „Љупчо Арсов“, улица 
„2002“ и с. Лопате.

Со проектот се изградени вкупно 25840,89м главна линија на канализациска мрежа, 839 
шахти, вратени се 9192,43м2 асфалтна површина и 1367,91м2 бекатон.



ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

14
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

КУМАНОВО ЗА СЕЛАТА
НАД 50.000m2 АСФАЛТИРАНИ ПОВРШИНИ ВО РУРАЛНИТЕ

СРЕДИНИ ВО 2021 ГОДИНА



20214780m24780m2

Aсфалтирање на улици во с. Романовце.

20212200m2

Асфалтирање на улици во с.Брзак .

20213283m2

Асфалтирање на улици во с. Черкези, крак 1, 
2, 3, 4 и 5.

20216976m2

Асфалтирање на улици во населба 
Железничка станица.

20217393m2

Асфалтирање на улици во с. Ново Село.

20216625m2

Асфалтирање на улици во с. Умин Дол.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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20219913m29913m2

Асфалтирање на улици во с. Лопате.

20213650m2

Асфалтирање на улици во с. Режановце.

20219429m2

Асфалтирање на улици во с. Љубодраг.

2021868m2

Реконструкција на крак од улица „30 Јули“ и 
улица „Радоје Димиќ“ во населба Перо Чичо.

20211155m2

Реконструкција на улица „252“ во населба 
Ајдучка Чешма.

20214790m2

Реконструкција на улица „120“ во населба 
Карпош.

16
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20212448m22448m2

Реконструкција на крак од улица  „11
Ноември“ за поврзување на улица  „11 
Октомври“ и  „11 Ноември“.

20216470m2

Реконструкција на пристапни патеки, 
паркинг просторот и партерно уредување 
на локалитет Спомен костурница.

20211472m2

Доградба на армиранобетонски пропус со 
габиони помеѓу улица  „11 Октомври“ и 
улица „Индустриска“.

20211100m2

Асфалтирање на игралиште во спортскиот 
комплекс „Соколана“.

2021253m2

Aсфалтирање на пристапен пат околу 
новиот Ковид центар во ЈЗУ Општа болница 
Куманово.

20201878m2

Асфалтирање на улица „150“ во населба 
Карпош.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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2020704m2704m2

Асфалтирање на улица „103“ во населба 
Карпош.

20201653m2

Асфалтирање на улица „Јоско Илиевски“ на 
потег од Циглана кон автопат. 

20201422m2

Асфалтирање на улица „Благоја 
Думановски“.

2020850m2

Асфалтирање на крак од улица „Ѓорче 
Петров“ - повратна.

20202246m2

Асфалтирање на улици во населбата 
Средорек. 

2020558m2

Асфалтирање на крак 1 и 2 од улица „Никола 
Тесла“.

18
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УЛИЦИ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ - ПРЕТХОДНО И СЕГА



20202210m22210m2

Асфалтирање на улици во новата 
Индустриска зона „Новине и Речица“.

2020886m2

Асфалтирање на дел од улица „Доне 
Божинов“.

2020380m2

Асфалтирање на крак од улица „1“ во Долно 
Којнаре. 

20201515m2

Асфалтирање на улица „Трајко Прокопиев“ 
во населба Перо Чичо.

20203478m2

Изградба на пристапен пат со паркинг на 
излетнички центар Студена вода.

2020796m2

Реконструкција на улици помеѓу улица 
„Доне Божинов“ и булевар „Октомвриска 
револуција“, крак 1,2,3,4 и 5.

20
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20202328m22328m2

Асфалтирање на крак 1, 2, 3 и 4 од улица 
„Јоско Илиевски“.

20208589m2

Изградба на пат во с. Доброшане до с. 
Биљановце. 

2020960m2

Реконструкција на дел од улица „Васко 
Карангелески“.

2020361m2

Реконструкција на крак од улица „Никола 
Тесла“.

2019335m2

Асфалтирање на дел од пешачка патека на 
булевар „Октомвриска револуција“.

2019187m2

Изградба на две автобуски стојалишта на 
улица „Гоце Делчев“. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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2019

Асфалтирање на дел од трасата Куманово – 
Железничка станица.

20191764m2

Асфалтирање на пат во с. Вуиновиќ.

20192550m2

Асфалтирање на крак 1 од улицата „Ѓорче 
Петров“ (Магаза) .

20192550m2

Aсфалтирање на крак од улица „11 
Октомври“. 

2019750m2

Реконструкција на мост кај стар отпад и 
крак од булевар „Октомвриска револуција“.

20191400m2

Реконструкција на дел од улица „1“ 
(Никуљски пат) во населба Карпош.

22
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2019750m2750m2

Изградба на крак 1 од улица „Ѓорче Петров“ 
во населба Перо Чичо.

20191060m2

Реконструкција на улица „Србо Томовиќ“.

20192421m2

Реконструкција на улица „Карадачки 
одреди“ во населба Тоде Мендол.

2019450m2

Реконструкција на паркот помеѓу блок 
згради К4 на булевар „Октомвриска 
револуција“.

2019538m2

Реконструкција на крак од улица „Бајрам 
Шабани“ спроти техничко училиште.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

20195193m2

Изградба на кружен тек на главниот влез во 
градот на раскрсница помеѓу булевар „Трета 
МУБ“ и улица „11 Октомври“. 

23
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„Живееме на Железничка станица од  1974 
година, газевме кал, беше тешко и мачно, 
паѓа дожд, лизгаво е, но велат кој чека ќе 
дочека, чекавме доста, еве дочекавме 
асфалт и убав пат, немам што друго да 
кажам“. – Ратка Д.

 „Не сум ни сонувал дека ова ќе се случи, не 
знаевме ништо и многу сме радосни и 
благодарни за оваа работа. Добро е за нас 
овде нема да газиме кал и да имаме 
прашина“.– Ајрула Б.

„Благодарност до Градоначалникот за овој 
убав асфалт, ние сме тука од 1973 година и 
улица не сме имале, постојано газевме кал, 
но сега сме многу благодарни, целата 
населба, сакаме ако може да ни се постават и 
лежечки полицајци“.  – Ратка С.

„Никој не се надеваше дека овде ќе има 
асфалт, 100 години се очекува, 30 години 
откако јас се сеќавам немало, еве сега има, 
Градоначалникот се сетил, благодарност до 
него и до Општина Куманово и сите што 
помогнале да имаме асфалт. Никој не 
веруваше дека и во нашето село ќе има 
асфалт“. – Горан А.

ШТО РЕКОА ГРАЃАНИТЕ?



20191685m2

Реконструкција и изградба на пат во с. 
Скачковце.

2019

Изградба на мост на улиците „Железничка“ 
и „Индустриска“.

2018720m2

Асфалтирање на улица во с. Романовце 
(Бунарче). 

20181575m2

Асфалтирање на улица „Ѓорче Петров“, крак 
2 во населба Перо Чичо.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

2018400m2

Реконструкција на паркинг простор пред 
Спомен костурница.  

2018

Реконструкција на скалите на платото пред 
16-катница кај ТЦ „СУМА“.

25
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2018375m2375m2

Асфалтирање на крак од улица „Иго 
Тричковиќ“.

2018

Санирање на оштетениот дел од патот во 
кругот на ЈЗУ Општа болница Куманово.

20182200m2

Реконструкција и асфалтирање на улица 
„Петар Драпшин“. 

20181800m2

Асфалтирање на локален пат во с. Агино 
Село.

20181650m2

Асфалтирање на патна инфраструктура во с. 
Умин Дол. 

26
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2018355m2

Асфалтирање и реконструкција на дел од 
улица „Поток Серава“. 



20181430m21430m2

Реконструкција и асфалтирање на крак на 
улица „Димитар Влахов“.

2018

Реконструкција на железничкиот мост на 
локација „Врањско џаде“ со ЖРСМ.

2018

Изградба и реконструкција на улици во 
с. Романовце.

2350m2

2018

Асфалтирање на крак од улица „Тонко 
Димков“.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

2018

Санација на оштетените површини на 
градскиот плоштад.

2018

Асфалтирање на крак од улица „Киро 
Антевски“.

27
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20184200m

Изградба и реконструкција на речно корито на река Липковка. 

2017552m2

Асфалтирање на крак од улица „Боро 
Соколов“. 

201711669m2

Асфалтирање на улица „100“ во населба 
Карпош. 

28
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2017467m2

Реконструкција на фонтани и плочникот на 
градскиот плоштад.

2017825m2

Реконструкција на улица „Пелинска“. 



20174950m24950m2

Реконструкција на улица „Тоде Думба“. 

20177550m2

Реконструкција на улица „Тоде Мендол“. 

2017650m2

Реконструкција на пристап и дел од локален 
пат во с. Кучкарево.  

2017450m2

Реконструкција на локален пат во 
с. Скачковце. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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20211000m21000m2

Изградба на тротоари на улица 
„11 Ноември“. 

2019345m2

Реконструкција на тротоари на улица 
„Страшко Арсов“. 

2019370m2

Реконструкција и изградба на тротоари на 
улица „4 Јули“.  

2019440m2

Реконструкција на тротоари на улица „Србо 
Томовиќ“. 

20191512m2

Реконструкција на тротоари на улица „Тоде 
Думба“ во населба Гоце Делчев. 

2019

Реконструкција на тротоари на улица 
„Железничка“.

30
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20191460m21460m2

Изградба на тротоари на главниот влез во 
градот на раскрсница помеѓу булевар  
„Трета МУБ“ и улица  „11 Октомври“. 

2018471m2

Реконструкција на тротоари на улица „Тонко 
Димков“ крак 1, кај ОСТУ „Наце Буѓони“. 

20181300m2

Тампонирање на тротоари во населба 
Бедиње.  

2018815m2

Изградба на тротоари со бекатон во 
населбата Јане Сандански (Бабин Дол). 

20182676m2

Изградба на тротоари со бекатон на улица 
„Тоде Мендол“. 

20182231m2

Изградба на тротоари со бекатон на улица 
„Драган Стопаревиќ“. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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2018560m2560m2

Изградба на тротоари со бекатон на улица 
„Страшко Арсов“. 

2017505m2

Реконструкција на тротоари со бекатон на 
улица „Вук Караџиќ“. 

20172550m2

Изградба на тротоари со бекатон на улица 
„100“ во населба Карпош. 

2021500m2

Уредување со бекатон на паркот покрај 
комплексот згради К4 на булевар 
„Октомвриска револуција“. 

2021540m2

Уредување со бекатон на простор кој беше 
претворен во дива депонија, пред 
поранешна зграда на „Житомел“ на булевар 
„Октомвриска револуција“. 

2021850m2

Уредување со бекатон на паркинг простор 
кај ОСТУ „Наце Буѓони“. 
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КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА



2021800m2800m2

Уредување со бекатон на паркинг и 
триаголник во близина на СОУ „Перо Наков“. 

2020127m2

Реконструкција на крак од улица „Иво Лола 
Рибар“ со поставување на бекатон.

20201132m2

Уредување со бекатон на улиците во 
населба Средорек, крак 2, крак 3 и крак 4. 

2020482m2

Уредување со бекатон на крак 1 и 2 од 
улица „Београдска“. 

20191200m2

Реконструкција на крак од улица „6 Април“ 
со бекатон.

2019540m2

Бекатон на улица „Стојан Сликар“ крак 1 и 2. 
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2019267m2267m2

Бекатон на улица „Ужичка“. 

2019538m2

Бекатон на крак од улица „Бајрам Шабани“. 

2019161m2

Реконструкција со бекатон на платото на 
НУЦК „Трајко Прокопиев“. 

20192385m2

Уредување со бекатон на крак од улица 
„Братство Единство“ спроти градската 
џамија. 

2019608m2

Реконструкција со бекатон на краци од 
улица „Димитар Влахов“.

2019467m2

Реконструкција со бекатон на крак од улица 
„Кочо Рацин“. 
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2019256m2256m2

Реконструкција со бекатон на дел од улица 
„Благој Илиев Гуне“. 

2019160m2

Реконструкција со бекатон на училишен 
двор во ООУ „Браќа Рибар“ во с. Костурник. 

2018496m2

Уредување со бекатон на улица „6 Април“. 

2018470m2

Уредување со бекатон на дел од улица 
„Тонко Димков“ (Соколана). 

20181103m2

Уредување со бекатон на дел од улица „ЈНА“ 
– крак 1,2 и 3. 

2018300m2

Уредување со бекатон на улица 
„Црнотравска“.
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2018581m2581m2

Реконструкција со бекатон на дел од улица 
„Тоде Мендол“. 

2018265m2

Уредување со бекатон на патека околу 
училишна сала во поранешна касарна „Боро 
Менков“. 

2017297m2

Уредување со бекатон на улица „Павле 
Станоев“. 

20171036m2

Уредување со бекатон на улица „Осоговo“. 

202115081m2

Тампонирање на патот во с. Косматац и
с. Мургаш. 

202110406m2

Тампонирање во с. Пезово. 
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20211800m2

Tампонирање на банкини 
во с. Романовце.  

20202000m2

Тампонирање на пат во с. 
Черкези. 

20201600m2

Тампонирање на улица 
„210“, пат во Амбар Маало. 

20203570m2

Тампонирање на улица во 
с. Тромеѓа преку Амбар 
Маало до излезот во 
населба Карпош.  

202010500m2

Тампонирање на локален 
патен правец во 
с. Брзак. 

20202450m2

Тампонирање на дел од 
улица во с. Речица. 

20201175m2

Тампонирање во с. 
Бедиње.

20202100m2

Тампонирање на пат во с. 
Агино Село. 

202010500m2

Тампонирање на локален 
патен правец од 
с. Сопот до с. Сушево. 
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20202000m2

Тампонирање во 
с.Табановце. 

20192000m2

Пробивање и 
репарирање на пат за 
с. Зубовце. 

20192300m2

Пробивање на пат до с. 
Живиње.   

20199900m2

Расчистување и 
тампонирање на патот за 
с. Бељаковце. 

201911400m2

Тампонирање на пат во с. 
Тромеѓа (Амбар Маало). 

2019450m2

Порамнување и 
репарирање на патот за 
селата Косматац и 
Мургаш. 

20194030m2

Тампонирање на улици во 
с. Режановце.

20191150m2

Тампонирање на улици во 
с. Кучкарево. 

2019650m2

Тампонирање на улици во 
с. Градиште. 
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20193350m2

Тампонирање на патот до 
КПУ Затвор Куманово во с. 
К’шање.  

20191600m2

Тампонирање на патот за 
с. К’шање.  

20192000m2

Тампонирање со гребан 
асфалт на патот за селата 
К’шање и Кокошиње.  

20191500m2

Tампонирање на патот во 
с. Градиште.

20191250m2

Тампонирање на патот во 
с. Кокошиње. 

20199620m2

Тампонирање на улици во 
с. Лопате. 

20192115m2

Tампонирање патот до 
манастирот „Свети Илија“ 
во с. Oрашац.

20191000m2

Тампонирање на рурални 
улици во с. Орашац.

20191500m2

Тампонирање на крак од 
улица „Железничка“.  
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2019800m2

Тампонирање на улици во 
с. Скачковце.  

2019750m2

Tампонирање на улици во 
с. Љубодраг.  

20194800m2

Тампонирање на улици во 
населба Перо Чичо 
(Гладно Поље).  

2019700m2

Тампонирање на улица 
„210“ во населба Карпош.

2019100m2

Тампонирање на пат во с. 
Пезово. 

20183300m2

Тампонирање на патот од 
с. Зебрњак до локалитет 
Амбар Маало.  

2018350m2

Тампонирање на улица 
„Ѓуро Пуцар - Стари“. 

20189500m2

Реконструкција и 
тампонирање на пат во 
с. Тромеѓа.

20182550m2

Тампонирање на улици во 
населба Перо Чичо 
(Гладно Поље). 



20181175m2

Tрасирање и тампонирање на патот од 
с.Тромеѓа до с. Зебрњак. 

201810000m2

Тампонирање на патот од фабриката 
циглана до надвозникот на автопатот. 

20181000m2

Тампонирање на улица 
„Ѓорче Петров“ крак 1 во 
населба Перо Чичо.  

2017520m2

Tампонирање на улица 
„421“ во населба Иго 
Тричковиќ.

20171300m2

Тампонирање на пат во 
с. Речица.  

20183600m2

Тампонирање на патишта 
во с. Клечовце и
с. Јачинце. 

20186000m2

Тампонирање на улиците 
во населба Перо Чичо 
(Гладно Поље). 

20183950m2

Tампонирање на пат во 
село Тромеѓа – Амбар 
Маало. 
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ИНДУСТРИСКА ЗОНА
 „НОВИНЕ И РЕЧИЦА“
ИНДУСТРИСКА ЗОНА
 „НОВИНЕ И РЕЧИЦА“
ИНДУСТРИСКА ЗОНА
 „НОВИНЕ И РЕЧИЦА“
ИНДУСТРИСКА ЗОНА
 „НОВИНЕ И РЕЧИЦА“
ИНДУСТРИСКА ЗОНА
 „НОВИНЕ И РЕЧИЦА“

Општина Куманово од Владата на Република Северна Македонија доби дваесет милиони 
денари за инвестиции во инфраструктурата во новата индустриска зона „Новине и Речица“ во 
Куманово. 

Индустриската зона е лоцирана на коридорот 8, автопатот Е-75 „Пријателство“, на 5 км до 
границата со Србија. Оваа зона, со својот капацитет од над 50 инвестиции со различна големина 
на парцели, урбанистички уредени за лесна и незагадувачка индустрија, трговски единици и 
сместувачки капацитети, поради својата атрактивна локација е предмет на интерес на голем 
број како домашни, така и странски компании. 

Извршена е изградба на пристапен пат, дел од улиците и дел од атмосферска канализација, а 
Општината планира средствата, кои ќе ги добие од инвеститорите, да ги реинвестира во развој 
на инфраструктурата и развој на зоната.
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Градоначалникот и тим од Општината активно работат на презентација и промоција на 
можностите за инвестирање, како и предностите кои ги нуди новата индустриска зона „Новине 
и Речица“, преку организација на онлајн презентации и работни состаноци со бизнис 
заедницата, дипломатските претставништва и претставници од различни заинтересирани 
домашни и интернационални компании. 

Премиерот на Република Северна Македонија, Зоран Заев, ја посети индустриската зона 
„Новине и Речица“, при што со Градоначалникот Максим Димитриевски разговараа и ги изложија 
преземените активности, наредните чекори и мерки што Владата и Општина Куманово ќе ги 
вложат во развој на индустријата во регионот на Куманово.



ГАСИФИКАЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈА 
Општина Куманово е единствен град во државата којшто има реална дистрибуција на 

сериозни количини дистрибуиран природен гас, со Јавно претпријатие директно приклучено 
на преносниот систем на гас и единствена Општина, покрај Општина Струмица, која со 
сопствени средства развива гасификациска мрежа, со што веќе има изградено приближно 22 
километри секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа.

Од почеток на гасификацијата во Куманово, на мрежата досега се приклучени повеќе значајни 
институции и објекти помеѓу кои се: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“, ЈП „Водовод“ Куманово, 
СОУ „Перо Наков“, СОУ Гимназија „Гоце Делчев“, ООУ „Браќа Миладиновци“, ООУ „Крсте 
Мисирков“, ООУ „Бајрам Шабани“, ООУ „Кочо Рацин“, затворениот градски базен, како и дел од ЈП 
„Чистота и зеленило“,  зградата на Општина 
Куманово и три објекти од детската градинка 
„Ангел Шајче“ – Куманово, и тоа: „Развигорче“, 
„Кокиче“ и „Синоличка“, а трендот на 
приклучување на јавните установи и 
институции ќе продолжи и во следниот период. 
Приклучени на мрежата се и верските објекти 
црквата „Свети Никола“ и  црквата „Света 
Троица“ во Куманово  и низа други субјекти.
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крак од улица „Владимир Назор“ во должина 
од 120 метри; крак од улица „Карл Маркс“ во 
должина од 150 метри; крак од улица „Љупчо 
Арсов“ во должина од 130 метри; на 
крстосница помеѓу улица „11 Октомври“ и бул. 
„Трета МУБ“ (под новиот кружен тек) во 
должина од 50 метри.

Во 2020 година изградени се 1720 метри 
дистрибутивна гасоводна мрежа на следните 
локации: крак од улица „Иво Лола Рибар“ во 
дожина од 60 метри; улица „Димитар Влахов“ 
во должина од 100 метри; улица „Ленинова“ во 
должина од 260 метри; прв крак на улица 
„Васко Карангелески“ во должина од 760 
метри; улица „11 Октомври“ во должина од 330 
метри; крак од улица „11 Ноември“ во 
должина од 210 метри.

Во 2021 година изградени се 1210 метри 
дистрибутивна гасоводна мрежа на следните 
локации: улица „Осоговска“ во должина од 150 
метри; улица „Сава Ковачевиќ“ во должина од 
260 метри; улица „Братство Единство“ во 
должина од 300 метри; дел од улица „11 
Октомври“ во должина од 150 метри; втор 
крак на улица „Васко Карангелески“ во 
должина од 350 метри.

Во Куманово на гасоводна мрежа досега се 
приклучени и повеќе колективни станбени 
згради и тоа колективна станбена единица на 
бул. „Октомвриска револуција“ бб, на улица 
„Моша Пијаде“ бр. 66, на бул. „Октомвриска 
револуција“ А2, на улица „Иво Лола Рибар“, на 
бул. „Октомвриска револуција“ 26В, на бул. 
„Октомвриска револуција“ 22/1, на бул. 
„Октомвриска револуција“ 22А, на улица 
„Васко Карангелески“, на улица „Ленинова“.

Во изминатите 4 години испорачани се над 
2.100.000m3 природен гас до потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот гасоводен 
систем на град Куманово,  изградена e  
дистрибутивна гасоводна мрежа во должина 
од 4.450 метри.

Во 2017 година изградени се 120 метри 
дистрибутивна гасоводна мрежа на следните 
локации: крак од улица „Живко Чало“ во 
должина од 80 метри; крак од улица „Иго 
Тричковиќ“ во должина од 40 метри. 

Во 2018 година изградени се 800 метри 
дистрибутивна гасоводна мрежа на следните 
локации: бул. „Октомвриска револуција“ во 
должина од 150 метри; крак од улица 
„Вардарска“ во должина од 200 метри;
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Со стратешко ширење на гасоводна мрежа во Куманово, изградена е гасоводна мрежа во 
близина на повеќе клучни објекти и институции кои се потенцијални корисници на гас: објектот 
на Детска градинка „Пчелка“; ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово; ЈП „Паркинг“ – Куманово; 
Театар Куманово; НУЦК „Трајко Прокопиев“ – Куманово; СВР – Куманово; АД Македонска пошта – 
Куманово; ЈЗУ Општа болница – Куманово; Основен суд Куманово; Центар за социјални работи – 
Куманово; НУ Музеј Куманово; Градската џамија „Татар Синан Паша“; комплексот Стар мерак во 
кој се сместени канцеларии на повеќе служби и институции; објектот во кој се сместени УЈП и 
Централниот регистар на РСМ; непосредна близина на зградата на ТППЕ Куманово; објектот на 
Централна Кооперативна Банка; зградата на Козјак во близина на Градскиот стадион;  
Спортската сала – Куманово и други.
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СООБРАЌАЈ   СООБРАЌАЈ   СООБРАЌАЈ   СООБРАЌАЈ   СООБРАЌАЈ   
Општина Куманово работи на подобрување на сообраќајната инфраструктура, која е клучен 

фактор за непречено движење и функционирање на граѓаните, како директни учесници во 
сообраќајот. 

Се преземаат работни активности за редовно обележување на хоризонтална и поставување на 
соодветна вертикална сигнализација на сообраќајните површини, се врши редовно одржување 
на семафоризирани крстосници, како и други активности за поголема видливост и безбедност 
во сообраќајот. Се спроведуваат и кампањи за соодветна едукација на возачите за безбедно 
одвивање на сообраќајот.  

Со овие активности значително се подобруваат условите за сообраќајно движење и непречено 
функционирање на сите учесници во сообраќајот. Ја зголемуваме безбедноста на пешаците, 
велосипедистите и корисниците на други видови алтернативен сообраќај, давајќи им нов и 
современ лик на улиците. Се реализираа линиски инфраструктурни проекти и други проекти од 
област на сообраќајната инфраструктура, од кои ги издвојуваме активностите во продолжение.
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ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Изградба на кружен тек на крстосница помеѓу булевар „Трета МУБ“ и улица „11 Октомври“.  Се 
подготвува изведба на два кружни тека, лоцирани на крстосница помеѓу булевар „Трета МУБ“ и 
булевар „Октомвриска револуција“ и на крстосница помеѓу булевар „Трета МУБ“, улица „Гоце 
Делчев“ и улица „Бајрам Шабани“.

Проширување на улица „Гоце Делчев“ со 
реконструкција, изведба и поставување на  
автобуски стојалишта од двете страни од 
улицата, со цел намалување на застојот во 
сообраќајот.

Поставување на столпчиња за разделување 
на велосипедскиот и пешачкиот сообраќај од 
моторниот сообраќај на булевар 
„Октомвриска револуција“ во должина на цел  
булевар од двете страни на коловозот.
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Пробивање и  овозможување за сообраќај на крак од улица „11 Ноември“, со цел поврзување 
на улица „11 Октомври“ и „11 Ноември“ и намалување на метежот во сообраќајот во овој дел од 
градот.

Поставување на метални столпчиња за 
одделување на пешачкиот од моторниот 
сообраќај по должина на улица „Пиринска 
Македонија“, на крак од  улица „11 Октомври“ и 
други локации.

Поставување на банкини на патот Куманово 
– с. Романовце.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕТХОДНО

СЕГА
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Спуштање на тротоарите на пешачките 
премини во градот и нивно адаптирање за 
користење од страна на лица со попреченост.

Исцртување на 3Д пешачки премини за 
поголема безбедност на пешаците во 
сообраќајот.

Нова електронска комуникациска опрема 
за регулирање на сообраќајот на крстосница 
на булевар  „Октомвриска револуција“ и улица 
„Пиринска Македонија“.

Поставување на сообраќајни огледала на 
крстосници, на кои е утврдена потреба за 
поставување од сообраќајни огледала поради 
лош агол на прегледност (непрегледен 
триаголник на прегледност).

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА



ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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Реконструкција на вкупно 80 (осумдесет) 
локации на кои се поставени средства за 
намалување на брзината на движење на 
моторните возила, со реализација на 
подигнати пешачки премини пред сите 
градинки, основни и средни училишта.

Поставување на средства за смирување на 
сообраќајот на 5 локации околу ООУ „Крсте 
Мисирков“ и ООУ „Браќа Миладиновци“, 4 
локации околу СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ 
Куманово, 2 локации  на улица „Народна 
револуција“, 2 локации на улица „Благој 
Илиевски – Гуне“, 2 локации на улица 
„Вараждинска“, 2 локации на улица „Браќа 
Филиповиќ“, 2 локации на улица „Титова 
Митровачка“, 3 локации околу СОУ „Перо 
Наков“, 3 локации околу ООУ „Х. Карпош“, 2 
локации околу ООУ „Х. Карпош“ во населбата 
Иго Тричковиќ , 3 локации на улица „Братство 
Единство“, 4 локации на улица „11 Ноември“, 4 
локации на улица „Железничка“, 6 локации на 
улица „Р1104“, 3 локации на улица „Никола 
Тесла“, 1 локација на улица „Прва петолетка“, 
пред спореден влез на СОУ Гимназија „Гоце 
Делчев“, 1 локација на улица „Перо Чичо“, пред 
влез на здравствена установа Школска 
амбуланта, 1 локација на СОУ „Перо 

Наков“, 2 локации на улица „Тонко Димков“, 
непосредно пред приоден пат кон ОСТУ „Наце 
Буѓони“, 2 локации непосредно пред приоден 
пат кон подрачно училиште ООУ „Х. Карпош“, 2 
локации пред главен влез на ООУ „Битолски 
Конгрес“ во с. Лопате, 2 локации на улица 
„Железничка“, 3 локации на улица „11 
Ноември“, 1 локација во с. Романовце, 1 
локација на улица „Кирил и Методиј“, 1 
локација на улица „Србо Томовиќ“, на улица 
„Тоде Думба“ и улица „Бајрам Шабани“, на 
стариот пат Куманово – Скопје во селата 
Љубодраг, Ново Село и Умин Дол, како и 
реконструкција на претходно поставувани 
средства за намалување на брзината на 
движење од гумирани материјали на: 3 
локации на улица „Михајло Пупин“, улица 
„Веселин Маслеша“, улица „Ѓорче Петров“ и 
други.  

Нов режим на сообраќај на дел од улици во 
централно градско подрачје согласно 
потребите на граѓаните (двонасочен режим на 
сообраќај на дел од улица „Ленинова”, 
еднонасочен режим на сообраќај на дел од 
улица „Димитар Влахов” и  на крак од булевар 
„Октомвриска револуција”).



2021

Нов паркинг простор лоциран на крак од 
улица „11 Ноември“ над градската џамија.

2021

Нов паркинг простор пред училиштето 
ОСТУ „Наце Буѓони“.

2021

Нов паркинг простор во близина на 
училиштето СОУ „Перо Наков“.

2021

Изградба на нов паркинг простор на 
локалитет Спомен костурница.

2020

Изградба на паркинг простор на 
излетнички центар „Студена вода“.

2020

Изградба на нов паркинг простор во склоп 
на ОСТУ „Наце Буѓони“.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

52
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА



2019

Изградба на нов паркинг на булевар 
„Октомвриска револуција“. 

2019

Изградба на монтажна катна гаража со 
капацитет од 80 места за паркирање. 

2018

Подготовка на паркинг со времен режим во 
центарот на градот на локација „Берза“.

2018

Изградба на нов паркинг простор на влезот 
во градот кај  поранешен „Дом на АРМ“.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
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2018

Реконструкција на 
паркинг на локалитет 
Спомен костурница. 

2017

Паркинг за хаварисани 
возила во близина на 
сточниот пазар во с. 
Долно Којнаре.

2017

Нов паркинг простор на 
булевар „Октомвриска 
револуција“ (Панче 
Пешев).



ОСВЕТЛУВАЊЕ ОСВЕТЛУВАЊЕ ОСВЕТЛУВАЊЕ ОСВЕТЛУВАЊЕ ОСВЕТЛУВАЊЕ 
Еден од клучните проблеми во минатото во Куманово беше јавното осветлување на градот, 

особено изразено во населбите и во руралните средини.

Ориентирани кон квалитет и заштеди, после низа анкети и истражувања, во 2019 година 
пристапивме кон решавање на овој децениски проблем со Договор за јавно приватно 
партнерство за осветлување на градот со штедливи ЛЕД светилки.

Согласно потпишаниот Договор за јавно-приватно партнерство за осветлување, преку 
фирмата „ИЦС Системи“- Р Чешка со подружница во Охрид, 9430 стари натриум светилки (вкупна 
инсталирана моќност од 1263.9 KW/h) се заменети со нови 9430 штедливи ЛЕД светилки (вкупна 
инсталирана моќност од 222.9 КW/h), со што се овозможени значителни заштеди во 
потрошувачката, подобар квалитет на светлина, модерен начин на управување и следење на 
дефекти. 

Проектот се реализира на територија на Општина Куманово вклучувајќи го централното 
подрачје, приградските населби и руралните средини каде што постои техничка можност.  

54
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА
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Поставени се канделабри на градските плоштади, на локалитет Студена вода и во централното 
градско подрачје, со цел обезбедување модерно лед осветлување и автентичен изглед на овие 
делови од градот.

Осветлени се улици, патишта и јавни површини, поставено е надворешно ЛЕД осветлување во 
16 училишта, на локалитет Спомен костурница, во градскиот парк, во соколанскиот парк и на 
градскиот кеј.

Осветлени се и паркинзите кај поранешен Хотел „Кристал“ и Хотел „Куманово“, кај ТППЕ 
Куманово, кај Зелениот пазар, паркингот кај Тинекс маркет и катната гаража.  
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СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Во изминатите 4 години еден од нашите приоритети покрај решавање на комуналните 
проблеми на граѓаните беше изградба на нови спортско-рекреативни комплекси, спортски 
терени, училишни спортски сали и обновување на постоечката спортска инфраструктура, како и 
обнова на други значајни објекти, се со цел на граѓаните на Куманово да им овозможиме услови 
да живеат здраво, да спортуваат и да сè рекреираат. Од проектите во доменот на 
спортско-рекреативни капацитети и други објекти ги издвојуваме активностите во 
продолжение.
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Реконструкција на кровната конструкција на 
спортската сала во Куманово, по што следува 
проектот за внатрешно уредување и 
реновирање на спортската сала, трибините и 
паркетот. Проектот се реализира преку 
Североисточен плански регион и Биро за 
регионален развој во соработка со Општина 
Куманово.

Оспособување соби за хотелски престој во 
затворениот олимписки базен и 
реконструкција на тераса со изработка и 

поставување на настрешница на тераса, 
проекти преку североисточен плански регион 
и Министерство за локална самоуправа.



СПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Изградба на модерен културен и 
спортско-рекреативен комплекс на локалитет 
Спомен костурница со амфитеатар, изградба 
на три нови спортски терени и трим патеки, 
поставување на опрема за вежбање и 
рекреирање, проект финансиран од ЕУ во 
соработка со Општина Куманово.  

Реконструкција на спортскиот комплекс 
Соколана, со што во првата фаза од проектот е 
реконструирано спортското игралиште 
финансирано од Агенцијата за млади и спорт 
во соработка со Општина Куманово, а следува 
проект за реконструкција на останатиот дел 
од комплексот.
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Изградба и опремување на 3 целосно нови училишни спортски сали со сите потребни 
реквизити во 3 училишта и тоа во ООУ „Јероним Де Рада“, во ОСТУ „Наце Буѓони“ и во објектот на 
училиштето СОУ „Перо Наков“ каде учат ученици на албански наставен јазик, проекти во 
реализација на МОН во соработка со Општина Куманово. 



СПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Реконструкција на спортските терени во 
ООУ „Вук Караџиќ“ и ООУ „Наим Фрашери“ со 
нова тартан подлога, голови, кошеви и 
трибини.

Реконструкција на игралиштето во СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ со нова тартан 
подлога, голови, кошеви и трибини. 

Реконструкција на игралиштето во Долно 
Којнаре со нова еластична спортска подлога 
(тартан), а ќе следи и обнова на трибините со 
локалната месна заедница. 

Изградба на ново професионално 3х3 
кошаркарско игралиште во спортскиот 
комплекс кај спортската сала со Агенцијата за 
млади и спорт во соработка со Општина 
Куманово.

Поставување на нови кошаркарски табли и 
обрачи на спортските терени во градот во 
организација на КК „Куманово“ и Општина 
Куманово.

Реконструкција на двете спортски 
игралишта во склоп на училиштето ОСТУ 
„Наце Буѓони“ со нова тартан подлога, комплет 
голови и кошеви, трибини и заштитна ограда.
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СПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Изградба на ново спортско игралиште за кошарка од 160м2, ново детско катче од 410м2 и 
доградба на парк од 480м2 во спортско-рекреативниот комплекс кај спортската сала, проект 
реализиран преку Центар за развој на североисточен плански регион.

Реконструкција на две мултиспорт 
игралишта, на спортските терени на локалитет 
Кошеви во населбата Гоце Делчев, со нова 
тартан подлога и заштитна ограда. 

Реконструкција на игралиштето во СОУ 
„Перо Наков“ со нова тартан подлога, голови, 
кошеви и трибини. 
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СПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИСПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Изградба на парк на градскиот кеј на река 
Липковка во близина на населба Средорек.

Уредување на викенд населба на излетничко 
место Студена вода во с. Доброшане.

На место на дивата депонија на влезот во 
населбата Перо Чичо изградено е детско 
игралиште со површина од 100 м2, во рамките 
на проектот „Чиста околина - здрава животна 
средина“ на Центарот за ромска заедница 
ДРОМ - Куманово, кој се спроведува како дел 
од Регионалната програма за локална 
демократија во Западен Балкан – ReLOaD, 
финансирана од Европската Унија, со учество 
на Општина Куманово.

Поставување на инклузивно игралиште со 
реквизити прилагодени за деца со посебни 
потреби на градскиот кеј, инвестиција на 
Амбасада на Швајцарија во Република 
Северна Македонија и „Ротари клуб Куманово“.

Поставување на лизгалиште во близина на 
комплексот на градскиот базен, кое е 
бесплатно за користење за граѓаните во 
зимскиот период, проект со Агенција за млади 
и спорт.
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Реконструкција и обнова на поранешниот Хотел „Солун“ преку проектот „Заедничка историја и 
култура - Мост преку границите“, финансиран од ЕУ, преку Програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Бугарија и Рeпублика Северна Македонија.

Реконструкција и обнова на поранешниот Хотел „Солун“ преку проектот „Заедничка историја и 
култура - Мост преку границите“, финансиран од ЕУ, преку Програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Бугарија и Рeпублика Северна Македонија.

Реконструкција на детското катче во 
Соколански парк, како дел од Регионалната 
програма за локална демократија во Западен 
Балкан – ReLOaD во реализација со Здружение 
„Креатор“, проект поддржан од УНДП и 
Општина Куманово. 

Здруженијата „Инклузива“ и „Порака Наша“ 
заедно со Општина Куманово во рамките на 
проектот „Инклузивни партнерства на 
заедницата“ на Фондацијата „Чекор по чекор“, 
доделија донација на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ инклузивно игралиште.
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Реконструкција на спомен-куќата на 
локалитет Спомен костурница преку проектот 
„Иницијатива за културна прекугранична 
размена“, имплементиран од  Општина 
Куманово и Институт „Балкан Про Европа“.

Преку проектот Уредување и валоризација 
на спортско рекреативен екоцентар Бислим, 
обезбедена е различна спортска опрема за 
потребите на центарот и тоа 15 кајаци, 
рафтинг чамец, 16 велосипеди, 6 електрични 
велосипеди, 2 мотори на 4 тркала за 
спасувачките служби, реквизити за уредување 
и изградба на 60 стази за спортско качување и 
виа ферата, комплетна опрема за алпинизам, 
заштитна и сервис опрема, мобилна ГПС 
апликација и сè друго што е неопходно за 
непречено користење, функционирање и 
организирање на спортски тури и 
натпреварувања за развој на авантуристички 
туризам во Бислимската Клисура. Проектот се 
реализира преку Североисточниот плански 
регион, а средствата се обезбедени од 
Швајцарската агенција за развој и 
Министерството за локална самоуправа на 
Република Северна Македонија. 

Здружение на граѓани Динамик го 
реализираше проектот „Зголемување на 
туристички потенцијал преку промоција на 
Бислимска Клисура“, мапирање на патеки и 
поставување на ГПС за туристи како и 
промоција преку онлајн платформа кој се 
спроведува како дел од Регионалната 
програма за локална демократија во Западен 
Балкан – ReLOaD.
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СПОРТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ - ПРЕТХОДНО И СЕГА
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Образованието е една од најбитните алки, 
која ги спојува сите сфери од општествениот 
живот, градејќи мостови од предизвици, кои 
тежнееме да ги освоиме, да бидеме здрави и 
формирани личности, кои се борат за своите 
права, за стабилност, за слободно 
размислување и делување, каде нема да 
изостанат успеси. 

Општина Куманово е посветена на 
обезбедување безбедни и современи услови 
за учениците во училишта, при што заедно со 
директорите на училиштата реализиравме 
многу проекти од областа на подобрување на 
условите за образование во основните и 
средните општински училишта, финансирани 
од буџетот на Општината, финансирани од 
Министерството за образование и наука 
(МОН) и Владата на Република Северна 
Македонија, со финансиска поддршка од 
меѓународната заедница, невладиниот сектор, 
како и со донации од други субјекти.  

Паралелно со подобрување на условите во 
училиштата градиме спортски капацитети за 
правилен развој на сите генерации. Од 
сферата на активности во училиштата 
издвојуваме повеќе значајни проекти.

Нова енергетско-ефикасна фасада на целиот 
објект на ООУ „Наим Фрашери“ и целосна 
замена на кров, проекти во реализација на 
МОН во соработка со Општина Куманово.
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Целосна замена на стариот кров од азбестни 
плочи со нов кров во ООУ „Магдалена Антова“ 
во населба Карпош, со Влада на РСМ, 
Генерален секретаријат и Општина Куманово.

Замена на кров на целиот објект на ООУ 
„Наим Фрашери“, проект во реализација на 
МОН во соработка со Општина Куманово.

Реновирање на просторијата за работа со 
деца од ранлива категорија, преку проектот 
„Редовно на часови“ во ООУ „11 Октомври“. 

Замена на прозорци, подови и санитарии  во 
централното училиште на ООУ „11 Октомври“, 
проект во реализација на МОН во соработка 
со Општина Куманово.
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Замена на прозорци во ООУ  „Кирил и 
Методиj“ во село Романовце преку проект на 
УСАИД.

Инсталација на фотоволтаични соларни 
системи во ООУ „Кирил и Методиj“ во село 
Романовце преку проект на УСАИД.

Целосно опремување и адаптирање на 
објектот на ООУ „Бајрам Шабани“ за греење на 
гас во 2018 година и замена на старите 
прозорци со нови ПВЦ прозорци во 2019 
година, во реализација на МОН во соработка 
со Општина Куманово. 

Реконструкција на санитарни јазли и нивно 
адаптирање за ученици со посебни потреби 
на првиот и вториот кат од училиштето, 
поставување на лифт за ученици  и влезна 
рампа за учениците со посебни потреби во 
ООУ „Бајрам Шабани“, во реализација на МОН 
во соработка со Општина Куманово.
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Целосна реконструкција на кров на ООУ „Вук 
Караџиќ“, замена на кровен покривач од 
азбестни плочи со пластифициран челичен 
лим, поставување на хоризонтални и 
вертикални олуци и замена на громобранска 
инсталација, со Јапонската амбасада во РСМ.

Замена на старите прозорци со нови ПВЦ 
термопан прозорци на 2 ката од училиштето 
ООУ „Вук Караџиќ“ во 2017 година со Јапонска 
Амбасада и замена на останатата столарија со 
нови ПВЦ прозорци во 2021 година, со МОН во 
соработка со Општина Куманово.

67
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

Реконструкција на санитарни јазли и подови во подрумот и сите катови, реконструкција на 
фасада на задната страна на објектот на училиштето, реконструкција на спортска сала со нова 
фасада, целосна промена на прозорци, реконструкција на паркетот и кровот на спортска сала во 
ООУ „Бајрам Шабани“, проект во реализација на МОН во соработка со Општина Куманово.
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Реконструкција на кровна конструкција на 
училишната зграда на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ на улица „Тане Георгиев“ бб, 
каде што наставата се изведува за ученици со 
посебни образовни потреби, замена на 
надворешната и внатрешната столарија, дел 
од подот и електрична инсталација на 
училишниот објект на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ на улица „Тане Георгиев“ бб, 
проект со УНДП и Швајцарска амбасада во 
РСМ.

Реконструкција на топловод за затоплување 
на централен училишен објект на ООУ „Крсте 
Мисирков“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.

Инсталација на парно греење, замена на 
надворешна и внатрешна столарија, како и 
санација на дел од подовите во ООУ „Браќа 
Миладиновци“ во училишен објект на улица 
„Тонко Димков“ бб – Соколана, преку проект 
поддржан од Јапонска амбасада и Општина 
Куманово.

Набавка на 250 училишни клупи и 500 
столчиња со донација од Европска банка 
преку МОН и Општина Куманово, кои се 
распоредени во училници од одделенска 
настава во објектот на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ на улица „Тонко Димков“ бб – 
Соколана.
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Изградба и опремување на нови простории: 
кујна, спална, 2 занимални и купатило, во кои е 
овозможена работа на целодневен престој на 
учениците, помош при решавање на 
домашните задачи, како и правилно 
искористување на слободно време, 
опремување на сензорна соба со цел 
подобрување на сензорниот профил на 
учениците, набавка на нова опрема од 
проектот за дневен престој на ученици со 
посебни образовни потреби, со кој се 
комплетираше започнатата доградба на веќе 
постоечкиот објект на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ на улица  „Тане Георгиев“ бб,  во 
реализација на МОН, Министерство за труд и 
социјална политика, во соработка со Општина 
Куманово. 

Изградба на нови тоалети за учениците во 
ООУ „Браќа Миладиновци“ во подрачното 
училиште во село Студена Бара. Во соработка 
со родителите уреден е и училишниот двор на 
училиштето.

Изградба на библиотека со фонд на книги во 
реонското училиште ООУ „Браќа 
Миладиновци“ во Соколана, обезбедување на 
спортски реквизити и канцелариски 
материјали со Фондација  „Чекор по чекор“.

Обезбедување на 6 таблети како донација од 
Општина Куманово и еден лаптоп компјутер 
од Асоцијација за демократски развој на 
Ромите „Сонце“ за социјално загрозени 
ученици.
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Реконструкција на подови, реконструкција 
на санитарни јазли во крило на одделенска 
настава, замена на старите прозорци со нови 
ПВЦ прозорци и реконструкција на кров во 
ООУ „Христијан Карпош“, проект во 
реализација преку програмата на МОН во 
соработка со Општина Куманово. 

Реконструкција на подови во 5 училници во 
ООУ „Христијан Карпош“ преку проектот 
„Јакнење на капацитети на локална 
самоуправа“.

Реновирање на 3 училници во ООУ 
„Христијан Карпош“, подрачно училиште во 
населбата Иго Тричковиќ. 

Реновирање на хол и ходници во ООУ 
„Христијан Карпош“.

Инсталација на фотоволтаични панели во 
ООУ „Вера Которка“ во с. Клечовцe преку 
проектот за проектирање и изградба на 
фотоволтаични системи во рурални општини, 
поддржан од ЕУ, Светска банка и Владата.

Набавка на опрема за онлајн настава во ООУ 
„Вера Которка“ во с. Клечовце.

Обнова на фасада, поставување на 15 нови 
прозорци и реконструкција на четири нови 
тоалети во ООУ „Вера Которка“ во с. Клечовце, 
како донација од Чешката амбасада во РСМ.
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Изградба на ново подрачно училиште на 
ООУ „Браќа Рибар“ во с. Костурник со донација 
од локално население во соработка со 
Општина Куманово.

Монтирање на нова училишна влезна капија 
во ООУ „Браќа Рибар“ во село Табановце.

Осветлување на училишните објекти на ООУ 
„Браќа Рибар“ во селата: Табановце, Г. Којнаре, 
Костурник, Сопот и Четирце.

Поврзување на санитарни јазли со вода и 
нивелација на дворот во ООУ „Браќа Рибар“ во 
с. Сопот.

Поставување на соларни фотоволтаични 
панели за подобра енергетска ефикасност во 
ООУ „Браќа Рибар“ во село Табановце.

Замена на влезни врати во училиштето ООУ 
„Карпош“, подрачно училиште во с. Умин Дол и 
обезбедување на 10 клима уреди за греење.

Замена на подови, варосување на ѕидови и 
поставување на нови ПВЦ прозорци на една 
училница во ООУ „Карпош“, подрачно 
училиште во село Љубодраг.

Замена  на старата столарија со нови ПВЦ 
прозорци во ООУ „Браќа Рибар“, подрачно 
училиште во село Сопот.
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Целосна замена на кровен покривач во 
централно училиште ООУ „Кочо Рацин“.

Нов потпорен sид на влезот на ООУ „Кочо 
Рацин“ изграден од страна на Општина 
Куманово.

Обнова на плотни во 10 училници на 
предметна настава и столчиња во ООУ „Кочо 
Рацин“ во соработка со родителите на 
учениците.  

Поставување на нова капија на спореден 
влез од училиштето ООУ „Кочо Рацин“ со 
помош на Општина Куманово.

Изградба на две надворешни и две 
внатрешни пристапни рампи и паркинг 
простор за инвалиди во ООУ „Кочо Рацин“ 
заедно со „Мобилност“ - Куманово преку 
проектот  „Сложувалка“.

Изградба на 2 тоалета за лица со 
инвалидитет во ООУ „Кочо Рацин“ заедно со 
„Мобилност“ - Куманово преку проектот 
„Сложувалка“.

Асфалтирање и уредување на малото 
игралиште за интерактивни игри во ООУ „Кочо 
Рацин“ заедно со „Мобилност“ - Куманово 
преку проектот  „Сложувалка“.

Замена на прозорци со нови ПВЦ прозорци 
во една училница во ООУ „Кочо Рацин“.

Поставување на електрична рампа во ООУ 
„Кочо Рацин“, која е обезбедена со донација.
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Естетско уредување на училишна градина од 
страна на наставници, ученици и родители од 
проектот МИО во ООУ „Кочо Рацин“, 
реализиран во соработка со ООУ „Наим 
Фрашери“.

Поставување на 45 смарт дисплеј уреди во 
ООУ „Крсте Мисирков“ преку проектот „Смарт 
училница“, набавка на 3 лифткар гасеничари, 
за искачување на ученици со посебни потреби 
на вториот и третиот кат во ООУ „Крсте 
Мисирков“  со поддршка од швајцарската 
амбасада, Министерство за локална 
самоуправа и Североисточен плански регион.

Инсталација на паметна градина за 
производство на растенија во контролирани 
услови преку целата година во ООУ „Крсте 
Мисирков“, преку проектот „Паметна градина“ 
поддржан од Фонд за иновации и технолошки 
развој.

Довод на канал од градската канализациска 
мрежа до ООУ „Толи Зордумис“, подрачно 
училиште во село Режановце, кое претходно 
беше на септичка јама.

Промена на подови на училници во ООУ 
„Битолски Конгрес“ во село Лопате.

Внатрешна реконструкција на објектот на 
училиштето ООУ „Јероним Де Рада“ со 
реконструкција на подови и замена на старите 
дрвени врати со нови ПВЦ врати, проект во 
реализација на МОН во соработка со Општина 
Куманово.
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Санација и замена на кров во ООУ „Јероним 
Де Рада“ со поставување на нова изолација на 
кровот и замена на дел од конструкцијата, 
проект во реализација на МОН во соработка 
со Општина Куманово.

Замена на старите дрвени прозорци со нови 
ПВЦ прозорци во ООУ „Јероним Де Рада“, 
проект во реализација на МОН во соработка 
со Општина Куманово.

Поставување нова изолација и фасада на 
надворешните ѕидови на ООУ „Јероним Де 
Рада“, проект во реализација на МОН во 
соработка со Општина Куманово.

Поставување на радијатори во целиот објект 
на училиштето, 2 котли за нафта и 1 резервоар 
во ООУ „Јероним Де Рада“.

Набавка на наставни материјали за сите 
наставни предмети во СОУ Гимназија „Сами 
Фрашери“.

Набавка на компјутери за следење на онлајн 
настава во СОУ Гимназија „Сами Фрашери“.

Поставување на интерактивни смарт табли 
во СОУ Гимназија „Сами Фрашери“.

Набавка и поставување на вариолајт завеси 
за сите училници во СОУ Гимназија „Сами 
Фрашери“.

Реконструкција на санитарни јазли во СОУ 
Гимназија „Сами Фрашери“.
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Реконструкција на санитарни јазли во СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на 80 поливинилски столчиња за 
ученици во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на 30 смарт табли, 5 смарт 
телевизори во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на кабинетски реквизити за 
наставата по биологија, хемија, физика, 
географија, историја, математика и музичко 
образование во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“.

Реконструкција на подни површини во СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на компјутери за потребите на 
училиштето СОУ Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на кабинетски реквизити за 
наставата по музичко образование во СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“.

Набавка на нови хемиски реагенси за 
кабинетот по хемија во СОУ Гимназија „Гоце 
Делчев“.

Набавка на 6 смарт табли во СОУ Гимназија 
„Гоце Делчев“.

Замена на врати на канцелариски 
простории во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“.
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Изработка на нова енергетско ефикасна 
фасада во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Партерно уредување на училишниот двор 
во ОСТУ „Наце Буѓони“ со бекатон и  
асфалтирање на пристапните патеки.

Хортикултурно уредување на училишниот 
двор во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Замена на прозорци на машински кабинет и 
на простор помеѓу главната зграда и 
работилницата во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Набавка и монтажа на 46 смарт табли за 
целото училиште ОСТУ „Наце Буѓони“.

Комплетно реновирање на ходниците во 
главен училишен објект во ОСТУ „Наце 
Буѓони“.

Набавка и поставување на онлајн камери, 
слушалки со микрофони за компјутерите во 
сите училници во ОСТУ „Наце Буѓони“. 

Набавка на 14 персонални компјутери и 
друга компјутерска опрема за училниците и 
кабинетите во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Замена на стари прозорци во училишните 
ходници и во делот со работилници во ОСТУ 
„Наце Буѓони“.
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Набавка на училишен мебел за сите 
училници, кабинети, канцеларии и мини кујна 
во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Замена на сите стари внатрешни врати на 
училниците во главната зграда на ОСТУ „Наце 
Буѓони“ и на влезната врата на објектот со 
работилници.

Реконструкција на кров во зградата на 
поранешен ЗИК во ОСТУ „Наце Буѓони“ каде се 
одвива настава на албански наставен јазик, 
помеѓу бараките и главната зграда и монтажа 
на нови олуци.

Набавка на нагледни средства и 
електронска опрема за настава во 
електротехничка струка, како и компјутерска 
и мрежна опрема во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Санација на училишните простории и 
канцеларии во главната зграда на училиштето, 
како и замена на врати во работилниците во 
ОСТУ „Наце Буѓони“.

Набавка на училишна опрема и материјал и 
тоа: 17 магнетни табли, 20 наставнички 
столчиња, 70 училишни столчиња со 
анатомска метална конструкција и 100 
седишта и наслони за столчиња во ОСТУ „Наце 
Буѓони“.

Поставување на нови подови во мобилните 
училници во зградата на ЗИК, ОСТУ „Наце 
Буѓони“, со настава на албански јазик. 

Набавка и поставување на повеќе големи 
подвозни зелени пластични канти за смет и 
метални фиксирани корпи за отпадоци во 
ОСТУ „Наце Буѓони“.
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Целосно реновирање на ѕидовите на 15 
училници во делот на главната зграда на 
училиштето во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Изградба на пристап за лица со попреченост 
на главниот влез на училиштето ОСТУ „Наце 
Буѓони“.

Реновирање на простории во зградата на 
ЗИК, во ОСТУ „Наце Буѓони“ со настава на 
албански наставен јазик, замена на вратата на 
главниот влез на училиштето и врати на 
тоалетите, замена на старите прозорци со 
нови термопан прозорци во ходниците.

Набавка на 30 компјутери и компјутерска 
опрема за кабинети во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Набавка на алат и нагледни средства за 
електротехничката и машинската струка во 
ОСТУ „Наце Буѓони“.

Набавка и монтажа на 16 проектори и 10 
табли за изведување на ИКТ настава, во секоја 
училница во ОСТУ „Наце Буѓони“.

Набавка на 30 нови столови за наставничка 
канцеларија, останатите канцеларии и други 
административни простории во ОСТУ „Наце 
Буѓони“.

Донација на микропроцесорски системи и 
додатоци преку акцијата на „Логинг 
Електроникс“ – „Технологија за тебе“ во ОСТУ 
„Наце Буѓони“. 

Целосно оградување на училишниот двор, 
на скалите на задниот влез на главната зграда 
и на делот со работилници во ОСТУ „Наце 
Буѓони“.
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ДЕЛ ОД УЧИЛИШТА ВО КУМАНОВО - ПРЕТХОДНО И СЕГА
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Набавка на 20 персонални компјутери за 
потребите на СОУ „Перо Наков“.

Санација на санитарни јазли во објектот на 
училиштето СОУ „Перо Наков“ каде учат 
ученици на албански наставен јазик.

Набавка на 30 смарт табли и 1 смарт 
телевизор во СОУ „Перо Наков“.

Поставување на 2 рампи за ученици со 
посебни потреби во СОУ „Перо Наков“. 

Лакирање и репарација на паркет во 
спортската сала во главниот објект на 
училиштето СОУ „Перо Наков“.

Целосна реконструкција на 2 училници со 
заменети прозорци, подови, систем за греење, 
демонтажа на ламперија и спуштени плафони 
во СОУ „Перо Наков“.  

Набавка на нови радијатори за објектот на 
училиштето СОУ „Перо Наков“ каде учат 
ученици на албански наставен јазик.

Набавка на 15 принтери за потребите на 
училиштето СОУ „Перо Наков“.

Реконструкција на подови во 5 училници во 
СОУ „Перо Наков“.

.
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Санација на санитарни јазли во објектот на 
училиштето СОУ „Перо Наков“ каде учат 
ученици на македонски наставен јазик.

Замена на старите прозорци во СОУ „Перо 
Наков“ со нови ПВЦ прозорци во 14 училници, 
преку проект финансиран од страна на УСАИД 
и Општина Куманово.

Набавка на нагледни средства за кабинетска 
настава и спортски активности во СОУ „Перо 
Наков“.

Набавка на 10 компјутери со софтвер за 
сметководство преку МОН во СОУ „Перо 
Наков“.

Набавка на 87 ученички столчиња во СОУ 
„Перо Наков“. 

Замена на старите радијатори со нови во 3 
училници во СОУ „Перо Наков“.

Замена на старите прозорци со нови ПВЦ 
прозорци во 2 училници и 4 канцеларии во 
СОУ „Перо Наков“.

Набавка на 3 интерактивни смарт табли, 
професионален принтер и копир за потребите 
на СОУ „Перо Наков“. 

Реновирање на 14 училници во СОУ „Перо 
Наков“.
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Поставување на ЛЕД рефлектори во 
спортската сала на главниот објект од 
училиштето СОУ „Перо Наков“.

Изработка на нова кујна која е целосно 
опремена, добиени се 2 разбои, 2 машини за 
везење и машина за шиење, заменети се 3 ПВЦ 
прозорци, 3 ПВЦ врати и шалтерски прозорец, 
набавени се 2 катедри, 2 канцелариски 
столови, 50 столчиња и поставен е ламинат од 
170м2 преку ИПА проект за социјално 
претприемништво во СОУ „Перо Наков“.

Санација на балкони во СОУ „Перо Наков“ во 
објектот на училиштето каде што се одржува 
настава на албански наставен јазик, лоциран 
во с. Бедиње.

Набавка на 30 училишни клупи, 60 училишни 
столчиња, 4 канцелариски столчиња, 1 биро и 
8 табли преку МОН во СОУ „Перо Наков“.

Замена на старите дрвени прозорци со нови 
ПВЦ прозорци во 3 училници во СОУ „Перо 
Наков“.

Училиштето ДСУ РЦСОО „Киро Бурназ“ од 
01.01.2021 година стана државно средно 
училиште – Регионален центар за стручно 
образование и обука, со што е предвидена 
целосна реконструкција на училиштето и 
училишните придружни објекти со цел 
исполнување на стандардите за 
функционирање на регионални центри.
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Набавени се 25 нови компјутери и 50 нови 
клупи во ДСУ РЦСОО „Киро Бурназ“.

Уредување на катче за престој на 
наставници во училишен двор, за време на 
пауза во ДСУ РЦСОО „Киро Бурназ“.

Уредување на катче во училишен двор за 
престој на ученици за време на одмор во ДСУ 
РЦСОО „Киро Бурназ“.

Поставени се ролетни на целото училиште 
во ДСУ РЦСОО „Киро Бурназ“.

Опремување на мултимедијален кабинет со 
современа наставна опрема во ДСУ РЦСОО 
„Киро Бурназ“.

Набавка на минибус за превоз на 
наставници и ученици со помош на Мировни 
сили (Peace Corps).

Поставување на нови подови (ламинат) во 
мултимедијален кабинет и канцеларии во ДСУ 
РЦСОО „Киро Бурназ“.

Целосно обновување на кабинети по 
странски јазици и опремување со помош на 
Мировни сили (Peace Corps) во ДСУ РЦСОО 
„Киро Бурназ“.

Набавка на стручна опрема во секторот 
земјоделство, рибарство и ветеринарство 
преку Проект за развој на вештини и 
поддршка на иновации од МОН во ДСУ РЦСОО 
„Киро Бурназ“.

Поставување нови врати на 5 училници со 
сопствени средства во ДСУ РЦСОО „Киро 
Бурназ“.

Реконструкција на подови во објект каде се 
изведува настава на албански наставен јазик 
во ДСУ РЦСОО „Киро Бурназ“.
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Во рамките на проектот „Социјална 
инклузија на деца од рурални средини, жртви 
на семејно насилство и жртви на поплави и 
пожари” се реализира реконструкција на 
Ученичкиот дом „Професор Мијалковиќ“-  
Куманово, со што е добиена комплетно нова 
слика на ентериерот и екстериерот во домот, а 
поставена е и пристапна рампа за лица со 
посебни потреби. Проектот е финансиран 
преку Агенцијата за развој на Швајцарија, 
застапувана преку Амбасадата на Швајцарија 
и Министерството за локална самоуправа, а во 
негови рамки се извршени повеќе активности 
во Ученичкиот дом „Професор Мијалковиќ“.

Изработка на нова фасада со енергетска 
изолација во Ученичкиот дом.

Целосна реконструкција на тоалети и бањи 
во Ученичкиот дом.

Поставување на нови 7 коморни ПВЦ 
прозорци во целиот објект на Ученичкиот дом.

Репарација на паркет на постоечките 
простории и поставување ламинат во новите 
апартмани во Ученичкиот дом.

Замена на сите врати и обновување на 
ентериерот во Ученичкиот дом.

Адаптација на влезот за лица со посебни 
потреби и набавка на лифткар гасеничар за 
потребите на Домот.
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Во објектот „Синоличка“, кој е составен дел 
на Јавната општинска установа Детска 
градинка „Ангел Шајче“ - Куманово е завршена 
изградбата и опремување на нови капацитети.

Пуштена е во употреба новата детска 
градинка „Детелинкa“ дел од ЈОУ Детска 
градинка „Ангел Шајче“ - сместена во 
просториите на некогашниот „Дом на 
пионери“, во центарот на градот.
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Социјалната заштита на граѓаните, во 
согласност со начелото на социјална 
праведност, е систем на мерки, активности и 
политики за спречување и надминување на 
основните социјални ризици, на кои сме 
изложени во текот на животот, за намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклученост и 
за јакнење на неговиот капацитет за сопствена 
заштита, чие непречено функционирање, 
обезбедување услови и мерки за вршење на 
социјално-заштитната дејност, како Локална 
самоуправа успешно го спроведуваме во 
изминатиот период.

Секогаш сме достапни на нашите сограѓани 
да им излеземе во пресрет за помош и 
решавање на проблемите со кои ќе се соочат, 
преку различни мерки, проекти и активности 
во рамки на надлежностите на Локалната 
самоуправа. 

Општина Куманово  ја реализира  
Програмата „Општинско-корисна работа“, 
како дел од Оперативниот план за активни 
програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на труд. Целта е социјално 
вклучување на невработени лица за 
стекнување на одредени вештини и постепено 
вклучување на пазар на труд. Општина 
Куманово дополнително издвои финансиски 
средства за одржливост на проектните 
активности. Се ангажираа невработени лица 
во улога на:  образовни асистенти на ученици 
со пречки во развој, вклучени во редовниот 
образовен процес, нивно мотивирање и 
социјализација; ментори во двата Дневни 
центри за лица со интелектуална попреченост 
во Општината; асистенти за стари лица за 
помош и поддршка во домашни услови 
(2018/2019 и 2019/2020).



СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

87
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

Во 2017/2018 проектот се реализираше под 
името „Продолжено моќно образовно 
партнерство“ и беа ангажирани 15 
невработени лица. Во 2018/2019 проектот се 
реализираше под името „Локална прегратка“ 
и беа ангажирани 23 лица. Во 2019/2020 
проектот се реализираше под името „Локална 
прегратка 2“ и беа ангажирани 25 лица. Во 
2020/2021 проектот се реализираше под 
името „Моќта на децата“ и беа ангажирани 17 
лица.

Од буџетот на Општина Куманово во 2018 
година издвоени се средства за 
субвенционирање на трошоци за комунални 
услуги и јавен градски превоз наменет за: 
стечајни работници, самохрани родители, 
слепи лица, приматели на постојана парична 
помош и приматели на социјална парична 
помош. Во период од 2019 до 2020 година 
мерката Субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги е наменета за самохрани 
родители и стечајни работници, а во 2021 
година мерката дополнително ги опфаќа и 
згрижувачките семејства, деца без родители, 
корисници на социјална сигурност на стари 
лица, потполно слепи лица и потполно глуви 
лица, како и деца со најтежок степен на 
оштетување на видот, слухот или говорот. 

Мерката еднократна парична помош или 
помош во натура се реализира во период од 
2018 – 2021 година и е наменета за лица во 
положба од социјален ризик заради: потреба 
од оперативен зафат, подолго лекување во 
здравствена установа, смрт на член на 
семејство и социјално и материјално 
необезбедени лица. Оваа мерка е целосно 
финансирана од буџетот на Општина 
Куманово.  

Проектот „Инклузија на деца Роми“ се 
реализира од 2018 до 2021 година и опфаќа 
зголемување на бројот на децата Роми 
вклучени во ЈОУ Детска градинка „Ангел 
Шајче“ - Куманово, има за цел надминување на 
стереотипите и предрасудите во градинките, 
подобрување на социјалните вештини и 
знаење и поддршка и овозможување на ран 
детски развој. Трошоците за оваа мерка се 
пропорционално покриени од страна на 
МТСП, Ромски едукативен центар, ЈОУДГ 
„Ангел Шајче“ и Општина Куманово. 

Мерката, Обезбедување на помош за 
домување на материјално и станбено 
необезбедени лица, која е активна во 2021 
година, опфаќа субвенционирање на трошоци 
за комунални услуги на корисници на ГМП 
(гарантирана минимална помош) и е целосно 
финансирана од буџетот на Општината.

Пензионерите во Куманово со примања до 
11.000 денари, добија субвенциониран јавен 
градски превоз за пензионери, мерка која ќе 
се спроведува преку Здружението на 
пензионери на град Куманово, а беше 
изгласана од страна на Советот на Општина 
Куманово во 2021 година.
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Општина Куманово има делегирана 
надлежност за делумно финансиско 
покривање на функционирањето на 
Дневниот центар за лица со интелектуална 
попреченост „Порака Наша“- Куманово, кој 
врши вонинституционални услуги за 
социјална заштита на лица со интелектуална 
попреченост во Општината. Мерката е 
целосно финансирана од буџетот на 
Општината, во период од 2018 до 2021 годинa.

Проектот, „Социјални права за ранливи 
групи“ СоРи, на Општинскиот центар за 
социјални услуги е поддржан од страна на 
Германското друштво за интернационална 
соработка ГИЗ - Германија и опфаќа: 
информативно-едукативна и советодавна 
помош на граѓаните; институционално и 
теренско мапирање на социјални услуги и 
проблеми на граѓаните; организирање 
кампањи за подигнување на јавната свест на 
граѓаните од одредени социјално-патолошки 
појави во општеството; организирање 
театарска претстава за спречување на 
врсничко насилство и злоупотреба на 
социјалните мрежи, како и намалување на 
дискриминација по сите основи;  обуки за 
унапредување и градење на капацитетите и 
компетенциите на вработените.

Проектот „Засади живот за живот“, 
финансиран од буџетот на Општината се 
реализираше во 2018, 2019 и 2021 година и 
опфаќа доделување на садница за секое 
новороденче на територија на Општина 
Куманово, со цел преземање на позитивни 
мерки за пошумување и раззеленување на 
слободните површини во градот и околината, 
како и намалување на штетните последици од 
аерозагадувањето.

Активноста, Помош во натура на 
социјално загрозени лица/семејства 
погодени од светската пандемија со 
Ковид-19, опфаќа доделување на социјални 
пакети на социјално-ранливите категории на 
граѓани погодени со кризата и тоа: приматели 
на ГМП, корисници на право на социјална 
сигурност на стари лица, стечајни работници, 
самохрани родители и други социјално 
ранливи категории со ниски приходи, како и 
помош во натура на граѓаните во руралните 
средини на територија на Општина Старо 
Нагоричане преку меѓуопштинска соработка. 
Мерката е целосно финансирана од буџетот на 
Општината, а опфаќа и 24-часовна достапност 
на општинската администрација и ОШЗС на 
отворените телефонски линии за потребите 
на граѓаните на Општината.
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Од појавата на вирусот Ковид-19 и 

прогласување на вонредната состојба, 
најдобро може да се види важноста на улогата 
на локалната самоуправа и нејзините тела во 
превенција и спречување на епидемијата. 

Во справување со кризите, Општината е 
организирана така што постои и функционира 
Општинскиот штаб за заштита и спасување, 
формиран со Одлука на Совет на Општина 
Куманово, според Законот за заштита и 
спасување. Со Општинскиот штаб раководи 
командант на Штаб, началник на Штаб и 
помошници на началник, а присуствуваат и 
претставници од други институции како што 
се: РЦУК Куманово, ПОЗС-ДЗС Куманово, СВР 
Куманово, ЈЗУ Општа болница Куманово, ЈЗУ 
Здравствен дом Куманово, ЦЈЗ Куманово, ЈП 
„Водовод“, ЈП „Чистота и зеленило“, АРСМ, 
Црвен Крст, ТППЕ Куманово и претставници од 
Совет на Општина Куманово и други лица.

Со појавата на прв случај на заболен од 
Ковид -19 во Република Северна Македонија, 
Општинскиот штаб за заштита и спасување 
започна со интензивни работни состаноци и 
делување. Од самиот почеток на состојбата со 
Ковид-19 досега се одржани 87 работни 
состаноци, на кои се донесени значајни 
препораки, предлози и мерки за превенција и 
заштита. 

Во овој период на пандемијата, екипите на 
ЈП „Чистота и зеленило“ , ТППЕ Куманово и 
другите јавни служби покажаа исклучителна 
подготвеност делувајќи со ОШЗС, вршејќи 
континуирана дезинфекција на јавните 
простори и површини, влезовите во зградите, 
улиците, во кругот на ЈЗУ Општа болница 
Куманово и други активности во функција на 
превенција од ширење на вирусот. 
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За истакнување е и високото ниво на 
општествена одговорност кај повеќе 
компании, коишто излегоа во пресрет со 
обезбедување на различни донации за 
ранливите категории на граѓани. Во 
продолжение се издвоени дел од 
активностите кои Локалната самоуправа и 
ОШЗС ги преземаат во процесот на 
превенција од Ковид -19.

Обезбедување и дистрибуција на повеќе од 
5000 пакети со прехранбени производи, 
средства за хигиена и дезинфекција, на 
социјално најзагрозени граѓани на 
Општината.

Дистрибуција на над 80.000 заштитни маски 
за граѓаните и институциите во Куманово, 
преку членовите на ОШЗС, редарските служби 
и инкасаторите на ЈП „Чистота и зеленило“, од  

кои 25.000 маски набавени од сопствени 
средства на Општината и 55.000 донација од 
општествено-одговорни компании и 
Дирекцијата за заштита и спасување.

Дезинфекција на јавни површини, јавни 
простори и објекти, институции, училишта и 
градинки.

Дезинфекција на заеднички простории и 
опрема во објекти за колективно домување.

Ослободување на угостителски објекти од 
плаќање на надомест (комунална такса) за 
користење на јавен простор и поставување на 
урбана опремa, намалување на  фирмарината 
за компаниите од 6000 денари на 4000 денари 
и ослободување на родителите од надоместок 
за градинка за децата.

Набавка на дополнителен број на механички 
и моторни пумпи за вршење интензивна 
дезинфекција во градот на затворен и отворен 
простор.  
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Аеросолизација и дезинфекција со 
атомизери. 

Дезинфекција на кампот за мигранти во с. 
Табановце.

Дезинфекција во кругот на ЈЗУ Општа 
Болница – Куманово.

Отворање на донаторска сметка за донации.

Дезинфекција на урбана опрема.

На барање на ОШЗС Куманово тимот на 
АБХО единицата од Армијата е вклучен во 
дезинфекција на банките, поштата и други 
установи, кои имаат зголемен проток на 
граѓани во период кога се врши исплата на 
пензии и социјална помош.
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Поставување на тунели за дезинфекција на 
лица на дел од влезовите во ЈЗУ Општа 
болница –Куманово.

Воведување на редарска служба пред 
банките и други институции каде се јавува 
потреба и обележување на простор за 
растојание.

Поставување на средства за дезинфекција 
на обувки, раце и лица за мерење на телесна 
температура на влезови во институциите.

Редуцирање на јавниот превоз, а потоа и 
целосно укинување на јавниот превоз во 
Општината во критичниот период. 

Формирање на тимови за асистенција на 
ранливи категории на жители. 

Дезинфекција на верските објекти во 
Куманово. 
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Навремено информирање на јавноста преку 
официјалната веб-страница на Општината, 
преку прес-конференции и соопштенија за 
преземање на сите активности и важни 
информации во време на Ковид кризата.

Затворање на сите детски катчиња и 
игралишта, по нивна целосна дезинфекција.

Издвојување на дополнителни средства од 
буџетот на Општината за обезбедување на 
средства за дезинфекција, хуманитарни 
пакети, опрема и заштитни средства.

Набавка на нов трактор со атомизер за 
аеросолизација и дезинфекција,кој е даден на 
располагање на ЈП „Чистота и зеленило“- 
Куманово.

Воведување на телефонски линии за 
пријавување на граѓани за донација од 
хуманитарни пакети, контакт со ОШЗС и 
пријавување на посебен режим за движење на 
земјоделци, за време на полицискиот час.

Поставување на пунктови за дезинфекција 
на возила на повеќе места во градот.
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Обезбедување и достава на пакети со 
заштитни маски, средства за дезинфекција и 
заштитни одела наменети за приватните 
здравствени установи во Куманово.

Изградба на модуларен Ковид центар во 
кругот на ЈЗУ Општа болница Куманово. Во 
оваа инвестиција на Владата и 
Министерството за здравство, Општината 
учествува со градежни зафати за 
расчистување и подготовка на теренот, 
уривање на старите објекти, инсталација на 
дотур на вода, приклучок на фекален 
колектор и гасификација.

Вклучување на волонтери од Општина 
Куманово и Јавните претпријатија во испомош 
при транспорт на боци со кислород во 
модуларна Ковид болница.

Оформување на Регионалниот пункт за 
имунизација во училишната спортска сала на 
СОУ „Перо Наков“ во населбата Бедиње од 
страна на Општина Куманово, Министерство 
за здравство и волонтери на Црвен крст 
Куманово. 
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Создавањето на зелени површини и 
одржувањето на хигиената има огромно 
значење за здравјето на луѓето и за квалитетот 
на нивниот живот. Со цел раззеленување и 
разубавување на наше Куманово, за почист 
воздух и намалување на загадувањето, преку 
допир со природата, преземени се бројни 
еколошки акции и активности, кои се 
предуслов за здрав живот на сегашните и идни 
генерации. Одржувањето, уредувањето и 
пошумувањето на јавните паркови и зелените 
површини во Куманово и околните места, 
претставува пример за помладите генерации 
за зачувување на природното богатство и 
животната околина, која нè опкружува, како 
секојдневен простор за живот. 

На територија на Oпштина Куманово, за 
хигиена и раззеленување на градот, како и 

собирање и транспорт на комунален отпад се 
грижи ЈП „Чистота и зеленило“, преку повеќе 
активности, реализирани според утврден 
план и динамика на работа. 

Се врши метење на асфалтни патеки до 70 
пати годишно и секојдневно метење на 
централното градско подрачје, како и метење 
со автометлачка на булевари, плоштади и 
автобуски проширувања од 3 до 4 месеци во 
годината, во зависност од временски услови.
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Перење на градскиот плоштад и јавно 
прометни површини низ градот и 
приградските населби со цистерна за вода до 
90 пати годишно, во зависност од временските 
услови. 

Покрај редовно одржување на хигиена во градот, расчистени се 104 диви депонии на 
територија на целата Општина, од кои во изминатите 4 години издвојуваме утовар и изнесување 
на отпад од дива депонија на локалитет ТУШ вкупно 20 пати, од локалитет Орхидеја вкупно 17 
пати, од локалитет Спомен костурница вкупно 17 пати, од диви депонии во село Проевце вкупно 
12 пати, од диви депонии во населба Тоде Мендол вкупно 12 пати, од диви депонии во село 
Доброшане вкупно 4 пати, од локалитет Митев мост вкупно 10 пати, од диви депонии на 
Пчински пат вкупно 6 пати, од диви депонии 
на улица „Никола Тесла“ вкупно 7 пати, од 
локалитет под Спомен костурница вкупно 5 
пати (складиште), од диви депонии во населба 
Јане Сандански вкупно 4 пати и од локалитет 
Војнички пат вкупно 2 пати, од диви депонии 
на сточен пазар во село Долно Којнаре, како и 
од други локации.

Расчистување на снегот од пешачките 
патеки во зимскиот период, тротоарите и 
прскање со средство против подмрзнување 
на пешачките зони.
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Редовно се врши чистење на дел од речните корита на реките: Којнарка, Липковка, Кумановка 
и други диви депонии на територија на Општина Куманово. 

Во акциите за расчистување на дивите 
депонии и раззеленување на градот постои 
активна соработка со Армијата, невладиниот 
сектор, граѓанските иницијативи, 
општествено одговорните компании и 
различни други субјекти, со кои изминатите 
години реализиравме многу заеднички еко 
акции, од кои издвојуваме неколку во 
продолжение.

Со „Кумановски aкцијаши“ заедно ги 
расчистувавме дивите депонии на Спомен 
костурница, локалитет Стаклопан, локалитет 
ТУШ, локалитет Орхидеја, локации во село 
Бедиње, улица „Никшиќка“, улица „Титова 
Митровачка“, локалитет Кошеви во населба 
Гоце Делчев и многу други локации. 
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Во соработка со движењето „Не биди ѓубре“ 
организиравме акции за чистење во 
централното градско подрачје, на градскиот 
кеј, во населба Проевце и на други локации.

Во 3 работни еко акции со „Кумановските 
акцијаши“, волонтери од „Црвен Крст“ 
Куманово, Здружение на армиски и полициски 
ветерани „ЗАПВАРС“ и ЈП „Чистота и зеленило” 
засадени се околу 3000 садници.

Заедно со „Ротари клубот Куманово“ се 
организираше акција за чистење на градскиот 
кеј. 

Во пролетните акции за раззеленување на 
градот се вклучија и Кумановските коледари.

Со извидничкиот oдред „Скаут“ 
спроведовме работна акција на локација 
Спомен костурница, каде засадивме 500 
садници и ги расчистивме дивите депонии.

На локацијата пред Градскиот базен, во 
новиот парк беа засадени 14 садници, во име 
на 14 советнички од Клубот на советнички, кој 
го сочинуваат членки на Советот на Општина 
Куманово.
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Национален младински совет со поддршка 
на УСАИД и Civic Engagement Project заедно со 
младата ЕУ Амбасадорка Албрие Џемаили 
организираше пикник дискусија на Спомен 
костурница, каде млади луѓе од училиштата се 
приклучија на зелената агенда и со поддршка 
на Општина Куманово беше реализирана 
акција за садење на нови садници.

Заедно со „Здружението на пензионери – 
Куманово“ и „Кумановски aкцијаши“ 
спроведовме акција за расчистување во 
градскиот парк. 

Се организираше и ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД во организација на „MAN AND MOUNTAIN LLC” од 
Австрија заедно со Oпштина Куманово, ЈП „Чистота и зеленило” Куманово, припадници на 
Армијата, НВО „Кумановски акцијаши” и граѓаните во рамките на проектот „Зелена сончева”, под 
мотото „За чисто како дома исто”. Со механизација се чистеше дивата депонија под мостот на 
влез од населбата Перо Чичо од страна на екипите на ЈП „Чистота и зеленило”  и Општината во 
соработка со Армијата. За секои 10 килограми собран отпад ќе биде засадено дрво, создавајќи 
монументална шума „Сончева гора”.
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Поставени се дрвореди на повеќе локации 
во Општина Куманово меѓу кои издвојуваме: 
35 јасени, 42 платани и 14 дабови на булевар 
„Трета МУБ“ и улица „Гоце Делчев“; 2 јавори, 3 
платани и 14 дабови на новиот кружен тек на 
влез од градот; 67 јасени, 16 брези и 4 јавори 
на булевар „Октомвриска револуција“; 28 
јасени, 10 каталпи, 23 брези, 7 платани и 5 
жални врби на градскиот кеј; 20 жални врби, 
19 јасени, 6 каталпи во градскиот парк; 24 
јасени и 2 липи кај градскиот затворен базен; 
14 јасени и 10 врби во населба Гоце Делчев; 25 
јасени во населба Тоде Мендол; 40 јасени и 31 
платани на булевар „Трета МУБ“; 34 платани на 
улица „Гоце Делчев“; 114 брези на улица „100“ 
во населба Карпош; 34 јасени и 6 брези на 
улица „Братство Единство“; 50 јасени на улица 
„Перо Чичо“; 67 јасени на улица „Б.Б. Гуцман“; 
32 јасени на градскиот кеј.

Уредени се жардинерите пред 16-катницата 
и ТЦ „Сума“ на улица „Моша Пијаде“.

Спроведена е акција за масовно 
пошумување на Даштев рид со 5000 садници, 
2000 садници на Спомен костурница и 1000 
садници на други локации во градот од страна 
на ЈП „Чистота и зеленило“, АРСМ, Советот на 
Општина Куманово и  ученици од 
општинските училишта. 
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Во 2021 година како дел од пролетната 
акција за раззеленување на Куманово, 
Градоначалникот Димитриевски заедно со 
командантот на Командата за операции 
генерал-мајор Павле Арсоски, заменик на 
командантот на Командата за операции, 
бригаден генерал Орце Јордев, командант на 
Бригадата на Југоисточна Европа СЕЕБРИГ, 
бригаден генерал Aristeidis Iliopulos, 
командант на Првата пешадиска бригада, 
бригаден генерал Бесник Емини и 
припадниците на СЕЕБРИГ и на Армијата, на 
излетничкото место Студена вода засадија 
листопадни и зимзелени садници, украсни 
грмушки, бел бор и чемпрес за масовно 
пошумување. По завршување на акцијата 
заеднички се искачија на врвот на Краста.

Редовно се уредуваат зелените површини 
во градот, градскиот парк, соколанскиот парк, 
градскиот кеј, локалитет К4, Спомен 
костурница, паркот покрај градскиот базен, 
кружниот тек и други зелени површини. 

Во раззеленување на градот се 
засадени вкупно 15.695 садници во 
период од 2017 година до 2021 година 
во повеќе  акции на различни локации 

во Куманово. 
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Поставени се нови клупи во централното 
подрачје, на градскиот кеј, во градскиот парк и 
во соколанскиот парк. 

Поставени се нови кантички за смет на 
градските плоштади, во централното градско 
подрачје, по должина на булеварот 
„Октомвриска револуција“, како и на 
локалитет „Студена вода“. 

Пуштени се во употреба 8 нови камиони за собирање на смет во ЈП „Чистота и зеленило“ 
обезбедени преку проектот за Поддршка во воспоставување регионален систем за управување 
со отпад – набавка на опрема и возила за собирање на отпад во источен и североисточен 
регион. Проектот се реализира со помош на ЕУ и конечната цел е да се затвори депонијата 
Краста, да се изгради нова претоварна станица за отпад и целата количина на комунален отпад 
од североисточниот и источниот плански регион да се преработува во фабриката за преработка 
на отпад во Општина Свети Николе која треба да започне да се гради.

Поставен е систем за перење на камиони во депонијата Краста, ГПС систем за следење на 
камионите за собирање на смет, подготвен е систем за сортирање на отпад на лента и преса, 
како и процес за мерење на целокупниот отпад.
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Обезбедени се 150 нови контејнери за смет, 
наменети за централното градско подрачје, 
како дел од проектот „Одржливи еколошки и 
здравствени придобивки во прекугранична 
област“, преку Програмата за прекугранична 
соработка со Косово на ЈП „Водовод“ - 
Куманово и регионалната компанија 
„Хидроморава“ - Гњилане.

Дополнително преку ИПА проект, за 
Општина Куманово се обезбедени вкупно 
1299 стандардни метални контејнери, 
предвидени за испорака во две фази. 

Во согласност со Програмата на активности 
од област на заштита на животна средина и 
природа на Општина Куманово за 2021 
година, изготвен е Катастар на загадувачи.

Во согласност со Закон за собирање на 
електрична и електронска опрема, оформени 
се 4 собирни пунктови (еко-магацини) и 
истите се поставени во ООУ „Браќа 
Миладиновци“, ООУ „Кочо Рацин“, ООУ 
„Христијан Карпош“, ООУ „Јероним Де Рада“.

Во соработка со ПАКОМАК поставени се 
контејнери за примарна селекција на отпад и 
тоа меѓу првите во државата, при што се 
поставени три видови на контејнери за 
селекција на стакло, хартија и пластика на 12 
локации. 

Започна поставувањето на нови 
полуподземни контејнери за отпад во 
Куманово. Ова е современ начин на 
депонирање на комунален отпад, при што 
еден контејнер има капацитет од 5 кубни 
метри отпад и практично заменува 6 обични 
контејнери. На 8 локации се поставуваат 
вкупно 15 контејнери, а овој тренд ќе 
продолжи и во иднина. 
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Набавена е ХТЗ опрема за екипите на ЈП 
„Чистота и зеленило“, различни алати и 
моторни пили, средство за одмрзнување на 
подледени површини, нови контејнери и 
тркала за контејнери, лента за селекција на 
отпад, преса за отпад, товарач за трактор, 
приколка за трактор, 2 трактори Махиндра, 3 
автометлачки, 2 камиони за смет, 2 атомизери 
за трактор и воведен е систем за електронска 
наплата на комунална такса за смет. 

Поставен е вендинг апарат за селектирање 
на отпад преку проектот „Пластикмат за чист 
град “, имплементиран преку Центарот за 
развој на североисточниот плански регион 
пред влезот во супермаркет Рамстор. 
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Општина Куманово ја продолжува 
традицијата на одржување добри односи со 
другите држави и меѓународната заедница, 
преку нивните претставници. Продолжуваме 
во насока на продлабочување на 
долгогодишната соработка во реализирање 
на заеднички проекти во сите области на 
општественото делување. 

Се работи на реализација на нови значајни 
проекти за нашата Општина, воедно 
одржувајќи ги стекнатите пријателства, кои 
донесоа плодна соработка со позитивни 
резултати, а во изминатите 4 години Општина 
Куманово стана збратимен град со Бања Лука, 
Нови Сад и Гњилане. 
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Лауреат со награда и признание  за 
Градоначалникот Максим Димитриевски и 
Општина Куманово од  „Глобал Локал“. 
Наградата беше доделена во рамките на 
официјалната Програма на Светскиот конгрес 
на претприемачи што се одржа во Скопје под 
покровителство на Владата на Република 
Северна Македонија.

Димитриевски е добитник и на признанието 
Голема плакета на Армијата на Република 
Северна Македонија за соработка и врвни 
постигнувања, како највисоко признание на 
надворешен субјект.

Во 2021 година Градоначалникот на 
Општина Куманово Димитриевски оствари 
работна средба со: Амбасадорот на Јапонија, 
Н.Е. Хиронори Савада и директорот на Општа 
болница Куманово, Снежана Захариева, 
Амбасадорот на Италија во Република 
Северна Македонија, Н.Е.  Андреа Силвестри, 
првиот Секретар и заменик Амбасадор, 
Алесио Ликуори, професор по италијански 
јазик при Катедрата на УКИМ и Оддел за 
култура при Амбасадата, Марко Пешетели.

Во 2020 година Градоначалникот на 
Општината, Димитриевски се сретна со: 
Амбасадорот на Република Полска во 
Република Северна Македонија, Н.Е. Војциех 
Тицињски, Амбасадорот на Босна и 
Херцеговина, Н.Е. Драган Јаќимовиќ, 
Амбасадорот на Руската Федерација во 
Република Северна Македонија, Н.Е. Сергеј 
Александрович Баздникин. Димитриевски со 
претседателот на Совет на Општината, Атина 
Мургашанска и претставници од Општината и 
општинските претпријатија се сретнаа со 
Амбасадорот на Европската Унија во 
Република Северна Македонија, Н.Е. Самуел 
Жбогар. Следуваа средби со Амбасадорот на 
СР Германија во Република Северна 
Македонија, Н.Е. Анке Холштајн и со 
Амбасадорот на Швајцарија во Република 
Северна Македонија, Н.Е. Сибил Зутер Техада.
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Во 2019 година Градоначалникот 
Димитриевски оствари работни средби со: 
Мачида Хидеаки, заменик Амбасадор на 
Јапонија и Канако Теруи, втор Секретар во 
Амбасадата, Амбасадорот на Велика 
Британија, Н.Е. Рејчел Галовеј, Амбасадорот на 
Руската Федерација во Република Северна 
Македонија, Н.Е. Сергеј Александрович 
Баздникин, Амбасадорот на Швајцарија во 
Република Северна Македонија, Н.Е. Сибил 
Зутер Техада, Амбасадорот на Република 
Словенија во Република Северна Македонија, 
Н.Е. Милан Јазбец, Амбасадорот на Сојузна 
Република Германија во Република Северна 
Македонија, Н.Е.  Томас Герберих, 
Амбасадорот на Република Црна Гора во 
Република Северна Македонија, Н.Е.  Марија 
Петровиќ, хрватскиот в.д. Амбасадор, Н.Е.  
Владо Узелац. 

Градоначалникот ги пречека сопругите на 
Амбасадори во Република Северна 
Македонија и тоа на: бугарскиот, турскиот, 
словачкиот, италијанскиот, унгарскиот, 
германскиот, на претставникот на НАТО, на ЕУ, 
на ОБСЕ за Република Северна Македонија. 
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Градоначалникот се сретна и со 
Амбасадорите на Мирот од регионот.

Во 2018 година Градоначалникот на 
Општината, Димитриевски оствари работни 
средби со: Амбасадорот на Република Чешка 
во Република Северна Македонија, Н.Е. 
Мирослав Томан, Амбасадорот на Р. Србија во 
Република Северна Македонија, Н.Е.  Душанка 
Дивјак-Томиќ, Амбасадорот на УНДП, Н.Е. 
Луиза Винтон и Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. 
Кеико Ханеда, италијанскиот Амбасадор, 
Карло Ромео. Општина Куманово беше 
домаќин на дел од дипломатскиот кор: 
Амбасадори на Црна Гора, Хрватска, 
Словенија, Србија, Европска Унија и НАТО.  Беа 
остварени средби и со: Амбасадорот на 
Австрија во Република Северна Македонија, 
Н.Е. Рената Коблер, Амбасадорот на САД, Н.Е. 
Џес Бејли.

Во 2017 година Градоначалникот на 
Општина Куманово, Максим Димитриевски 
оствари средби со: Амбасадорот на Франција, 
Н.Е. Кристијан Тимоние, Aмбасадорот на 
Јапонија во Република Северна Македонија, 
Н.Е. Кеико Ханеда, Eвроамбасадорот, Н.Е. 
Самуел Жбогар, Амбасадорот на Швајцарија 
во Република Северна Македонија, Н.Е. Сибил 
Зутер Техада и регионалниот советник за 
инфраструктура и животна средина, Клиф 
Хамер.

Покрај соработка со меѓународната 
заедница, Градоначалникот е во редовна 
комуникација со претставниците на верските 
заедници во нашата Општина, секогаш 
залагајќи се за вистинско мултикултурно 
општество за сите.
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Градоначалникот Димитриевски заедно со Премиерот Зоран Заев, директорот на Агенцијата 
за млади и спорт, Наумче Мојсоски и младински работници и активисти, свечено го пуштија во 
употреба Младинскиот центар во Куманово. Центарот, кој е прв во државата, согласно Законот 
за младинско учество и младински политики и стандардите за младински центри, е соодветен 
простор, каде ќе се спроведува системска поддршка на личниот развој на младите луѓе и 
нивното активно вклучување во животот во заедницата преку неформално образование низ 
учество во забавни и волонтерски активности, менторство и информирање, организирани за и 
од страна на младите.
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Обновена е фасадата на главната зграда на 
Општина Куманово. 

Согласно Законот за младинско учество и 
младински политики, Општина Куманово 
назначи и службеник за млади.

Градоначалникот Максим Димитриевски и 
Министерот за информатичко општество и 
администрација, Јетон Шаќири ја отворија  
“Една точка за услуги” во Куманово.

Се опремуваат дополнителни простории во 
рамки на Општината, наменети за поддршка и 
реализација на различни младински 
активности и проекти.
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Како дел од Регионалната програма за 
локална демократија во Западен Балкан – 
ReLOaD, во изминатите години беа 
реализирани и повеќе младински 
иницијативи.

Здружение на граѓани „Активум“ - 
вклучености на млади во обука за 
фотоработилници, организирање на уличен 
младински фестивал, аукција на фотографии, 
аукција и промоција на хуманизам преку 
помош на три семејства под социјален ризик.

Со здружението „Креатор“ се реализираа 
активности за развој на волонтеризмот преку 
директно учество на младите од Куманово во 
делот реконструкција на детско катче во 
познатиот соколански парк, во централното 
градско подрачје, како и разубавување на 
локацијата преку креативни графити. 

Со спортски младински клуб „Динамик“ се 
организира обука на млади за оддржување на 
велосипеди и промоција на велосипедизмот 
како здрава навика кај младите, која исто така 
ќе влијае и во заштита на животната средина, 
како и организирање на велосипедска трка 
низ Куманово.

Преку хуманитарно здружение „Мајка“ се 
реализира сексуална едукација во основните 
и средните училишта во Куманово, на која беа 
опфатени 650 ученици на возраст од 14 до 18 
години. Беа реализирани и работилници и 
обуки за млади од Средно техничко училиште 
за јакнење капацитети за практична работа. 
Младите средношколци кои поминаа обука 
заедно со професорите, самостојно 
изработија бина која понатаму беше 
користена за матурска прослава и разни 
манифестации. Бината во иднина ќе служи за 
промоција на други училишта.  

Преку истата Програма во делот на 
социјални права и намалување на 
сиромаштија беа реализирани следните 
активности: Со здружението „РОЖМ ДАЈА“ е 
обезбедена директна помош на 80 стари лица 
под социјален ризик, логистичка поддршка во 
делот на обезбедување на лекови и храна, 
како и медицинска сестра за помош при 
терапија; со здружение на жени „Коло на 
српските сестри“ – Куманово, се реализира 
обука на 30 лица за работа на техника витраж, 
оспособување за егзистенција, преку 
усовршување на нивнот талент како и 
изложба и промоција на подготвените слики.
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Четири години континуирано се 
подобруваат условите во ЈОУ Дом за стари 
лица „Зафир Сајто“ во Куманово, преку 
различни проекти и активности помеѓу кои 
издвојуваме во продолжение.

Нови поголеми простории за амбуланта и 
физиотерапија со комплетно нова опрема: 
масажери за тело, велосипед за вежбање, 
трака за трчање, антидекубитусни душеци, 
кревети, паравани и колички.

Реконструкција на кровната конструкција на 
Домот и реконструкција на тоалети.

Нов паркинг простор и нов службен влез за 
возила.

Разубавување на неколку локации во дворот 
на Домот со графити. 

Нови ПВЦ прозорци и алуминиумски 
ролетни.

Нови врати во административниот дел од 
Домот.

Нов мебел за занималните.

Набавка на нова професионална машина за 
перење, со што во моментот Домот располага 
со 4 нови машини.

Надградба на системот за видеонадзор и 
противпожарен аларм.

Адаптација на Домот да работи согласно 
протоколите во услови на Ковид -19 кризата.
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Реновирање и опремување на нова кујна и 
трпезарија со капацитет за готвење од 200 
луѓе.

Надградба на системот за соларно греење и 
зголемување на неговиот капацитет, 
задоволувајќи ги целосно потребите на Домот.

Набавка на нови душеци за сите корисници.

Дополнително по пат на донација се 
обезбедени 48 медицински кревети и 30 ЛЦД 
телевизори.

Замена на старото осветлување со ново ЛЕД 
осветлување.

Обнова на урбаната опрема во Домот, со 
нови летниковци и клупи.

Набавка на нова машина за чистење подови.

Воспоставување на нова ИТ мрежа во 
административниот оддел и набавка на нова 
ИТ опрема. 

Адаптирање на простории за работни 
активности со терапевт.

Поставување на две рампи за влез и излез на 
лица со телесна попреченост и трета рампа за 
влез и излез на болни лица.

Поплочување со бекатон подлогa околу 
Домот и нов покриен паркинг простор.
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ЈП „Водовод“ изврши набавка на гасна 
хлорна постројка, со помош на сопствени 
средства со намена за автоматско регулирање 
на хлор, а со помош на Општина Куманово ќе 
се реализира проектот за употреба и 
одржување на дел од водоснабдителен систем 
на град Куманово. 

Завршен е проектот за употреба и 
одржување на дел од водоснабдителниот 
систем на Куманово, вреден 860.000 евра, 
средства обезбедени од Европска 
инвестициска банка. 

На фабриката за преработка на вода е 
имплементиран SCADA систем за 
поедноставување на работата на самото 
построение и на пратечките објекти за 
водоснабдување.

Извршена е комплетна замена на песок 
(околу 300 м3) во филтерските полиња со нов, 
со што се исполнети и препораките дадени од 
Институтот за јавно здравје, во поглед на 
зголемување на квалитетот на преработката 
на вода. 

Општина Куманово, ЈП „Водовод“ и 
„Хидроморава“- Гњилане потпишаа Договори 
за соработка за проектот „Одржливи 
еколошки и здравствени придобивки во 
прекугранична област“. Придобивките од 
проектот се состојат во изградба на 
атмосферска канализација на улица „Братство 
Единство“ и набавка на 150 пластични 
контејнери за смет кои се предадени на ЈП 
„Чистота и зеленило“.

Во рамките на проектот на ЈП „Водовод“ и 
Општина Куманово извршена е замена на 
старите електронски водомери со нови во 

системот на водоснабдување во 
Општината. Проектот е финансиран од ИПА 
фондови во вкупна вредност од 1,8 милиони 
евра, а предвидува замена на 10.000 
електронски водомери, обука за вработените, 
набавка на апарати и инструменти за 
откривање на подземни дефекти и софтвер за 
зонирање на водоводниот систем во Општина 
Куманово. 
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Поставени се и мобилни куќички за 
сезонски пазар на цвеќе и садници пред 
влезот на ЈП „Пазаришта“ Куманово.  
Изработени се нови штандови за продажба на 
времени пазари, кои ќе се поставуваат на 
јавнопрометни површини за време на 
празнични настани во Општината.

Во 2019 година преку проектот „Одржлив 
пазар на свежи земјоделски производи на 
земјоделци од прекуграничната област во 
Општина Куманово и Општина Гњилане“, 
довршена е реконструкција на зелениот 
пазар, со средства обезбедени преку 
Програмата за прекугранична соработка меѓу 
Косово и РС Македонија, со учество на 
Министерството за локална самоуправа. 

Во 2018 година извршена е кровна 
реконструкција на второ ниво на зелениот 
пазар и поставување на нов громобран, како и 
реконструкција на тоалети, промена на 
водоводна и електрична инсталација, 
поставување на нови врати, прозорци, плочки 
и санитарија во тоалетите. Средствата се 
обезбедени преку Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Косово и РС 
Македонија, кофинансирана од страна на 
Министерството за локална самоуправа.

Новоотвореното претпријатие ЈП 
„Куманово-план“ за изработка на просторни 
и урбанистички планови претставува 
позитивен исчекор во придонесот за 
современо просторно и урбанистичко 
планирање на градот, како пример за 
суштинско имплементирање на 
децентрализацијата во овој сегмент.

Пуштен е во употреба новоизградениот 
хируршки клинички центар во ЈЗУ „Општа 
болница“ Куманово, како проект на Владата 
на Република Северна Македонија, 
имплементиран преку Министерството за 
здравство, во кој граѓаните од 
североисточниот регион ќе добиваат 
современи и квалитетни здравствени услуги. 

Отворен е и Центар за упатување на жртви 
на сексуално насилство, поддржано од страна 
на Владата, Обединетите Нации и 
Здружението на граѓани  „ХЕРА“.
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Континуирано се врши опремување на 
ТППЕ Куманово, со цел успешно извршување 
на нивната задача.

Во 2021 година набавени се 40 нови грбни 
пумпи за гаснење на шумски пожари на 
отворен простор за ТППЕ Куманово. 

По средба на Градоначалникот Максим 
Димитриевски со директорот на Дирекцијата 
за заштита и спасување, д-р Беким Максути, 
ТППЕ Куманово доби опрема за спасување 
при урнатини и сообраќајни незгоди од 
страна на Дирекцијата за заштита и 
спасување.

Во 2020 година пожарникарите добија нова 
заштитна опрема вклучувајќи 33 нови одела, 
кои ќе ги користат за гасење на пожари на 
отворен простор во урбаните и во руралните 
средини. Од Општина Куманово беше 
обезбедено мобилно возило за брзи 
интервенции.

Се одржа и полагање на завршен испит за 
пожарникари, преку теоретски и практичен 
дел на 26 кандидати, кои успешно ја завршија 
обуката.

Во 2019 година беа набавени 30 заштитни 
интервенциски противпожарни комплети  
составени од противпожарно заштитно одело, 
професионални ПП чизми, професионални 
пожарникарски ракавици и шлемови со 
средства обезбедени од Општина Куманво.

Секоја година традиционално се избира 
пожарникар и полицаец на годината, со цел да 
предизвикаме дополнителен поттик за 
понатамошен успех и позитивен пример за 
средината, во која ја извршуваат својата 
професионална должност.
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Денешниот профил на Куманово се должи 
на долгогодишна работа и труд на секоја пора 
од живеењето во него. Овде, свое место најде 
и културната традиција на нашиот град, 
изразена преку бројните настани и 
манифестации, како обележје на љубезноста, 
срдечноста, наследството на овој народ, кое 
несебично се негува и се одржува и кое им го 
оставаме на идните генерации. 

Продолжуваме да ја негуваме и одржуваме 
културната традиција во Куманово преку 
успешна реализација на настани, кои си 
изградија име и знак за препознатливост. 
Куманово живее со својот позитивен дух, во 
него се чувствува оптимизмот и неговата 
зрелост. 

Изминатите 4 години во полето на културата, 
како едно од најважните обележја на градот 
беше големиот јубилеј „500 години Куманово“ 
во 2019 година којшто го прославивме и го 

одбележавме со бројни настани, 
манифестации и свечености, а Куманово беше 
прогласен и за „Град на култура“, со што доби 
дополнителни финансиски средства од страна 
на Министерството за култура на Република 
Северна Македонија.

Во рамки на Програмата за одбележување 
на „11 Ноември“ - Ден на ослободување на 
Куманово и 500 години Куманово, „Нo
емвриски денови – 2019“ cе одржа Свечена 
седница на Совет на Општина Куманово и 
полагање цвеќе на Спомен костурница со 
пригодна програма. 
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Jубилејот „500 години Куманово“ го прославивме со 3-дневен МЕГА КОНЦЕРТ на градскиот 
плоштад, кога за првпат организиравме заеднички концерт на мега ѕвезди од повеќе етникуми, 
како што се: Лепа Брена, Џенан Лончаревиќ, Елита 5, Кастро, Некстајм и други, со над 10.000 
посетители од сите генерации собрани на плоштадот, заедно уживајќи во звукот на музиката.

По повод одбележување на овој значаен јубилеј се одржаа повеќе настани, меѓу кои 
издвојуваме дел од нив.  

„Рома Фешн“ и Фестивал 
на ромскиот фолклор 
„Јекипе – Единство 2019“ 
со АНРИП „Рушит Шакир“ 
– Куманово. 

Фолклорен концерт по 
повод „Ден на градот“ со 
КУД „Бајрам Шабани“- 
Куманово.

Слет (музичко-ритмичка 
програма) со ЈОУ Детска 
градинка „Ангел Шајче“ 
под мотото „Ние сме 
ветрот на бесконечноста“. 
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Меѓународна изложба на 
уметничка фотографија - 
Фото Салон „Куманово 
2019“.

„Пензионерите за својот 
град“ со Здружение на 
пензионери-Куманово.

Квиз „Колку го познаваш 
својот град?“.

Ликовна изложба на 
кумановски ликовни 
уметници со НУ „Народен 
музеј“ – Кумановo.

Модна ревија со 
Здружение на чевлари и 
Фондација за култура и 
спорт „Куманово“- 
Куманово.

Литературно поетска 
вечер „Подкозјачки 
литературни средби 
2019“со Здружение 
„Јустиција“ – Куманово.

Вечер посветена на 
музиката на Трајко 
Прокопиев со НУЦК 
„Трајко Прокопиев“ – 
Куманово. 

Ликовна изложба на 
портрети на 
Градоначалници на 
Куманово.

Промоција на 
Монографија на Аероклуб 
„Куманово“ со Аероклуб 
„Куманово“.  
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Промоција на 
монографија „Куманово, 
време во неговите 
времиња“.

Концерт во организација 
на ДМФА 
„Срма”-Куманово.

Ликовна изложба „Арт 
меморија“ со НУ „Народен 
музеј“ – Куманово.

Промоција на 
документарен филм за 
Драгомир Шојиќ со 
Фондација за култура и 
спорт „Куманово“.

Гитаријада во Куманово 
со Фондација за култура и 
спорт „Куманово“– 
Куманово. 

Се одржа промоција на видеозапис на песната „Јовка Кумановка“, која беше преработена 
од познатото дуо „Некстајм“ , по повод Денот на градот и 5 века Куманово, проект поддржан 
од Фондација за култура и спорт „Куманово“ под покровителство на Градоначалникот и 
Советот на Општина Куманово, спонзориран од општествено одговорната компанија „Екстра 
Меин“ – Куманово. 
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Во изминатите четири години традиционално се одржаа повеќе културни настани, од кои 
издвојуваме повеќе во продолжение. 
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Одбележување на Водици 
- „Пивтијада“.

Одбележување на верски 
празник Свети Трифун со 
закројување на лозје. Маскенбал „Батко Ѓорѓија“.Маскенбал „Батко Ѓорѓија“.

Свечено одбележување 
на „Ден на градот -11 
Ноември“.

Детски ликовен камп 
„АСНОМ“.

Биенална изложба на 
слики и графики од 
Детски ликовен камп 
„АСНОМ“.
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Меѓународен тамбурашки 
фестивал.

Мeѓународен театарски 
фестивал „Денови на 
комедија“.

„Подкозјачки литературни 
средби“.
„Подкозјачки литературни 
средби“.

Бдеење на Кокински 
мугри.

Ликовна колонија 
„Куманово“ и „Карпино“.

Меѓународен фестивал 
„Рома Труба Фест“.

8 Април - Светски ден на 
Ромите со презентација 
на ромскиот фолклор, 
музика и песна.

Одбележување на денот 
на Сесловенските 
просветители Св. Кирил и 
Методиј.

Матурска парада и 
матурски хепенинг.
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„Шегобијна разгледница“ 
со Здружението на 
пензионери - Куманово. 

Меѓународна изложба на 
уметничка фотографија 
Фото салон „Куманово”.

Новогодишен детски 
музички хепенинг.
Новогодишен детски 
музички хепенинг.

Карадачки поетски 
средби со книжевниот 
клуб „Јехона е Карадакут“.

Детски музички фестивал 
на албански јазик 
„Пеперутка“ со Здружение 
на уметници „ХАЕМ“ 
Куманово.

Фолклорен концерт со 
културно-уметничкото 
друштво „Српски вез“ 
Куманово. 

Oдбележување на Свети 
Спиридон - заштитник на 
чевларите со 
Здружението на 
чевларите од Куманово.

Изложба на графики во 
Куманово. 

Карпошова вечер во 
Куманово.
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Фестивалот на 
македонска народна 
шегобијна песна „Тумба 
фест“.

Ден на албанската азбука 
и Недела на албанска 
култура.

Одбележување на 
празникот  Свети Сава.

Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово, под покровителство на 
Градоначалникот и Советот на Општина Куманово поддржа уште еден успешен, музички проект, 
преработка на легендарната песна „Бабино девојче“, во изведба на актуелното дуо Александар и 
Дац, со Нино Величковски.

Од страна на  маестралните Миле Барбаровски и Огнен Неделковски беше создадена и песна 
со видеоспот „Ода за Куманово“ во изведба на истакнати музички имиња од нашиот град, како 
што се Мартинијан Кириловски, Ивона Јовановиќ, Марио Арангеловски, Нино Величковски, 
Маргица Антевска, Драгана Јовановска и новиот состав на „Октет Куманово“.
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Концерт на Маргица 
Антевска.

Изложба на византиски и 
поствизантиски сакрални 
споменици во Куманово.

Претстава „Коштана" во 
изведба на КУД „Ѓоко 
Симоновски” и Здружение 
на пензионери – 
Куманово.

Претстава „Коштана" во 
изведба на КУД „Ѓоко 
Симоновски” и Здружение 
на пензионери – 
Куманово.

Ден на просветни 
работници Албанци.

Изложба „500 години 
Куманово“.

Изложба „100 години од 
творештвото на Трајко 
Муфтински”.

Изложба на уметничка 
фотографија „Мајски 
салон“ со Фото кино клуб 
„Козјак“.

Натпревар во модерен 
танц „Денс Фест 
Куманово“.  

Јубилеј „Низ времето 
патуваме и роденден 
прославуваме" со ЈОУ 
Детска градинка „Ангел 
Шајче“.
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Проекција на филм за 
Соколана.

„Ние сме НАТО“ - неделата 
на НАТО со отворен ден 
на Армијата за граѓаните.

Велигденски концерт во 
изведба на хор „Св. Злата 
Мегленска“.

Велигденски концерт во 
изведба на хор „Св. Злата 
Мегленска“.

Бајрамски концерт со 
Исламскиот младински 
форум. 

Ден на Власи со 
здружението „Халча ал 
Брова“.

Бајрамски заеднички 
ифтар со Исламскиот 
младински форум – 
огранок Куманово.

Одбележување на 20-ти 
Септември – Ден на 
пензионерите.

Летна школа за поезија, 
проза и драма. 

Меѓународна ликовна 
изложба „Карпино“.
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АРТ АТАК ФЕСТИВАЛ - 
Куманово.

Меѓународен саем на 
органска и 
традиционална храна 
„Органска трпеза“.

„Игри без граници“со 
Детска градинка „Ангел 
Шајче“.

„Игри без граници“со 
Детска градинка „Ангел 
Шајче“.

МОТО РОК-ФЕСТ 
Куманово.

Прв меѓународен 
фолклорен фестивал.

Ликовна изложба на 
портрети на американски 
претседатели.

Пролетен џез концерт.
Концерт на СОУ Гимназија  
- „Гоце Делчев“.

Фолклорна смотра во 
Куманово.
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Промоција на музички 
проект „Кумановци за 
Куманово“.

Промоција на ЦД на 
„Октет Куманово“.

Свечено одбележување 
на кинеска Нова година.
Свечено одбележување 
на кинеска Нова година.

Промоција на двојно ЦД 
на Маргица Антевска. 

Донаторски настан 
„Куманизам – Хуманизам“. Новогодишен „Денс Фест”.

Фото изложба „Кина во 
моите очи“.

Проекција на филм за СОУ 
Гимназија  „Гоце Делчев“.

Промоција на книга 
„Живот у Куманово” на 
Мирко Зафировски.
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Богородичен концерт на 
хорот „Св. Злата 
Мегленска“ во црквите 
„Свети Ѓорѓи“ и „Свети 
Никола“.

Промоција на 
монографија за „Октет 
Куманово“.

Изложба на црногорско 
кирилично печатарство 
во 15 и 16 век.

Изложба на црногорско 
кирилично печатарство 
во 15 и 16 век.

Онлајн концерт за време 
на полициски час.

Волшебиот јануари.

Проекција на 
документарен филм за 
кошаркарски турнири во 
Соколана.

Промоција на книгата 
„Традиционалното и 
современото културно 
живеење во Куманово“. 

Јубилеј на Градска музика 
„Илинден“.

Прв училишен ден и 
прием на првачињата.



КУЛТУРАКУЛТУРАКУЛТУРАКУЛТУРАКУЛТУРА

129
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

Фестивал „Урбан начин на 
живеење како културно 
наследство” по повод 
свечено отворање на 
поранешен Хотел Солун.

Ден на женско 
претприемништво.

Промоција на 
монографијата „Коло на 
српските сестри” 
Куманово - ” Некогаш и 
сега”.

Промоција на 
монографијата „Коло на 
српските сестри” 
Куманово - ” Некогаш и 
сега”.

Прогласување на 
најдобри учесници на 
проектот „Кумановско 
тинејџ перо“.

Доделување на дипломи 
на првенци на генерација 
во основни и средни 
училишта во Куманово и 
Старо Нагоричане. Џез концерт во Куманово.

Графити фест во 
Куманово.

Промоција на Зборникот 
„Навраќање кон Конески“.

Промоција на книга „По 
што га препознавамо 
Куманово?“.
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Изложба по повод Денот 
на независност на САД – 4 
Јули.

Одбележување на 
празникот Богојавление – 
Водици со Здружението 
на спортски риболовци 
„Пчиња”.

Бадникова поворка во  
Куманово. 
Бадникова поворка во  
Куманово. 

Отворање на „Етно одаја“ 
со Регионална 
занаетчиска комора – 
Куманово.

Mодна ревија 
„Традицијата и 
современото живеење”.

Промоција на книгата „90 
години Соколана” на 
авторот Марјан 
Стошевски.

Прва самостојна изложба 
на Павел Милановски - 
„Почеток”.

Ревија на музика, песни и 
игри со Здружение на 
пензионери – Куманово.

Промоција на проектот 
„Учи паметно, работи 
стручно“
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Прв уличен фестивал 
„КуманиУм”.

Изложба на творештво на 
зоографите од 19 и 
почеток на 20 век.

Изложба на фотографии и 
промоција на 
монографијата „Тамбурата 
на Шојиќ“.

Изложба на фотографии и 
промоција на 
монографијата „Тамбурата 
на Шојиќ“.

Годишнина од постоење 
на Пчларското здружение  
„Пчела” - Куманово.

Традиционално фрлање 
на Светиот крст.

Изложба во рамките на 
проектот „Сочувување на 
старите занаети кои 
овозможуваат развој на 
занаетчиско 
претприемништво”.

Културен настан „Дедо 
Мраз на мотор”  со Мото 
клуб „Мечки”.

Отворена историската 
постојана поставка во 
Куќа-музеј на Христијан 
Тодоровски - Карпош.

“Безбедни училишта”- 
традиција на меѓусебно 
запознавање и 
почитување на 
различностите.
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Одбележување на првиот 
ден на есента со ЈОУ 
Детска градинка „Ангел 
Шајче“.

Велигденска претстава и 
базар во ООУ „Крсте 
Мисирков”.

Одбележување на Втори 
Април – Светскиот ден на 
аутизмот.

Одбележување на Втори 
Април – Светскиот ден на 
аутизмот.

Балетска претстава 
„Либертанго“.

Денови на медот во 
Куманово.

Одбележување на 
Светскиот ден на 
учителите.

Традиционалната 
меѓународна средба на 
пензионери.

Велигденски хепенинг 
„Празниците зближуваат“.

Велигденски концерт во 
црквата „Св. Никола“.
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Свечено одбележување 
на 11 Октомври на 
Спомен костурница.

Свечено одбележување 
на 11 Ноември.

Се одржаа и настаните: Светски ден на книгата и авторско право со ЈОУ Библиотека „Тане 
Георгиевски“;  прослава на Курбан Бајрам со едукативното здружение „Влазниа“; Свечена 
седница на ОО СБМ – Куманово;  програма за одбележување на Ден на албанско знаме со КУД 
„Бајрам Шабани“;  промоција на книги на Златомир Јовановиќ и Ибраим Џемаил;  Меѓународен 
ден на музеите; изложба на Фото клуб „Куманово“, „шестти Малински фото фестивал“; ФИЛМАЈ – 
Филмски фестивал на ФКК „Козјак“;  ретроспективна изложба на стрип; првоаприлски концерт; 
хуманитарна лицитација на уметнички дела на ученици од СОУ „Перо Наков“; традиционална 
унгарска кујна на слатки; музичкиот свет на Миодраг Божиновски;  завршен концерт на балетско 
студио „Ултра“; завршен концерт на музичко училиште „Виртуал М“;  промоција на песните 
„Човек оркестар“ и „Грација“;  одбележување на Меѓународен ден на мирот; промоција на 
документарен филм „Мека душа за тврдо железо“;  ревијално прикажување на документарни 
филмови; одбележувањето на Недела на детето; проекција на француски фим; културна 
детоксикација; Промоција на „Таму некаде“ од Стоје Додевски; промоција на видеозапис за 
песната „Земи го срцево“ на Стефан Стојановски; аматерска претстава „Зла Жена“;  концерт по 
повод Светски ден на џезот;  35 години јубилеј „Нино и пријателите“; онлајн концерт и снимање 
на видеозапис за песната „Биди ми брат“.

Со полагање на цвеќе и пригодна културно-уметничка програма се одбележаа настаните во 
продолжение. 

Свечено одбележување 
на 8 Септември.
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Годишнина од смртта на 
Јосип Броз Тито.

Одбележување на 25 Мај 
Ден на младоста во 
поранешна СФРЈ.

Денот на загинувањето на 
авијатичарите во борба 
против фашизмот.

Денот на загинувањето на 
авијатичарите во борба 
против фашизмот.

Одбележување на 
годишнината од АСНОМ – 
2 август.

Годишнина од раѓањето 
на македонскиот 
револуционер Гоце 
Делчев. 

Годишнина од загинување 
на македонскиот 
револуционер Гоце 
Делчев.

Одбележување на 
годишнината од 
загинувањето на 
Христијан Тодоровски – 
Карпош.

Одбележување на 
годишнината од борбата 
во село Пелинце.

Одбележување на Денот 
на победа над фашизмот.
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Годишнина од доаѓање на 
Англиска воена мисија во 
село Пелинце.

Годишнина од 
кумановската битка на 
Зебрњак.

Одбележување на 
годишнина од битката на 
Дренак и формирање на 
Првиот кумановски 
партизански баталјон. 

Одбележување на 
годишнината од 
формирањето на Трета 
МУБ.

Одбележување на 
борбата на Страцин.

Одбележување на 
излегување на јадрото на 
Кумановскиот 
партизански одред.
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Општина Куманово е прв град во државата 
носител на највисокото признание во Европа 
– Европски град на спортот за 2019 година од 
Европската асоцијација на градови на спортот 
ACES од Брисел, од причина што овде се 
практикува спорт и за мажи и за жени, од 8 до 
88 години. 

Куманово е град на шампиони во 
најразлични спортски дисциплини, на совесни 
спортски тренери и вредни работници, кои ја 
испишаа спортската историја на градот во кој 
се наоѓа култниот симбол на спортскиот дух – 
спортскиот комплекс „Соколана“.

Куманово е град со долгогодишно спортско 
искуство и традиција преку организирање на 
врвни спортски настани, каде се забележуваат 
индивидуални и колективни спортски 
квалитети и афинитети, со што успеавме да го 
подигнеме спортот на едно повисоко и 
завидно ниво. 

Го враќаме сјајот на спортскиот комплекс 
Соколана, а со тоа ги враќаме и спомените на 
спортските легенди од нашиот град, 
спомените на сите генерации кои поминале 
значаен дел од своето детство и својата 
младост во овој храм на спортот во Куманово. 
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На иницијативата на старите спортски 
легенди од Куманово, пред спортскиот објект 
Соколана на Градоначалникот Димитриевски 
му подарија кошаркарска топка со потписи на 
сите спортисти, како знак на благодарност за 
целокупниот ангажман и активности околу 
реконструкцијата на комплексот Соколана.

Со свечена манифестација беше отворено 
реконструираното спортско игралиште во 
комплексот Соколана, на кое присуствуваа 
Претседателот на Владата, Зоран Заев, 
директорот на АМС, Наумче Мојсоски и други 
истакнати лица од политичкиот, спортскиот и 
културниот живот во нашата држава и 
регионот. На отворањето беа доделени 
плакети и признанија на спортските ветерани.

Се реконструираше и постоечката фонтана 
пред поранешниот хотел „Кристал“, во форма 
на т.н. Олимписка чешма, со испишани имиња 
на кумановските олимпијци Аце Русевски, 
Реџеп Реџеповски и Бранимир Јовановски, со 
цел да им се одаде признание на спортистите.

На територијата на Општина Куманово 
функционираат 42 спортски клубови, кои се 
членки во Општински сојуз на спортови 
Куманово, 17 фудбалски екипи, членки на 
Општински фудбалски сојуз и 20 училишни 
спортски клубови, членки на Општински сојуз 
на училишен спорт Куманово. Во Општинскиот 
сојуз на училишен спорт функционираат 5 
средни и 16 основни училишта, каде секое 
училиште има по 4 екипи (ракомет, мал 
фудбал, кошарка и одбојка).
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Во 2017 година следниве клубови во лига 
системи на натпреварување забележаа 
значајни резултати: 

Одбојкарски клуб „Куманово“ го освои 
првенството и Купот на Македонија, како 
најголем успех во екипна конкуренција;

Во рамките на турнирски натпреварувања 
ВК „Вело-М“ стана државен првак со право на 
учество на меѓународни трки. 

Атлетски клуб Куманово стана севкупен 
првак на Северна Македонија.

KK „Kуманово 2009“ го постигна најголемиот 
успех на меѓународен план играјќи во 
финалето на меѓународна БИБЛ лига, кое 
имаше голема посетеност, што го потврдува 
интересот и поддршката на љубителите на 
спортот;

ЖРК „Куманово“ успешно нè претставуваше 
во Супер-лигата и успеа да се квалификува за 
учество во Челенџ КУП на Европа;

Во 2018 година во лига системи на 
натпреварување од спортските клубови се 
истакнаа:

KK „Куманово 2009“ учествуваше на 
фајнал-фор на Првенство на Македонија;

ЖРК „Куманово“ учествуваше во Супер лига 
и се квалификуваа за учество во Челенџ КУП 
на Европа;

Одбојкарски клуб „Куманово“ по вторпат го 
освои Купот на Македонија и второ место во 
лига систем на натпреварување;

Во турнирските натпреварувања ВК 
„Вело-М“ остана на тронот државен првак. 
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Атлетски клуб „Куманово“ стана севкупен 
првак на Македонија;

Пинг-понг клуб „Куманово“ е освојувач на 
второ место во Втора државна лига; 

Боксерски клуб „Куманово 84“ на Државното 
првенство во сите категории освои 5 медали.

Традиционалните спортски настани во 2019 
година се реализираа по повод 500 години 
постоење на град КУМАНОВО, а под мотото 
КУМАНОВО ЕВРОПСКИ ГРАД НА СПОРТОТ ЗА 
2019 ГОДИНА, признание кое се темели на 
досегашните спортски достигнувања, развој 
на спортот во сите дисциплини, категории и 
возрасти и изградба на спортски капацитети и 
спортска култура. Признанието е добиено од 
ACES - Европска асоцијација на градови на 
спорт.
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Градоначалник, турнир во футсал за основни 
училишта машки и женски во проектот 
„Безбедносни училишта“, инклузивна  
(штафета) трка на ученици од општинските 
основни училишта, лига систем на натпревари 
за II и III одделение и IV и V одделение, каде 
првопласираните учествуваа на Државната 
завршна манифестација на стадиони на ФФМ.

На државни натпревари од основните 
училишта незавидни резултати забележаа: 
ООУ „Бајрам Шабани“ – фудбал женски - 3 
место; ООУ „Бајрам Шабани“ – фудбал машки – 
3 место; ООУ „Наим Фрашери“ – футсал машки 
– 6 место.

Од индивидуални спортови во атлетика има 
освоено ООУ „Кочо Рацин“, височина машки – 
2 место, далечина машки – 3 место, далечина 
женски – 3 место, ООУ „Крсте Мисирков“ 
височина машки – 1 место, далечина машки – 2 
место, штафета 4х100 метра машки – 1 место, 
300 метри женски – 3 место, штафета 4х100 
женски– 2 место, височина женски – 2 место, 
далечина женски – 2 место, ООУ „Магдалена 
Антова“ – 100 метри женски – 3 место, 
далечина женски – 1 место.

Од средните училишта: СОУ Гимназија „Гоце 
Делчев“ – кошарка машки – 1 место; СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ – футсал женски – 2 
место.

Од индивидуални спортови во атлетика има 
освоено СОУ Гимназија „Гоце Делчев“, 100 
метра женски – 3 место, скок во височина 
машки - 2 место. 

 

Општински сојуз на училишен спорт од 2019 
година организира лига натпревари на 
општинско ниво во ракомет, кошарка, одбојка, 
футсал и КУП систем на натпревари во фудбал 
за основни и за средни училишта во машка и 
женска конкуренција. 

Покрај учество на натпревари Сојузот беше 
организатор на најголемите манифестации во 
училишен спорт, како што е организирање на 
државни лиги, каде се одржаа 3 државни лиги 
и 5 државни првенства за основни и за средни 
училишта.

ОСУСК организира и други натпревари и 
активности, како што се: турнир во футсал за 
средни училишта во машка конкуренција по 
повод „11 Ноември“ за Пехар на 
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Во лига системи на натпреварување 
следниве клубови забележаа значајни 
резултати: 

ЖРК „Куманово“ е освојувач на КУП на 
Македонија.

ВК „ВЕЛО-М“ стана државен првак во 
велосипедизам, со право на учество на 
меѓународни трки, европски и светски 
првенства во поединечна и клупска 
конкуренција.

Атлетски клуб „Куманово“ стана државен 
првак во сите категории во атлетскиот спорт 
во машка и женска конкуренција. 

Стрелачкиот клуб „Куманово 2000“ освои  
трето место во поединечна и екипна 
конкуренција во Првата државна лига. 

Пинг-понг клуб „Куманово“ освои третo 
место на републичко првенство за млади.

Во 2019 година има и новоформирани 
клубови, кои станаа членки на Општински 
сојуз на спортови Куманово и тоа: Женски 
одбојкарски клуб „Куманово“, Атлетски клуб 
Теута, Шаховски клуб „Фишер“, Кајакарски 
клуб „Куманово“, а покрај нив пристапници за 
членство во ОССК потпишаа уште пет веќе 
формирани спортски клубови.

Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди 
Куманово во 2019 година имаше низа 
спортски активности, како од домашен така и 
од меѓународен карактер во 4 категории и тоа: 
стрелаштво, пинг-понг, атлетика и шах. Во 
дисциплината пинг-понг имаат освоено прво 
место во Државна лига во категорија на 
инвалидност 9-10, прво и второ место на 
државно ниво, учество на меѓународни 
турнири во Црна Гора, Србија и Бугарија.
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Организатори се на Меѓународен турнир на 
Ден на пинг-понг, 6 Април во Куманово и 
Меѓународен турнир по повод „11 Ноември“– 
500 години Куманово.

Во дисциплината стрелаштво имаат освоено 
3 купа, државно првенство, додека 
олимпиецот Бранимир Јовановски има 
земено учество на меѓународни натпревари 
како селектор и натпреварувач во Германија, 
Франција, Хрватска, Австралија и Кореја. 

Во атлетика се закитија со прво место на 
државно првенство.  

Во шах имаат организирано државно 
првенство, турнир по повод Меѓународен ден 
на инвалиди, земаа учество на меѓународен 
турнир во БиХ, учество на отворено 
првенство во Скопје по повод Ден на градот.
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Сојузот  успешно се справува со реализација 
на својата програма како и програми на 
своите членки, претставувајќи во вистинска 
смисла на зборот, Куќа на спортот во 
Општината, за што има и добиено високи 
признанија од повеќе национални спортски 
Федерации и потврдено со посебно 
Признание од Сојузот на спортските 
федерации на Македонија. 

Во 2020 година продолжија активностите на 
Општински сојуз на училишен спорт, но 
поради пандемијата со Ковид-19 се прекинаа 
сите училишни спортски активности.

За првпат во нашата држава се одбележа 
Европски ден на спортот во училиштата, каде 
беа вклучени професори по физичко и 
здравствено образование, со специјално 
подготвени и реализирани видеоматеријали 
за таа намена.

Од клубовите во лига системи на 
натпреварување, КК „Куманово 2009“ се 
натпреварува во Првата државна лига, 
меѓународна БИБЛ лига и младински 
категории и се задржа на 5-то место по прекин 
на првенството. 

ЖРК „Куманово“ континуирано го држи 
првото место во Супер лигата, прво место на 
Регионално првенство, во ЕХФ Лигата стигна 
до трето коло, исто така и младинските екипи 
се на прво место генерација 2000 година и 
генерација 2002 година, а во 2021 година 
повторно го освои Купот на РСМ и прво место 
во Суперлигата на РСМ.

Младински кошаркарски клуб „Куманово“ се 
натпреварува во втора лига за сениори, а со 
младинските екипи се на 5 место. 
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ВК „ВЕЛО-М“ се натпреварува во државна 
лига со освоено второ екипно место во 
друмски велосипедизам и трето екипно место 
во планински велосипедизам. 

ВК „КРОСС САЈКЛИНГ“ Куманово стана 
државен првак во планински  велосипедизам. 

Атлетски клуб „Куманово“ стана државен 
првак во сите категории во атлетски спорт во 
машка и женска конкуренција. 

Стрелачкиот клуб „Куманово 2000“ во Прва 
државна лига освои трето место во 
поединечна и екипна конкуренција. 

Пинг-понг клуб „Куманово“ во државната 
лига освои третo место на републичко 
првенство за млади пингпонгари.

Во периодот од 2018 до 2021 година се 
одржаа повеќе спортски настани од кои 
издвојуваме дел во продолжение.
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Семинар на боречки 
вештини.

Меѓународен турнир во 
пинг-понг.

Турнир во мал фудбал за 
пехар на Градоначалник.
Турнир во мал фудбал за 
пехар на Градоначалник.

Младинско пионерско 
првенство на град 
Куманово во шах.

Меѓународен турнир во 
шах. Аикидо семинар.

Велосипедска трка 
„Трофеј 11 Октомври“.

Меѓународен митинг во 
атлетика.

Меѓународен КУП во 
спортско риболовство.
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Меѓународен турнир во 
кошарка за кадети 
„Растеме заедно“.

Меѓународен натпревар 
во планински 
велосипедизам.

Шаховски меч помеѓу 
членовите на шаховските 
клубови од Куманово и 
Прилеп.

Шаховски меч помеѓу 
членовите на шаховските 
клубови од Куманово и 
Прилеп.

Државно првенство во 
атлетика.

Државно зимско 
првенство во пливање.

Државно првенство во 
кошарка за основни 
училишта.

Атлетска трка по повод 
празникот 11 Октомври.

Мали олимписки игри, 
спортски игри за 
основните и средните 
училишта.

Меѓународен БЛАНИК 
КУП во спортско 
едриличарство на 
Аџитепе.
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„Зимски фудбалски 
радости“ за учениците од 
второ до петто 
одделение.

Проект „Избери го 
вистинскиот спорт”.

„Европска недела на 
мобилност“ во Куманово.
„Европска недела на 
мобилност“ во Куманово.

Училишна спортска 
недела за основни и 
средни училишта во 
општина Куманово.

Одбележување на 10 Мај, 
Светски ден на физичка 
активност.

Прогласување на 
најдобрите спортисти во 
годината.

Забавни фудбалски 
школи.

Tрадиционален турнир во 
мал фудбал „ВИДОВДАН“.

Промоција на проектот 
„Пливај и уживај”.
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Турнир во кошарка со КК 
„Куманово“. 

Првиот меморијален 
меѓународен боксерски 
турнир „Мирослав 
Петровиќ 2021“.

Атлетска трка низ улиците 
на Куманово (Run 4 inclu-
sion).

Атлетска трка низ улиците 
на Куманово (Run 4 inclu-
sion).

Тениско првенство за 
тенисери и тенисерки до 
14 години. Шаховски рапид турнир.

Турнир во одбојка за 
жени и промоција на 
новоформиран Женски 
одбојкарски клуб 
„Куманово“.

Атлетска ноќна трка.
Традиционален пинг-понг 
турнир.

Државно првенство во 
велосипедизам.



СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

146
КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

Симултанка во шах со 
Жарко Митковски по 
повод Ден на жената.

Ракометен турнир 
КАРПОШ.

Меѓународен фудбалски 
турнир „Долно Којнаре“.

Државно првенство во 
Бразилска џиу џица.

Меѓународен натпревар 
во планински 
велосипедизам - ХСО 
Куманово.

Ги издвојуваме и следните спортски настапи на нашите клубови и спортисти: Кик-бокс 
„Куманово 2006“ на Меѓународен ММА Турнир; Карате клуб „Куманово-75“ на Интернационален 
карате турнир ИППОН КУП Лесковац 2019, Р Србија;  атлетичарите од АК „Куманово“ учествуваа 
на Меморијален митинг „Влатко Димитров“-Скопје;  машката екипа на УСК „Крсте Мисирков“ зеде 
учество на 25 Училишно светско првенство во атлетика во Сплит, Р Хрватска; Д`Стронгест и Рутс 
БЈЈ Куманово – клуб за бразилска џиу џицу на турнири во Србија, Бугарија, Италија, Македонија;  
БК „Куманово 84“ на Меѓународен боксерски турнир во Ниш  и други.

КУМАНОВО Е СПОРТСКИ ГРАД - КУМАНОВО ПОБЕДУВА!





ОПШТИНА КУМАНОВО
2021

КУМАНОВО СЕ МЕНУВА!

16.200м2+
ТРОТОАРИ

13.800м+
АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА

КАНАЛИЗАЦИЈА

3.450м+
ВОДОВОДНА МРЕЖА

165.000м2+
АСФАЛТИРАЊЕ И

РЕКОНСТРУКЦИЈА

22.000м2+
БЕКАТОН

2.100.000м3+
ИСПОРАЧАН ПРИРОДЕН ГАС

ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ

15.000+
НОВИ ЗАСАДЕНИ 

САДНИЦИ

80.000+
ДИСТРИБУИРАНИ ЗАШТИТНИ
МАСКИ ВО КОВИД-19 КРИЗА

130+
ПОДДРЖАНИ НАСТАНИ ПРЕКУ

ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРА И СПОРТ

50+
СПОРТСКИ КЛУБОВИ

 ПОДДРЖАНИ ОД ОПШТИНСКИ 
СОЈУЗ НА СПОРТОВИ

100+
РАСЧИСТЕНИ ДИВИ

ДЕПОНИИ

5.000+
ПОДЕЛЕНИ ПАКЕТИ СО ПОМОШ

ВО КОВИД-19 КРИЗА

169.200м2+
ТАМПОНИРАЊЕ И 

РАСЧИСТУВАЊЕ  НА ПАТ

160+
ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО

ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА

13+
3 НОВИ СПОРТСКИ САЛИ И
 10 СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА
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