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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за констатирање престанок на мандат на член на Советот на
Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за констатирање престанок на мандат на член на Советот на
Општина Куманово, Бр. 09 - 388/3, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-867/1
23 јануари 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

2.
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 и став 2 алинеа 2 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Куманово
Член 1
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Се констатира престанок на мандатот на членот на Советот на Општина Куманово,
Емилија Трајковска, поради настапување на случај на неспојливост со функцијата член на
Советот согласно со Изборниот законик.
Мандатот на советникот му престана на 14 јануари 2020 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".
Бр. 09 – 388/3
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина
Куманово
1. Се објавува Одлуката за верификација на мандат на член на Советот на Општина
Куманово, Бр. 09 - 388/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-868/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

4.
Врз основа на член 155-а од Изборниот законик („Службен весник на РМ" бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15,
35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19
и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
за верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово
Член 1
Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Куманово, Слаѓана
Ѓорѓиевска од Коалиција ВМРО-ДПМНЕ.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/4
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

5.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за изменување
и дополнување на Статутот на ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, Бр. 09
- 388/7, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 22
јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-871/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

6.
Врз основа на член 71 став 1 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на
РМ” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 25
став 1 точка 40 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово”
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бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22
јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на
Статутот на ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ – Куманово
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на
Статутот на ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, Бр. 02-198/1, донесена
од Управниот одбор на јавната установа, на седницата одржана на 18.12.2019
година.
2. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/7
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за давање согласност на Дополна на Годишен план за
вработување во 2020 година на ЈП „Водовод“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Дополна на Годишен план за
вработување во 2020 година на ЈП „Водовод“ – Куманово, Бр. 09 - 388/14, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-878/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

8.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3, став 2 и став 11 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен
весник на РСМ“ бр. 143/19 и 14/20) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен
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гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Дополна на Годишен план за вработување во 2020 година на
ЈП „Водовод“ – Куманово
Член 1
Се дава согласност на Дополната на Годишниот план за вработување во 2020 година
на ЈП „Водовод“ – Куманово, бр. 02 – 92/1 од 14.01.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/14
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

9.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален
урбанистички план за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу ул.
„Доне Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“, граница на наменска зона, ул. „100“ и ул.
„300“ – Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за донесување на Измена и дополна на Детален
урбанистички план за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу
ул. „Доне Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“, граница на наменска зона, ул.
„100“ и ул. „300“ – Општина Куманово, Бр. 09 - 388/17, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-881/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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10.
Врз основа на член 39 став 1 и 5 и член 41 став 5 алинеа 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 08/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за
дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу ул.
„Доне Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“, граница на наменска
зона, ул. „100“ и ул. „300“ - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел
од УЕ„Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу ул. „Доне Божинов“, крак на ул.
„Доне Божинов“, граница на наменска зона, ул. „100“ и ул.„300“– Општина Куманово, (20182023), со површина од 25833,60 м2, изработен од Друштво за просторно и урбанистички
планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО, Куманово со тех. бр. У-06/18 од Октомври 2019
година.
Член 2
Составен дел на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ
„Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу ул. „Доне Божинов“, крак на ул. „Доне
Божинов“, граница на наменска зона, ул. „100“ и ул. „300“ – Општина Куманово, (2018-2023),
со површина од 25833,60м2 Куманово се:
- текстуален дел и графички дел со параметри за спроведување на Измена и дополна
на Детален урбанистички план за дел од УЕ„Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански
опфат помеѓу ул. „Доне Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“, граница на наменска
зона, ул.„100“ и ул. „300“– Општина Куманово
- Согласност од Министерство за транспорт и врски-Скопје бр.24-9724 од 18.12.2019
год.
- Извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета по планот бр.21-1089/11
од 13.08.2018.
- Извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета по планот бр.бр.21-1838/7
од 20.05.2019.
Член 3
Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ„Стари Лозја“, дел од
УБ 11, плански опфат помеѓу ул. „Доне Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“, граница на
наменска зона, ул. „100“ и ул. „300“– Општина Куманово,(2018-2023) техничка
документација бр. У-06/18, по извршено дигитално преклопување од страна на
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Агенцијата за катастар на недвижности го спроведува Секторот за урбанизам при
Општина Куманово
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 09-388/17
2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово 22 јануари
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

11.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општината Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општината Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 388/23, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-887/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

12.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање
на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.
61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 244/19), член 1 од Одлуката за утврдување на вредност на бодот
за пресметување платите на државните службеници за 2020 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 276/19) и член 25, став 1 точка 4 од Статутот на
Општина Кумановов („Службен гласник на Општина Куманово“ бр 13/03, 13/07, 08/15 и
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА

Страница 8

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2020
година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2020 година, бр.
09-9150/32 од 28.12.2019 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/19), се
вршат следните измени:
Во член 9, став 1, точките 3 и 4 се менуваат и гласат:
„3. За вработените во општинска администрација кои немаат статус на државни службеници
вредноста на бодот за пресметување на платите за период од 01.01.2020 година до
31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
4. За вработените кои имаат статус на униформирани работници во територијални
противпожарни единици вредноста на бодот за пресметување на платите за период од
01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово’’.
Бр. 09 – 388/23
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

13.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот
за платите на државни службеници за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот
за платите на државни службеници за 2020 година, Бр. 09 - 388/24, што Советот
на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-888/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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14.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 1 од Одлуката за
утврдување на вредност на бодот за пресметување платите на државните службеници за
2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 276/19) и член 68 од
Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07,
8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година
Член 1
Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година, бр. 09-9150/33 од 28.12.2019 година(„Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 16/19), членот 1 се менува и гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за
период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/24
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

15.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за давање на користење на
недвижна ствар – сопственост на Општина Куманово на Министерство за
информатичко општество и администрација
1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за давање на користење на
недвижна ствар – сопственост на Општина Куманово на Министерство за
информатичко општество и администрација, Бр. 09 - 388/25, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-889/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

16.
Врз основа на член 21 од Законот за користење и располагање со ствари во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), член 36 став (1) точка 10 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 05/02), член 25 став 1, точка 30 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за давање на користење недвижна ствар- сопственост на
Општина Куманово на Министерство за информатичко општество и администрација
Член 1
Во Одлуката за давање на користење недвижна ствар - сопственост на Општина
Куманово на Министерство за информатичко општество и администрација, бр. 09-7937/31
од 14.11.2019 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/19), во член 1, по
зборовите „ул. Маршал Тито б.б.“ се додаваат зборовите „со вкупна површина од 29 м2“, а
по зборовите „без надомест“ се додаваат зборовите „за период од 10 (десет) години“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/25
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

17.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок

Страница 11

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

за објавување на Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 388/26, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-890/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

18.
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година
(„Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 16/19), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 22 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020
година
Член 1
Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година, од Програмата АОО –
Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се
исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар на семејна куќа и на
инвентарот, на :




Амди Салии од с. Доброшане, Куманово, во износ од 30.000 денари
Џејлане Реџепи од Куманово, со стан на ул. Осогово“ бр. 1, во износ од 30.000 денари
Снежанка Крстевска од с. Пчиња, Куманово, во износ од 30.000 денари

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 388/26
22 јануари 2020 година

Совет на Општина Куманово
Претседател,
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Атина Мургашанска, с.р.

19.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 година
1. Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2020
година, Бр. 09 - 388/6, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-870/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

20.
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ” бр. 5/02), член 25 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 121 од Деловникот на
Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 12/09),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 година
I

ВОВЕД

Врз основа на Законот за локалната самоуправа, заради неговата имплементација,
донесените повеќе закони со кои се создаваат нормативните основи за надлежностите на
локално ниво, Статутот на Општина Куманово и Деловникот на Советот на Општина
Куманово, Советот на Општината Куманово, за извршување на работите од својата
надлежност донесува Програма за работа.
Програмата за работа на Советот во 2020 година ги дава основните рамки и насоки за
работата на Советот, овозможува транспарентност во работата, но и простор за нејзино
проширување и дополнување од надлежните субјекти, а во согласност со постојните и
новите законски прописи што ќе се донесат во текот на годината.
II СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА
Реализацијата на содржината на Програмата ќе се одвива според следната динамика:
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Јануари-Февруари-Март
1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово
за 2019 година
Предлагач: Претседател на Советот на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината,
информирање и односи со јавноста и информатичка технологија
2. Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2020 година
Предлагач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на
Општина Куманово
Изготвувач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот
на Општина Куманово
3. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на
Општина Куманово за 2019 година
4. Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020
година
Предлагач на материјалите по точките 3 и 4: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал
од 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
6. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за 2019
година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за даноци и такси
7. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште,
изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019
година и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
8. Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2020 година
9. Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на
туристите во Општина Куманово за 2020 година
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10. Информација за реализирани активности на Одделението за меѓународна соработка
и евроинтеграции во 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 8, 9 и 10: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко
планирање, креирање политики, следење и ЛЕР
11. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од
општа надлежност Куманово во текот на второто полугодие од 2019 година
12. Годишен извештај за превземени мерки и активности на Полициска станица од
општа надлежност Куманово за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 11 и 12: Командир на Полициска станица од
општа надлежност – Куманово
Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово
13. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2019
година
14. Програма за работа на ТППЕ Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 13 и 14: Командир на ТППЕ Куманово
Изготвувач: Командир на ТППЕ Куманово
15. Извештај за деловно финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
за период Октомври – Декември 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
16. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период Октомври –
Декември 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
17. Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.10.2019 година до 31.12.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
18. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово за период
Октомври – Декември 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
19. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.10.2019 – 31.12.2019 година
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Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
20. Извештај за реализација на Програма на културни манифестации во Општина
Куманово за 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
21. Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година
22. Годишен извештај на Општина Куманово за 2019 година.
Предлагач на материјалите по точките 21 и 22: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
23. Извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово за 2019 година
Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово
Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” – Куманово
24. Извештај за реализација на Програмата за работа на Фондацијата за култура и спорт
„Куманово“ - Куманово за 2019 година
Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
25. Информација за реализирани активности од страна на Одделението за социјална
заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
26. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните
активности на граѓаните во Општина Куманово за 2019 година
Предлагач: Општински сојуз на спортови
Изготвувач: Општински сојуз на спортови
27. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето
на Општина Куманово за 2019 година
28. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово
за 2020 година
29. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови
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вон населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач на материјалите по точките 27, 28 и 29: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
30. Извештај за работа на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2019 година
31. Финансиски извештаи/Годишна сметка на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 30 и 31: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово
32. Извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за 2019 година
33. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период Јануари Декември 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 32 и 33: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
34. Извештај за работа на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово за 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
35. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово за 2019 година
36. Годишна сметка и финансиски извештај на Ј.П. „Куманово – гас“ – Куманово за 2019
година
Предлагач на материјалите по точките 35 и 36: Управен одбор на Ј.П. „Куманово гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
37. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово
38. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово – план‘‘ – Куманово за 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” – Куманово
39. Програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2020 година
40. Програма за амбиентален воздух во Општина Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 39 и 40: Градоначалник на Општина Куманово
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Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
41. Локален еколошки акционен план на Општина Куманово 2020 – 2025 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Надворешен консултант
42. Програма за реализирање на активности предвидени според Локален акционен план
на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и
жената Ромка за период 2018 – 2020 за тековната 2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
43. Информација за активностите на инспекциските органи во Општина Куманово во
периодот од 01.07.2019 – 31.12.2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат
44. Давање на мислење во однос на Статутите на општинските основни училишта во
Општината Куманово
Предлагач: Училишни одбори на општинските основни училишта
Изготвувач : Општински основни училишта
45. Советнички прашања.
Април - Мај - Јуни
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал
од 2020 година
2. Буџетски календар за Општина Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 1 и 2: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
3. Информација за движењето на заразните болести во Општината во 2019 година
Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
4. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови
вон населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
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5. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за
период од 01.01.2020 – 31.03.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово
6. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Јануари Март 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
7. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – Куманово
за период Jануари – Март 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
8. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.01.2020 - 31.03.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
9. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.01.2020 – 31.03.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово
10. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.01.2020 – 31.03.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” – Куманово
11. Советнички прашања.
Јули – Август – Септември
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за II квартал
од 2020 година
Предлагач : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
2. Годишни извештаи за работа на општинските основни училишта во Општината
Куманово во учебната 2019/2020 година
3. Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општината
Куманово во учебната 2020/2021 година

Страница 19

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Предлагач на материјалите по точките 2 и 3 : Училишни одбори на општинските
основни училишта
Изготвувач: Општински основни училишта
4. Годишни извештаи за работа на општинските средни училишта во Општината
Куманово во учебната 2019/2020 година
5. Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општината
Куманово во учебната 2020/2021 година
Предлагач на материјалите по точките 4 и 5 : Училишни одбори на општинските
средни училишта
Изготвувач : Општински средни училишта
6. Годишен извештај за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
7. Годишна програма за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за
учебната 2020/2021 година
Предлагач на материјалите по точките 6 и 7: Управен одбор на ЈУ-ОУД „Професор
Мијалковиќ” - Куманово
Изготвувач: ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово
8. Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2021
година на општинските основни училишта и јавни установи
Предлагач : Директори на општинските основни училишта и јавни установи
Изготвувач: Општински основни училишта и јавни установи

9. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 20 ученици и
комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2020/2021
година
10. Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25
ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната
2020/2021 година
Предлагач на материјалите по точките 9 и 10 : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за образование
11.

Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба
и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2020 година до 30 јуни 2020 година
Предлагач : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
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Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за период
од 01.04.2020 – 30.06.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово

13. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Април –
Јуни 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
14. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ –
Куманово за период Април – Јуни 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
15. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.04.2020 - 30.06.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
16.Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.04.2020 – 30.06.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
17. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.04.2020 – 30.06.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
18.Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2021
година на општинските јавни претпријатија
Предлагач : Директори на општинските јавни претпријатија
Изготвувач: Општински јавни претпријатија
19.Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови
вон населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
20. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од
општа надлежност Куманово, во текот на првото полугодие од 2020 година

Страница 21

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Предлагач: Командир на Полициска станица од општа надлежност – Куманово
Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово
21. Годишен извештај за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово
2019/2020 година

за

22. Годишна програма за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово за
2020/2021 година
23. Давање согласност на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може
да има поголем број на деца во воспитните групи
Предлагач на материјалите по точките 21, 22 и 23: Управен одбор на ЈОУД-Детска
градинка „Ангел Шајче” – Куманово
Изготвувач: ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово
24. Информација за активностите на инспекциските органи во Општина Куманово во
периодот од 01.01.2020 – 30.06.2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат
25. Советнички прашања.
Октомври - Ноември -Декември
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за III квартал
од 2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
2. Информација за запишување на учениците во I година и состојби на средните
училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната
2020/2021 година
3. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во
општинските основни училишта и состојби во основното образование во Општина
Куманово во учебната 2020/2021 година
4. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно
образование за 2021 година
5. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно
образование за 2021 година
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6. Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по
пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните
училишта од Општина Куманово за 2021 година
Предлагач на материјалите по точките 2, 3, 4, 5 и 6 : Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за образование
7.

Информација за легализација на бесправно изградени објекти во Општина Куманово
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам

8.

Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за период
од 01.07.2020 – 30.09.2020 година
Предлагач : Управен Одбор на Ј.П. „Водовод“ Куманово
Изготвувач : Ј.П. „Водовод” Куманово

9.

Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Јули –
Септември 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово

10. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – Куманово
за период Јули – Септември 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
11.

Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.07.2020 - 30.09.2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово

12.

Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.07.2020 – 30.09.2020 година;
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово

13.

Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.07.2020 – 30.09.2020 година;
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово

14. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани единици
на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон населени
места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
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Изготвувач: Сектор за урбанизам
15. Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина
Куманово за 2021 година
Предлагач: Општински сојуз на спортови
Изготвувач: Општински сојуз на спортови
16. Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програмата за
развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за
2021 година
17. Програма на културни манифестации во Општина Куманово за 2021 година
Предлагач на материјалите по точките 16 и 17: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
18. Програма за работа на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово за 2021
година
Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
19. Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово за 2021 година
Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово
Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово
20. Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2021 година
21. Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги
во Општина Куманово за 2021 година
22. Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на
средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура за 2021 година
23. Програма за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година
Предлагач на материјалите по точките 20, 21, 22 и 23: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
24. Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина Куманово за 2021
година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко планирање,
креирање политики, следење и ЛЕР
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25. План на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година
26. Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово за 2021 година
27. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општината Куманово за 2021 година
28. Програма на активности од областа на заштита на животната средина и природата на
Општина Куманово за 2021 година

29. Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на
подрачје на Куманово за 2021 година
Предлагач на материјалите по точките 25, 26, 27, 28 и 29: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
30. Програма за работа на Ј.П. „Водовод“ – Куманово за 2021 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово
31.

Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година

32. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за
2021 година
Предлагач на материјалите по точките 31 и 32: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и
зеленило” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
33. Програма за работа на Ј.П. „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” – Куманово
34. Програма за работа на Ј.П. „Куманово - гас“ – Куманово за 2021 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
35. Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година
36. Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и
јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува Ј.П. „Куманово – паркинг“
– Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година
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Предлагач на материјалите по точките 35 и 36 : Управен одбор на Ј.П. „Куманово
- паркинг” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово – паркинг” – Куманово
37. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2021 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово – план” – Куманово
38. Измена и дополнување на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година
39. Буџет на Општина Куманово за 2021 година
40. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2021 година
41. Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 2021
година
42. Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум за готовинско
плаќање
од Буџетот на Општина Куманово за 2021 година
Предлагач на материјалите по точките 38, 39, 40, 41 и 42: Градоначалник Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
43. Советнички прашања
III Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 година има отворен
карактер, така што Советот ќе ги разгледува и сите други дополнителни прашања што ќе
произлезат од тековното работење, а за коишто Советот има законска надлежност да
расправа. Исто така, доколку има потреба, Советот покренува разни иницијативи пред
државните и други органи за решавање на соодветни прашања и проблеми што се од
интерес и значење на граѓаните и дава мислење по соодветни закони и одлуки што ги
донесуваат повисоките органи.
IV Во текот на годината во организација на Советот на Општината ќе се одржат јавни
трибини и дебати за состојбите во областа на животната средина, сообраќајот,
урбанистичкото планирање и други сфери од надлежност на ЕЛС.
V За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите
останати учесници во изготвување на материјалите да се придржуваат на роковите
утврдени со Програмата.
VI Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/6
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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21.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина
Куманово за 2020 година
1. Се објавува Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина
Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 388/16, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-880/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

22.
Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22
став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2020 ГОДИНА
ВОВЕД:
Со оваа Програма се уредува:

I.
II.
III.
IV.
V.
I.

Урбанизација
Изворите на финансирање на Програмата
Средства наменети за урбанистичко планирање
Динамика за извршување на Програмата
Преодни и завршни одредби
УРБАНИЗАЦИЈА
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Урбанизацијата е сложен и динамичен процес кој како поим подразбира
изготвување, донесување и спроведување на Урбанисти планови со цел да се обезбедат
услови за континуиран просторен развој на цаелата општина, уредување, користење и
заштита на просторот во рамките на општината. Преку спроведување на погоре
изнесените ставки локалната самоуправа ќе обезбеди зголемување на степенот на
хуманост на живеењето и подобрување на условите за работа, уредување и
хармонизација на просторот, зголемување на вредноста на земјиштето како и
обезбедување на заштита на недвижното културно наследство, животната средина и
природата.
Како основни задачи од аспект на урбанистичко планирање во 2019 година
би
требало да се реализираат следните активности:
- Спроведување на постапка за донесување на нов Генерален Урбанистички План на
град Куманово.
- Изработка на студии за потребите на ГУП.
- Изработка на услови за планирање на просторот за дел за кој ќе се изврши
проширување на ГУП.
- Ревизија на постојни Детални урбанистички планови и нивно прилагодување на
постојниот ГУП и законската регулатива.
- Изработка на детални урбанистички планови за урбани единици за кои што досега
нема донесено ДУП-ови.
- Изработка на урбанистичко планска документација со цел вклопување на објектите
кои согласно Законот за постапување со бесправно изградени градби го решиле
својот статус.
- Урбанистичко-архитектонски проекти за санација и реконструкција на објекти со
амбиетална архитектура и зачувување на градителско наследство.
- Изработка и донесување на урабнистички планови за села кои се наоѓаат на
територијата на Општина Куманово
- Согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр.199/14, 44/15 ,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18 )6) Објавување
на Јавени повици во првиот и третиот квартал од годината за доставување на
иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани
физички и правни лица.
Во наредниот период како континуитет на досегашните активности од доменот на
урбанистичкото планирање потребно е:
А. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КУМАНОВО
Со донессување на Одлуката за пристапување кон изработка на Генерален
урбанистички план за град Куманво отпочната е постапка за донесување на истиот. Како
една од основните потреби во постапката е потребата од целосна анализа на постојната
сообраќајна мрежа и изработка на сообраќајна студија, суштинска и целосна анализа на
постојната планска документација, како и согледување на условите за проширување на
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градежен опфат на самиот план имајќи во предвид дека оклоу град Куманово гравитираат
повеќе приградски населби како што се Карпош, Иго Тричковиќ, Долно Којнаре,
Железничка Станица и Јане Сандански, а за кои не постои можност за изготвување на друга
планска документација.
За спроведување на се погоре изнесеното е изработена Програма за изработка на ГУП
за град Куманово, во која програма се дефинирани сите активности кои ќе бидат
превземени во процесот на изработка на ГУП или измена и дополна на ГУП.
Б. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Со изработка и усвојување на досегашните Детални урбанистички планови одделени
делови на градот не се опфатени со никаква урбанистичка документација. Заради тоа
потребно е да се изработат Детални урбанистички планови за селднивте Урбани единици:
- дел од УЕ Долно Којнаре
- дел од УЕ Проевце
- дел од УЕ 1
- дел од УЕ 2
- дел од УЕ Индустрија
По донесување на новиот Законот за просторно и урбанистичко планирање сл. весник на
РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18 и Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот потребно е да се извршат усогласувања на
Деталните урбанистички планови за следните урбани единици:
- УЕ Тоде Мендол
- УЕ Бајрам Шабани
- УЕ 11-ти Ноември
- УЕ 11-ти Октомври
- УЕ Х.Т.Карпош
- УЕ Панче Пешев
- УЕ Центар
- УЕ Трета МУБ
- УЕ Б.С.Гојчо
- УЕ Гоце Делчев
- УЕ Перо Чичо
- УЕ Стари лојза
- УЕ 1
- УЕ 2
- УЕ Индустрија
- УЕ Бедиње
Согласно член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, со урбанистички
планови предмет на планирање може да биде и една градежна парцела (ДУПП), а може да
се врши и нивно изменување и дополнување во рамките на една градежна парцела. ДУПП
може да се врши по барање на сите заинтересирани собјекти во рамките на опфатот на град
Куманово.
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В. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО
Во составот на Општина Куманово покрај градот влегуваат и повеќе села за кои
согласно член 12 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на
РМ РМ бр.199/14, 44/15 , 193/15, 31/16 ,163/16, 64/18 и 168/18) се планира да се изработат
урбанистички планови за село.Тоа се однесува за следните села:
- Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, Габреш, Горно
Којнаре, Градиште, Дл’га, Доброшане, Довезенце, Длно Којнаре, Живиње, Зубовце,
Јачинце, Карабачани, Клечовце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево,
К’шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосељане, Орашац, Пезово,
Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара,
Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкезе, Четирце, Шупли Камен, Вуиновиќ и
Костурник
Г. УРБАНИСТЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
Урбанистички план за вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за
подрачје на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со
урбанистичките планови за село. Согласно член 13 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање, план за вон населено место се донесува по барање на сите заинтересирани
физички и правни субјекти. Со овој план се утврдува намена и начин на користење на
просторот, како и услови за градење на комплекси и градби вон од градовите и другите
населени места.
УПВНМ се изработува и се донесува врз основа на издадени услови за планирање на
просторот што ги издава министерството за животна средина и просторно планирање во
соработка со агенцијата за планирање на просторот.
Д. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОН НАСЕЛЕНО
МЕСТО
Согласно член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, локална
урбанистичка планска документација е планска документација со која може да се врши
уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански
опфат, за градби утврдени со закон како градби од втора категорија, по барање на сите
заинтересирани субјекти, на територијата на Општина Куманово.
ЛУПД за вон населено место се изработува и се донесува врз основа на издадени услови
за планирање на просторот што ги издава министерството за животна средина и просторно
планирање во соработка со агенцијата за планирање на просторот.
Изработката на ЛУПД може да биде финасирана од заинтересирани физички и правни
лица.

Ѓ. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
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За спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти сл.весник
на Р.М бр.23/2011,54/11 ,155/12 ,72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 ,217/15, 31/2016
и 64/18 а со цел вклопување на што е можно поголем број на бесправни објекти, со
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се
предвидува усвојување на повеќе одлуки од страна на Советот за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на
бесправните објекти со намената предвидена во планската документација, како и
донесување на урбанистичко планска документација за објекти изградени вон плански
опфат.
Согласно член 20 став 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти во
планската докуметација (ДУП-ви, УП за Село, УП за вон населено место....) која ќе биде
изработена согласно ова Програма ќе бидат вклопени бесправните објекти кои го решиле
својот статус.
Е. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЧИЈА ПРОЦЕДУРА Е ВО ТЕК
Е.1
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ"
бр. 51/05, 137/07 ,91/09, 124/10 ,18/11 ,53/11 , 144/12 ,55/13, 163/13 и 42/14) во процедура се
следниве урбанистички планови финасирани од правни и физички лица.
Е.1.1 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо", дел од Урбан блок 18
плански опфат меѓу граница на Урбана Единица 1, ул. "Ѓорче Петров" , ул. "Ѓорче
Петров 1" , КП 19592, и КП 19593.
Е.1.2 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета МУБ", дел од Урбан блок
48 дел 6 плански опфат меѓу ул. "Миле Кипра" , ул. "Трета МУБ" , ул."Драган
Стопаревиќ" и ул."Перо Шварц".
Е.1.3 Предлог ДУП за дел од УЕ 11-ти Ноември УБ 65-б и дел од 65-г плански опфат меѓу
крак на ул.11-ти Ноември, ул. Пролетерски Бригади, ул. Крсте Мисирков, крак на ул.
Цар Самоил и ул. Цар Самоил.
Е.1.4 Предлог Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти
Ноември", дел од Урбан блок 67 плански опфат меѓу ул. "Вера Јоциќ" , ул. "Сава
Ковачевиќ" , ул. "11-ти Октомври" и ул."Србо Томовиќ" .
Е.1.5 Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета МУБ", дел од Урбан блок 49
плански опфат меѓу ул. "Народна Револуција" , ул. "Ацо Борозански" , и ул."Миле
Кипра".
Е.1.6 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Индустрија дел од УБ 77 плански
опфат меѓу ул. Индустриска, КП 16260,КП 16258,КП 16257, КП 16161/1, КП 16160/4,
КП 16159/1, КП 26131, КП 16262
Е.1.7 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Х.Т.Карпош дел од
УБ 64-j
плански опфат меѓу ул. Владимир Назор, ул. Пролетерски Бригади, ул. Киро Фетак,
ул. Борис Кидрич и ул. Карл Маркс.
Е.1.8 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Индустрија дел од УБ 79 плански
опфат меѓу државен пат А1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул. 11-ти Октомври и
граница на наменска зона.
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Е.1.9 Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо" дел од Урбан блок 18
плански опфат меѓу краци на ул. "Ѓорче Петров"– Општина Куманово
Е.2
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ
бр.199/14, 44/15, 193/1, 31/16, 136/16, 64/18 и 168/18 ) во процедура се следниве планови
чии инициајативи претходно се одобрени од страна на Комисијата за урбанизам согласно
член 21 од погоре наведениот закон и тоа
Е.2.1 Урбанистички планови финансирани од буџетот на Општина Куманово
Е.2.1.1
Е.2.1.2
Е.2.1.3
Е.2.1.4
Е.2.1.5

Е.2.1.6
Е.2.1.7

Е.2.1.8

Е.2.1.9

Е.2.1.10

Е.2.1.11

Е.2.1.12

ДУП за дел од УЕ Центар дел од УБ 43-д плански опфат меѓу ул. Тане Горгиев,
Перо Чичо, ул. Среќко Пужаљка и ул. Професор Мијалковиќ.
ДУП за дел од УЕ Долно Којнаре УБ 1, 2 и 3
ДУП за дел од УЕ Б.С.Гојчо дел од УБ 44 (дел ЕиЖ), Плански опфат меѓу ул.Моша
Пијаде, ул. Б.С.Гојчо, ул. Светозар Марковиќ и крак на ул. Моша Пијаде.
Детален урбанистички план за дел од УЕ "1" и УЕ "Проевце" УБ 33-а, 34-б и 22-а.
Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев" дел од Урбан
блок 30 ,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман" , крак на ул. "Васко Карангелески", ул.
“Васко Карангелески” , ул."АВНОЈ" и ул. “Лесковачка” - Општина Куманово
Предлог ДУП за дел од УЕ "Гоце Делчев" дел од УБ 31 плански опфат меѓу ул. Тоде
Думба, ул. Никшичка и ул. Титова Митровачка –Општина Куманово
Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев" дел од Урбан блок
32,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман" , ул. "Драган Стопаревиќ", ул. “Панчевачка” ,
ул."Новопланирана" и пешачка патека - Општина Куманово
Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Центар" дел од
Урбан блок 43-г ,плански опфат меѓу ул. "Подземна 1" , ул. "Новопланирана 1", ул.
“Тане Георгиев” , и ул."Подземна 2" - Општина Куманово
Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Х.Т.Карпош" дел од Урбан
блок 64-л ,плански опфат меѓу ул. "11-ти Октомври" , граница на намена по ГУП , ул.
"Вардарска", ул. “Борис Кидрич” , и крак на ул."11-ти Октомври"
- Општина
Куманово
Предлог на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам
Шабани" дел од Урбан блок 56 ,плански опфат меѓу ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" , ул. "Бајрам
Шабани", ул. “Новопланирана” и ул."Поток Серава" - Општина Куманово
ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 60 и дел од УБ 62, Плански опфат
помеѓу ул.„Благе Илиевски-Гуне“, ул.„Тоде Мендол“, ул.„Перо Илиевски“, ул.„1“,
ул.„Рушит Шакири“,ул.„Тоде Мендол“ ул.„Киро Антевски“, ул.„Веселин Вујовски“,
ул.„Правда Спасовска“, ул.„Васа Пелагиќ“, ул.„Благој Паровиќ“, ул.„Тоде Мендол“ ,
граница на Урбана Единицаи ул. ул.„Страшко Симонов“.
ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел УБ 17, Плански опфат помеѓу: ул.„Ѓуро ПуцарСтари“, ул.„6-ти Април“, крак на ул.„6-ти Април“, ул.„Анѓа Ранковиќ“, ул.„Веселин
Маслеша“, граница на наменска зона, ул.„Ѓорче Петров“ и граница на Урбана
Единица.
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Е.2.1.13 ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел од УБ 16, Плански опфат помеѓу: ул.„Веселин
Маслеша“, пешачка патека, ул.„Будимир Димковски“, пешачка патека, ул.„Ѓорче
Петров“ и ул.„Анѓа Ранковиќ“.
Е.2.1.14 ДУП за дел од УЕ Х.Т.Карпош УБ 64-г, Плански опфат помеѓу: ул.„Христијан
Тодоровски-Карпош, ул.Пролетерски Бригади, ул.„Трета МУБ“ и ул.„ Дојранска“.
Е.2.1.15 ДУП за дел од УЕ Трета МУБ дел од УБ 48 дел 2 и дел од УЕ Б.С.Гојчо дел од УБ 44
плански опфат меѓу бул. Трета МУБ, ул. Перо Чичо, ул. Прва Петолетка и ул. Миле
Кипра.
Е.2.1.16 ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев, УБ 28; Плански опфат помеѓу: ул.„АВНОЈ“, ул.„2001“
и ул.„Видое Смилевски Бато“ – Општина Куманово.
Е.2.1.17 ДУП за дел од УЕ 3та МУБ, УБ 51 и 52 – Општина Куманово;
Е.2.1.18 ДУП за дел од УЕ Бедиње, дел од УБ 84; Плански опфат помеѓу: ул.„102“, ул.„Трајко
Јовановски“, ул.„11-ти Ноември“, ул.„101“ – Општина Куманово
Е.2.1.19 ДУП за дел од УЕ„Панче Пешев“, дел од УБ 42; Плански опфат помеѓу:
ул.„Октомвриска Револуција“, крак на ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Питу Гули“,
ул.„29-ти Ноември“, ул.„Димитар Влахов“, ул.„Пионерска“ – Општина Куманово.
Е.2.1.20 ДУП за дел од УЕ„11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат помеѓу: граница
на УЕ, ул.„Доне Божинов“, ул.„Никола Тесла“, ул.„2008“ – Општина Куманово.
Е.2.1.21 ДУП за дел од УЕ„1“, дел од УБ 24; Плански опфат помеѓу: ул.„2015“, регулација на
река Кумановка, граница на намеска зона по ГУП, граница на УЕ, граница на УБ –
Општина Куманово.
Е.2.1.22 Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Перо Чичо“ дел од У.Б. 17, Општина
Куманово, плански опфат помеѓу: граница на наменска зона, ул. „Милентие
Поповиќ“, ул. „Михајло Пупин“, ул. „Веселин Маслеша“ и ул. „Руѓер Бошковиќ“ Општина Куманово.
Е.2.1.23 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“ дел од УБ 56 плански
опфат меѓу ул. Бајрам Шабани, граница на наменска зона, ул.1 и ул. Тонко Димков.
Изработувач на Плановите од точките Е.2.1.16 заклучно со точка Е.2.1.22 е јавно
претпријатие за просторно и урбанистичко планирање „ЈП Куманово План“ -Куманово
Е.2.2 Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица
Е.2.2.1

Е.2.2.2

Е.2.2.3

Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета МУБ"
дел од Урбан блок 49, плански опфат меѓу ул. "Васил Драгомански" ,
ул."Новопланирана" , пешачка патека и ул. "Тоде Димковси Думба" – Општина
Куманово
Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Панче
Пешев" дел од Урбан блок 42,плански опфат меѓу ул. "Иво Лола Рибар" , крак на
ул."Октомвриска Револуција" , крак на ул. "Октомвриска Револуција" и бул.
"Октомвриска Револуција" – Општина Куманово
Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам Шабани", дел од
Урбан блок 57 плански опфат меѓу ул. "Бајрам Шабани" , ул. "Франц Розман" , ул.
"Драгојло Диндиќ" и ул."Киро Антевски".
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Изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Тета
МУБ " дел од Урбан блок 49 плански опфат меѓу ул. "Трета МУБ" , пешачка патека,
ул. Новопланирана"2" ул. "Панчевачка" и пешачка патека – Општина Куманово
Е.2.2.5 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври" дел од
Урбан блок 40 ,плански опфат меѓу ул. "Црнотравска" , ул. "Доне Божинов", граница
на наменска зона, ул. “27-ми Март” и ул. “Тодор Велков” – Општина Куманово
Е.2.2.6 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври" дел од Урбан
блок 38 ,плански опфат меѓу ул. "Никола Тесла" , ул. "2008", ул. “Јоско Илиевски” и
граница на Урбана единица – Општина Куманово
Е.2.2.7 Предлог Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ б3, Плански
опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, ул.„Орце Николов“, ул.„Вук Караџиќ“ и ул.„ЈНА“.
Е.2.2.8 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 48, Блок 5,
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, ул.„Миле Кипра“, ул.„Перо Шварц“, ул.„Перо
Чичо“.
Е.2.2.9 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „Центар“, дел од УБ 43 -в, Плански
опфат помеѓу: ул.„Гоце Делчев“, ул.„Борис Кидрич“, ул.„Илинденска“, и ул.„Трст“.
Е.2.2.10 Предлог ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендл“, дел од УБ 60, Плански опфат помеѓу:
ул.„Тоде Мендол“, ул.„Марко Орешковиќ“, ул.„Васа Пелагиќ“, и ул.„1“.
Е.2.2.11 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 63,
Плански опфат помеѓу: крак на ул.„11-ти Октомври“, ул.„11-ти октомври“, ул.„3-та МУБ
“, ул.„ЈНА“ и ул.„Новопланирана 1“.
Е.2.2.12 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 42,
Плански опфат помеѓу: ул.„Димитар Влахов“, ул.„Партизанска“, ул.„Подземна“ и
ул.„Подземна Ленинова“.
Е.2.2.13 Предлог Измена и дополна ДУП за КП 20449/1, 20449/2 и 26297/5, ГП 13 за дел од
УЕ Б.С.Гојчо, УБ 44 Урбан модул Г.
Е.2.2.14 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 59,
Плански опфат помеѓу: ул.„1“, ул.„2002“, ул.„Новопланирана“, ул.„2“.
Е.2.2.15 Предлог на ДУП за дел од УЕ „Стари Лојза“, дел од УБ 12, Плански опфат помеѓу:
ул.„2011“, крак на ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, и ул.„Михајло Пупин“.
Е.2.2.16 Предлог на ДУП за дел од УЕ „Х.Т.Карпош“, дел од УБ 64-и Плански опфат меѓу ул.
„Владимир Назор“, ул.„Гоце Делчев“, ул.„Трст“, ул.„Вардарска“, ул. „Борко Танев“ и ул.
„Карл Маркс“.
Е.2.2.17 Предлог ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15, Плански опфат меѓу ул. „Михајло
Пупин“ и крак на ул.„Михајло Пупин“.
Е.2.2.18 Предлог измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“ дел од УБ 42, Плански
опфат меѓу ул. „Браќа Рибар“, ул.„Партизанска“, ул.„Димитар Влахов“ и ул.„Прохор
Пчински“.
Е.2.2.19 Предлог измена и дополна на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел
од У.Е. "Проевце" дел од Урбан блок 23-а плански опфат меѓу ул. "Сервисна улица 1" ,
ул."Сервисна улица 2" , граница на Урбана Единица и Урбан Блок,пешачка патека и
ул. "Станбена улица 2" – Општина Куманово
Е.2.2.20Предлог измена и доплна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти
Ноември" дел од Урбан блок 67 ,плански опфат меѓу ул. "Божидар Мицковиќ" , ул.
"4-ти Јули", ул. “Трета МУБ” и автопат Скопје - Белград- Општина Куманово
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Е.2.2.21 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Индустрија" дел од Урбан блок 83
,плански опфат меѓу регионален пат Р-102, граница на УЕ и ул. "Новопланирана" Општина Куманово
Е.2.2.22 Предлог ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 54, Плански опфат помеѓу:
пешачка патека, ул.„Максим Горки“, ул.„Бајрам Шабани“, ул.„2001“ и ул.„Франц
Розман“.
Е.2.2.23 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански опфат помеѓу:
ул.„Б.Б.Гуцман“, ул.„Трета МУБ“, ул.„В.С.Бато“, ул.„В.Карангелески“ и крак на ул.
„В.Карангелески“.
Е.2.2.24 Предлог ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 34-а плански опфат меѓу ул.“Ѓорче Петров“, граница
на УЕ, ул.“2016“ и граница на УБ – Општина Куманово
Е.2.2.25 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 53;
Плански опфат меѓу: граница на наменска зона, КП 24003, граница на Урбан Блок,
ул.„2001“, граница на Урбана Единица – Општина Куманово.
Е.2.2.26 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29; Плански опфат помеѓу:
ул.„АВНОЈ“, ул.„Мирче Ацев“, ул.„Рајко Жинзифов“, ул.„Страшо Пинџур“ и ул.„222“–
Општина Куманово.
Е.2.2.27 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 47; Плански опфат помеѓу:
ул.„Браќа Рибар“, ул.„Перо Чичо“, ул.„ Моша Пијаде“ и ул.„Новопроектирана 1“–
Општина Куманово.
Е.2.2.28 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат
помеѓу: ул.„2008“, ул.„Никола Тесла“, пешачка патека, ул.„Новопланирана 1“ и
ул.„Новопланирана 2“ и граница на КП 9501 – Општина Куманово.
Е.2.2.29 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 61, Плански опфат помеѓу:
ул.„Павле Станоев“, ул.„Доктор Рибар“, ул.„Васил Антевски“ и ул.„Тоде Мендол“ Општина Куманово.
Е.2.2.30 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 83; Плански опфат меѓу:
граница на градежен реон, граница на Урбана Единица, ул.„Октомвриска револуција“,
регионален пат Р2133, КП 9700– Општина Куманово.
Е.2.2.31 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Центар“, УБ 43-б; Плански опфат помеѓу: ул.„Народна
револуција“, ул.„Кирил и Методиј“, ул.„Илинденска“ и паркинг на ул.„Вардарска“ –
Општина Куманово.
Е.2.2.32 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 49;
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, пешачка патека, ул. “Новопланирана“, пешачка
патека и ул.„Драган Стопаревиќ“, – Општина Куманово.
Е.2.2.33 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85; Плански
опфат помеѓу: ул.„Трајко Јовановски“, ул.„Новопланирана 2“, ул.„Новопланирана 1“ и
ул.„Новопланирана 5“ – Општина Куманово.
Е.2.2.34 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67; Плански опфат помеѓу:
ул.„Боро Прцан“, ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Страшко Арсов“ и државен пат А1 автопат
Скопје-Белград – Општина Куманово.
Е.2.2.35 Изработка на измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 42;
Плански опфат помеѓу: ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Пионерска“, ул.„Димитар
Влахов“ и ул.„Доне Божинов“ – Општина Куманово.
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Е.2.2.36 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 72, Плански опфат помеѓу:
ул.„11-ти Октомври“, ул.„Железничка“, пешачка патека , крак на ул.„Новопланирана 1“,
ул. „Новопланирана 1“, ул. „2003“, граница на КП 22689, КП 22690, КП 22691 и КП
16359 – Општина Куманово
Е.2.2.37 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 76, Плански опфат помеѓу:
ул.„Индустриска“, ул.„Железничка“, ул.„2008“ граница на КП 16325, КП 16326, КП
16327, КП 16330/1 и КП 16330/2 - Општина Куманово.
Е.2.2.38 Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ "Индустрија " дел од
УБ 78 плански опфат меѓу ул. 11-ти Ноември, ул. 2005, ул.200, граница на г.п 10 и
државен пат А1 ( автопат Е-75 Скопје- Белград).
Е.2.2.39 Изработка на ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 23-б; Плански опфат меѓу: граница на УЕ,
Регионален пат Р1204, ул.„3-та МУБ“, граница на наменска зона по ГУП – Општина
Куманово
Е.2.2.40 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82; Плански опфат меѓу:
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11-ти Ноември“, КП 9941/2,
ул.„Индустриска“, ул.„2005“, ул.„2004“ и граница на градежен реон – Општина
Куманово.
Е.2.2.41Изработка на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани, дел од УБ 57; Плански опфат помеѓу:
ул.„Доктор Рибар“, пешачка патека, ул.„Драгоило Диндиќ“, ул.„1“ и ул.„Поток Серава“
– Општина Куманово.
Е.2.2.42 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67, Плански опфат помеѓу:
ул.„Боро Прцан“, ул.„Сава Ковачевиќ“, ул.„Вера Јоциќ“ и ул.„Србо Тововиќ“ – Општина
Куманово
Е.2.2.43 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански опфат
помеѓу: ул.„Васко Карангелески“, граница на наменска зона по ГУП, ул.„АВНОЈ“–
Општина Куманово
Е.2.2.44 Изработка на Измена и дополна на ДУП за ГП 33 на КП 21972 од ДУП за дел од УЕ
Тоде Мендол, дел од УБ 61 – Општина Куманово.
Е.2.2.45 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ Б.С.Гојчо, дел од УБ 45; Плански
опфат помеѓу: ул.„Иго Тричковиќ“, ул.„Егејска Македонија“, пристапна улица, КП
20313, пешачка патека, ул.„Моша Пијаде, КП 20297, ул.„3та МУБ“ – Општина
Куманово.
Е.2.2.46 Изработка на ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев, дел од УБ 29; Плански опфат помеѓу:
граница на УЕ, ул.„Лесковачка“, ул.„111“ и ул.„2001“– Општина Куманово.
Е.2.2.47 Изработка на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани и УЕ Тоде Мендол , дел од УБ 57 и 60;
Плански опфат помеѓу: пешачка улица, ул.„Младен Стојановиќ“, крак на ул.„Доктор
Рибар“,и ул.„Доктор Рибар“ – Општина Куманово.
Е.2.2.48 Изработка на ДУП за дел од УЕ Индустрија, дел од УБ 83; Плански опфат помеѓу:
Регионален пат Р2133, ул.„Новопланирана“, граница на УЕ и граница на УБ – Општина
Куманово.
Е.2.2.49 Изработка на ДУП за дел од УЕ 1, дел од УБ 24; Плански опфат помеѓу: граница на
наменска зона по ГУП, регулација на река Кумановка, ул.„2016“, граница на УЕ –
Општина Куманово.
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Е.2.2.50 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 60; Плански опфат помеѓу:
ул.„Правда Спасовска“, ул.„Доктор Рибар“, крак на ул.„Доктор Рибар“, ул.„Поток
Серава“, ул.„Есперанто“, ул.„Веселин Вујовски“ – Општина Куманово.
Е.2.2.51 Измена и дополна на ДУП за ГП 1.38, на КП 16483 и др. од ДУП дел од УЕ „Х.Т.Карпош“,
УБ 64-а и 64-б – Општина Куманово.
Е.2.2.52 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, УБ 46 и дел од УБ 45; Плански
опфат помеѓу: ул.„Пиринска Македонија“, ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„3та МУБ“,
КП 20299, ул.„Моша Пијаде“ – Општина Куманово.
Е.2.2.53 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 77 и дел од УБ 81; Плански
опфат помеѓу: граница на намеска зона по ГУП, ул.„2005“, граница на намеска зона
по ГУП, ул.„Индустриска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.54 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 65-г, Плански опфат
помеѓу: ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„ Пролетерски Бригади“, ул. „Цар Самоил“,
крак на ул.„Цар Самоил“ и ул. „Крсте Мисирков“ – Општина Куманово.
Е.2.2.55 Измена и дополна на ДУП за ГП 24 на КП 21962 од ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“,
дел од УБ 61 – Општина Куманово.
Е.2.2.56 ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, УБ 65-д; Плански опфат помеѓу: ул.„Октомвриска
Револуција“, ул.„Крсте Мисирков“, ул.„Црнотравска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.57 ДУП за дел од УЕ „Индустрија“ и дел од УЕ „Бедиње“ дел од УБ 81 и УБ 85; Плански
опфат помеѓу: ул.„11-ти Ноември“, сервисна улица по ГУП (профил 41-41), граница на
наменска зона по ГУП и ул.„Индустриска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.58 Измена и дополна на УПС Романовце со разработка на Блок 49; Плански опфат
помеѓу: ул.„П5“, ул.„П6“, ул.„СТ4“, граница на план за с.Романовце– Општина
Куманово.
Е.2.2.59 ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 71; Плански опфат помеѓу: ул.„11-ти Октомври“,
граница на УБ, собирна улица по ГУП (профил 22-22) – Општина Куманово.
Е.2.2.60 Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Стари Лозја“, дел од У.Б. 12, Плански опфат
помеѓу: Регионален пат Куманово-Свети Николе, ул. „1“, ул. „2“ и ул. „3“ - Општина
Куманово.
Е.2.2.61 ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од У.Б. 63, Плански опфат помеѓу: ул. „3-та
МУБ“, ул. „Страшко Симонов“, ул. „Вук Караџиќ“ и ул. „Орце Николов“ – Општина
Куманово.
Е.2.2.62 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 41; Плански опфат помеѓу:
граница на урбана единица, ул. „111“, ул. „Октмвриска Револуција“ и ул.
„Новопланирана улица 100“ и граница на наменска зона по ГУП– Општина Куманово.
Е.2.2.63 Изработка на ДУП за дел од од У.Е. „11-ти Октомври“ дел од У.Б. 39, плански опфат
помеѓу: ул. „Братство Единство“, ул. „Доне Божинов“ и ул. „Октомвриска Револуција“ Општина Куманово.
Е.2.2.64 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“ дел од У.Б. 63,
плански опфат помеѓу: ул.„Благе Илиевски-Гуне“, ул. „Страшко Симонов“, ул.
„Александар Здравковиќ“ и ул. „Петар Драпшин“ - Општина Куманово
Е.2.2.65 Изработка на ДУП за дел од У.Е. „11-ти Ноември“ У.Б. 65-в плански опфат помеѓу:
крак на ул. „11-ти Ноември“, ул. „Пролетерски Бригади“, ул. „11-ти Октомври“ и ул.
„11-ти Ноември“ - Општина Куманово.
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Е.2.2.66 Изработка на Измена и дополна на ДУП за Г.П. 30 на К.П. 22024 од ДУП од У.Е. „Тоде
Мендол“, дел од У.Б. 62-Општина Куманово.
Е.2.2.67 Изработка на ДУП за дел од У.Е. „1“ У.Б. 7, плански опфат помеѓу: граница на урбано
подрачје и граница на урбана единица - Општина Куманово.
Е.2.2.68 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“ У.Б. 62, плански
опфат помеѓу: ул. „Браќа Филиповиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Вук Караџиќ“ и
граница на наменска зона – Општина Куманово
Е.2.2.69 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Стари Лозја“ дел од У.Б. 13 ,
плански опфат помеѓу: пешачка патека 3, егионален пат 1204, пешачка патека 4 и ул.
Новопланирана“, Општина Куманово
Е.2.2.70 Изработка на ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“ дел од У.Б. 63, плански опфат
помеѓу: ул. „Драги Шутевски“, ул. „Страшко Симонов“,граница на УЕ и ул. „Петар
Драпшин“ - Општина Куманово
Е.2.2.71 Изработка на ДУП за дел од У.Е. „Перо Чичо“ дел од У.Б. 19 , плански опфат помеѓу: ул.
„Ѓорче Петров“, ул. „2013“, ул. „Новопроектирана 100“ и ул. „Новопроектирана 200“ –
Општина Куманово.
Е.2.2.72 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Стари Лојза" дел од Урбан блок 13
,плански опфат меѓу пешачка патека, регионален пат Р1204, пешачка патека и ул.
"Новопланирана" - Општина Куманово
Е.2.2.73 Изработка на ДУП за дел од УЕ Х.Т.Карпош, УБ 64-в плански опфат меѓу ул. Ристовац,
ул. Х.Т.Карпош, ул.Дојранска, ул. 1-ви Мај, ул. Вера Циривири Трена и ул. Сава
Ковачевиќ
Е.2.2.74 ЛУПД за изградба на стовариште на КП 3641/2 м.в Бабин Дол КО Куманово- Општина
Куманово
Е.2.2.75 ЛУПД за вон населено место за изградаба на бензиска пумпна станица со услужен
центар со намена Е2 на КП 1962/3 м.в Речица КО Горно Којнаре – Општина Куманово
Е.2.2.76 Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/1, КП 200
КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово.
Е.2.2.77 Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/2, КО
Биљановце вон г.р. – Општина Куманово
Е.2.2.78 ЛУПД за вон населено место за изградба на комплекс со основна класа на намена
Б3- големи угостителски единици КП 576, КП 577, КП578, КП 580, КП581, и КП 582 КО
Љубодраг – Општина Куманово
Е.2.2.79 ЛУПД за вон населено место за изградба на А1 домување во станбени куќи ,
локалитет Железничка станица м.в Сари меше КО Куманово - Општина Куманово
Е.2.2.80 ЛУПД за вон населено место за изградба на Г2 Лесна и незагадувачка индустрија на
КП 379/1, КП 379/2, КП 380, КП 381/1 и КП 381/2 КО Речица Општина Куманово
Е.2.2.81 Изработка на УПВНМ за Г2-лесна и незагадувачка индустрија
Урбанистичките планови од точка Е.2.2 (финансирани од физички и правни лица) од
оваа Програма доколку во рок од шест (6) месеци од денот на Одобрена иницијатива не ја
започнат постапката за донесување на планот односно не поднесат барање за одобрување
на планска програма согласно член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
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(Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 136/16, 64/18 и 168/18) ќе се смета
дека се откажале од истиот и нивниот урбанистички план ќе биде иземен од годишната
Програма.
II. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се финансира
од буџетот за 2020 година и правни и физички лица чии барања се вградени или ќе се вградат
во оваа програма.
III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Општина Куманово финасира урбанистичко планирање од средствата предвидени со
буџетот за 2020 година со програма за урбанистичко планирање во износ од 4.500.000,00
денари.
IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Динамика на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од
приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите
средства.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Куманово, Сектор за
урбанизам.
Во текот на годината , а во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и
дополнувања.
Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистички планови, Општината како
нарачател на дел од плановите склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со
правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 388/16
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

23.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
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за објавување на Програма за локален економски развој на Општина Куманово за
2020 година
1. Се објавува Програмата за локален економски развој на Општина Куманово за
2020 година, Бр. 09 - 388/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-886/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

24.
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002), член 25 став 1 точка 11 и член 66 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2020 ГОДИНА
ВОВЕД
Локалната самоуправа на Општина Куманово е посветена и определена да изгради
стратегија за локален економски развој која ќе се базира на принципите на одржливост. Таа,
од друга страна, е главниот катализатор на економскиот развој на општината, или поточно,
како локална самоуправа таа ги посочува економските потреби заради побрз стопански
развој,

привлекување

на

нови

и

зачувување

користење, располагање и управување со

на постојните бизниси, маркетинг,

недвижен имот, креирање на локалната

политика во смисла олеснувања за формирање или проширувања на бизнисот,
образование и обука, развој на малите претпријатија или генерално речено локалниот
економски развој претставува сè она што општината може да го направи за подобрување на
економијата и социјалната благосостојба на нејзините граѓани.
Документот Стратегија за локален економски развој на Општина Куманово за
периодот 2020 – 2024 година (во натамошниот текст, Стратегијата за ЛЕР) е изработена во
периодот јануари - ноември 2019 година. Притоа беше евидентно и важно да се посочи
дека во процесот учестваа сите засегнати страни во областите на делување на стратегијата:
економија и бизнис окружување, рурален развој, занаетчиство, млади и развој на туризмот.
Во процесот беше недвосмислено искажана и потребата од идна примена на принципите
енергетска ефикасност при деловните инвестиции во јавни и приватни објекти, потребата
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од развиена инфраструктура и стручна администрација која работи по највисоки стандарди
со цел да обезбеди високо квалитетни услуги како за граѓаните така и особено кон и за
бизнис заедницата.
Успехот на секоја локална заедница денес зависи од нејзината способност да се
прилагоди на динамичната локална, национална и меѓународна пазарна економија.
Стратешкото планирање во областа на ЛЕР може да го зајакне капацитетот на локалната
економија, да придонесе кон подобрувањето на инвестициската клима но и кон
подобрувањето на продуктивноста и конкурентоста на локалните бизниси, претприемачите
и работниците. Способноста на заедницата да го подобри квалитетот на живот, да создаде
нови економски можности и да се бори против сиромаштијата, зависи од степенот на
разбирање на ЛЕР и стратешкото дејствување во променливото и високо конкурентно
пазарно општество.
Локалниот економски развој (ЛЕР) создава можности на локалната самоуправа, на
приватниот и на непрофитните сектори, како и на локалните зедници, да работат заедно за
подобрување на локалната економија. ЛЕР се фокусира на зголемување на конкурентноста,
и одржливиот развој.
Постојат повеќе фактори кои можат во иднина, да ја зголемат веројатноста за
успешни проекти и програми за развој на општината но сепак, клучни треба да бидат
следниве:
•

Раководството треба да ги зближува луѓето, науката и финансиските средства на

сите нивоа на актуелната администрација и различни лица од јавните, приватните и
општествените сектори, за да можат да се реализираат заедничките задачи;
•

Формирање на институционална рамка (Општински тим за стратешко

планирање -Локален економски социјален совет на општина Куманово) во која ќе се
обезбеди одржливост на комуникацијата на сите чинители. Локалната самоуправа, како
ентитет не може сама да ја подобри економската благосостојба на општината, туку за тоа е
потребна соработка на сите чинители;
•

Разбирање на предностите и слабостите на локалната економија и нејзините

компаративни предности или СВОТ анализа ;
•

Формулирање на заедничка визија, но и цели во однос на сите чинители на

економскиот развој;
•

Акциски и оперативни планови кои се донесуваат во врска со локалните потреби

имајќи ги предвид слабите и јаките страни на општината;
•

Обезбедување на помош и услуги од други институции, каде локалната

самоуправа не може сама да ги исполни потребите на општината.

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Во член 22 од Законот за локална самоуправа, во точка 3 наведено е дека Општината
е надлежна за локалниот економски развој - утврдување на развојните и структурните
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приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развојот на малите и
средни претпријатија и претприемништвото, и во тој контекст, учество во воспоставување и
развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерства.
Локалниот економски развој по дефиниција е подобрување на конкурентоста на
економскиот сектор во рамки на дефинирани локални економски услови. Целта на
локалниот економски развој (ЛЕР) е да изгради економски капацитет на локално ниво за да
се подобри економската иднина на таа област и животниот стандард на сите жители. Тоа е
процес преку кој јавноста, стопанските дејности и невладиниот сектор работат заедно како
партнерство за да создат подобри услови за економски развој и нови вработувања.
Подготовката на програмата се базира врз претходно изработена стратегија со
проценки и анализи во заедницата од сите тематски области во кои локалната самоуправа
има законски надлежости или е во фаза на нивно преземање.
Локалниот економски развој претставува организирана дејност во која се утврдуваат
развојните приоритети преку дефинирање на стратешки цели, утврдување на мерки,
спроведување на проекти и активности за динамичен и балансиран економски развој.
Локалниот економски развој се однесува на заедницата која презема заеднички
напори за подобрување на бизнис-климата, климата за инвестирање, за подобрување на
конкурентноста во однос на други локални заедници во земјата, остварување на
компаративни предности, зголемување на бројот на работни места, зголемување на БДП и
нивото на приходи на граѓаните во заедницата, заштита на животната средина (зелена
економија) и подигање на нивото на кавалитетот на живеење според европските и
светските стандарди.
Преку Одделението за стратешко планирање и ЛЕР се овозможува партнерите од
јавниот, приватниот (бизнис) и невладиниот сектор да создадат подобри услови за
економски растеж и воспоставување и одржување динамична претприемачка култура и
создавање нова заедница и деловна благосостојба со цел подобрување на квалитетот и
условите на животот на сите во заедницата.
Локален економски развој е процес со кој општината го унапредуваат квалитетот на
живот на нивните жители со создавање на нова стопанска и општествена благосостојба.
Одделението за локален економски развој во наредниот период заедно со Локален
економски социјален совет на Општина Куманово ќе биде сконцентрирано на следниве
приоритети: бизнис окружувањето и подобрување на бизнис-климата; развој на туризмот и
други услуги; развој, млади и рурален развој; занаетчиство.

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА
Во Општина Куманово економската дејност се одвива претежно преку застапеноста
на традиционалните сектори: преработувачка индустрија, чевларска индустрија, метална
индустрија, трговија, земјоделство, туризам и угостителство, сообраќај, а во последните
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години и градежништвото зема поголем замав и овие сектори обезбедуваат добра основа
за економски развој.
Основни расположливи и потенцијални можности за поттикнување на економскиот
развој на општина Куманово се: добрата географска поставеност (погранична лоцираност и
патните коридори VIII и X), постоечките индустриско-економски зони (Бедиње, Карпош,
Доброшане, Речица), природните ресурси (минерални и термоминерални води, руди и
минерали), двете реки (Пчиња и Крива Река), типична континентална клима погодна за
развој на низа земјоделски култури, планински појас со богат шумски фонд, можност за
еколошко производство на храна, реки и крајбрежни пасишта погодни за раноградинарско
производство и сточарство.
Општината се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија. Истата се
граничи со Република Србија, а во непосредна близина се и границите со Косово и со
Република Бугарија што претставува извонредна можност за меѓугранична соработка и
аплицирање на европски проекти од IPA – Cross-border компонента.
Дел од поголемата ангажираност на одделението за локален економски развој ќе
биде и во насока на рамномерен регионален развој, со што се планира поголема
инволвираност во проекти кои ги спроеведува Центарот на Североисточниот плански
регион, особено во проекти кој ќе го поттикнат локалениот економски развој (од сферата на
туризмот и поддршка на МСП) .
Врз основа на визијата за локален економски развој на Општина Куманово која
гласи: „Куманово како водечки, развиен економски, социјален и еколошки центар во

Република Македонија и пошироко во регионот, спој на модерни и традиционални
вредности со развиени демократски институции и задоволни граѓани“, како и другите
стратегии и планови користени за изработка на програмата, дефинирани се приоритети,
односно полиња на интервенција во делот кој го опфаќа локалниот економски развој.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Полиња на интервенција (приоритети):
- Бизнис опкружување и подобрување на економската состојба (бизнис-климата)
- Млади
- Туризам и угостителство
- Рурален развој
- Занаетчиство
Општина Куманово преку Одделението за локален економски развој, во согласност со
своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и
условите за локален економски развој, според претходно усвоените и дефинирани
стратешки цели и приоритети, ги претставува проектите за
економски развој на Општина Куманово за 2020 година.

Програмата за локален
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НОСИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА
За реализирање на Програмата на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година
е задолжен - Одделение за стратешко планирање, креирање на политики , следење

и

локален економски развој (ЛЕР) во соработка со други сектори и одделенија при Општина
Куманово.
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ЗА

2020 ГОДИНА
Програмата за стратешко планирање, креирање на политики, следење и локален
економски развој (ЛЕР), еден дел се финансира од Буџетот на Општина Куманово за 2020
година, Владини институци од домашни и меѓународни донатори .
Проекти за стратешко планирање и ЛЕР за 2020 година
Врз основа на Вашето барање бр. 05-7853/1 од 06.11.2019 година. Ве известуваме дека
предвидените тековни и капитални трошоци потребни за нормално функционирање на
Одделението за за стратешко планирање, креирање на политики, следење и локален
економски развој (ЛЕР), за кои треба да бидат планирани средства во Буџетот за 2020
година се следниве:
Програмска цел
1.Регионална програма за локална демократија
(ReLOaD)

Буџет-МКД
Сопствено
Други
финасирање
донатори

1.1Реализација на веке одобрени проекти во висина
908.878
1.2Реализација на трет повик од програмата на
(ReLOaD)
615.000
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И БИЗНИС ОКРУЖУВАЊЕ
2. Искористеност на 40% од капацитетот на индустриска зона „Речица“ и „Новине“ до
2024 година
2.1 Изработка на водич за инвестиции на општина 100.000
Куманово
2.2Изработка на урбанистичко–проектна документација
1.560.000
за индустриска зона ”Речица” и “Новине”
2.3 Реализација на дел од инфраструктура во 1/3 од
15.000.000
индустриската зона ”Речица” и “Новине”
2,4 Организирање на 2 форуми за промоција на 120.000
индустриска зона ”Речица” и “Новине”
2.5 Редизајнирање и реконструкција на web сајт 100.000
www.visitkumanovo.com
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3.Програмска цел: Усвоена конкретна политика или програма за субвенционирање на
социјалнопретприемништво и социјална инклузија до 2024 година
3.1 Субвенционирање на 2 бизниси од сферата на
социјална инклузија и социјално претприемништво
3.2 Мерки за подобрување на можностите за креирање
на нови работни места
3.3 Организирање на 2 бизнис форуми
3.4 Изработка на стратегија со акционен план ЛЕСС

615.000

30.000

100,000
250,000

ЗАНАЕТЧИСТВО
4,Креирање на прецизен регистар на занаетчии до 2020 година.
4.1 Заживување на база на податоци на стари занаети
4.2 Избор на најдобар сувенир на град Куманово

100,000

4.3 Градење на конкурентност преку соработка и
иновација: пристап до странските пазари за ракотворби

00

100,000

100.000

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО
5. Програмска цел – Да се подобри инфраструктура на барем 5 културни
знаменитости до 2024 г.
5.1Подготовка на инфраструктурни проекти за
300.000
приоритетни културни знаменитости.
5.2Изработка на стратегија за туризам
300.000
6.МЛАДИ
6.1Утврдување на состојби во однос на вработеноста и
вработувањето на младите во општина Куманово во
2020 година
6.2 Подготовка и имплементација на оперативна
програма за стимулирање на работно ангажирање на
младите
6.3 Отворање на бизнис инкубатор за Start up бизниси

30.000

30.000

30.000

30.000

660.000

660.000

7.1Поддршка на промоции на органско производство

100.000

100.000

7.2Организрање на традиционален годишен саем за
сточен фонд, месо и млечни производи и производи од
мед во Куманово

100,000

100,000

7.РУРАЛЕН РАЗВОЈ
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3.243.878

Вкупно

18.895.000
22.138.878

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/22
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

25.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Браќа
Миладиновци“ - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Браќа
Миладиновци“ - Куманово, Бр. 09 - 388/8, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-872/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

26.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ Куманово
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1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово,
Бр. 01-487/1, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 10.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/8
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

27.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Вук Караџиќ“ Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Вук Караџиќ“ Куманово, Бр. 09 - 388/9, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-873/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

28.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Вук Караџиќ“ - Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Вук Караџиќ“ - Куманово, Бр. 01243/1, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 10.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
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Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

29.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Кочо Рацин“ Куманово
1.

Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Кочо Рацин“ Куманово, Бр. 09 - 388/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-874/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

30.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово, Бр. 01503/2, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 05.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/10
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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31.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Христијан
Карпош“ - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Христијан
Карпош“ - Куманово, Бр. 09 - 388/11, што Советот на Општина Куманово го донесе
на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-875/1
Градоначалник
23 јануари 2020 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
32.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Христијан Карпош“ –
Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово, Бр.
01-392, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 05.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/11
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

33.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
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за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Карпош“ с. Умин
Дол - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Карпош“ с. Умин
Дол - Куманово, Бр. 09 - 388/12, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-876/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

34.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на
РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Карпош“ с. Умин Дол Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Карпош“ с. Умин Дол - Куманово,
Бр. 01-135, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 25.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/12
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

35.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за давање на мислење на Статутот на УОМО „Панче Пешев”
– Куманово
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1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на УОМО „Панче Пешев”
– Куманово, Бр. 09 - 388/13, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-877/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

36.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на УОМО „Панче Пешев” – Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на УОМО „Панче Пешев” – Куманово, Бр.
02-240/3, донесен од Училишниот одбор на училиштето за основно музичко
образование, на седницата одржана на 30.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/13
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

37.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за локален
економски развој на Советот на Општина Куманово

Страница 51

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за локален
економски развој на Советот на Општина Куманово, Бр. 09 - 388/27, што Советот
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-891/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

38.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ” бр. 5/02), член 35 став 1, 2 и 3, член 36 и член 48 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово‘‘ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и избор на член на Комисијата за локален економски развој на
Советот на Општина Куманово
1. Се разрешува членот на Комисијата за локален економски развој на Советот на
Општина Куманово, Емилија Трајковска.
2. За член на Комисијата за локален економски развој на Советот на Општина
Куманово, се избира Слаѓана Ѓорѓиевска.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/27
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

39.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за
одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на
Советот на Општина Куманово
1. Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за
одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и
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признанија на Советот на Општина Куманово, Бр. 09 - 388/28, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-892/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

40.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ” бр. 5/02), член 35 став 1, 2 и 3, член 36 и член 48 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово‘‘ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и избор на член на Комисијата за одбележување на празници и
манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на Општина
Куманово
1. Се разрешува членот на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и
доделување на награди и признанија на Советот на Општина Куманово, Емилија
Трајковска.
2. За член на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување
на награди и признанија на Советот на Општина Куманово, се избира Слаѓана
Ѓорѓиевска.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/28
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

41.
Врз основа на член 50 став 1 точка 6 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“, Бр.05/02), член 115 став 1 и член 118, став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19),
Градоначалникот на Општина Куманово донесе
РЕШЕНИЕ
за констатирање на престанок на мандат на вршител на должност -директор
на Општинско Основно Училиште „Карпош“ с.Умин Дол - Куманово
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1. Мандатот на вршител на должност – директор на ООУ „Карпош“ с.Умин Дол Куманово, Владимир Јовановиќ, престанува поради истекот на периодот на
мандатот за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот
на Општина Куманово, Бр.08-УП1-2725 од 16.07.2019 година;
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.08-УП1-2725 од
16.07.2019 година, Владимир Јовановиќ беше избран за вршител на должност– директор на
ООУ „Карпош“ с.Умин Дол– Куманово, со мандат до 6 месеци.
Согласно горенаведеното, како и одредбите од Законот за основно образование за
периодот на траењето на мандатот на В.Д. - директор на основно училиште и за
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово
одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
Бр.08-УП1-2725/2019

Градоначалник

16 јануари 2020 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

42.
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 118 став 1, 4 и 5 од Законот за основното
образование

(„Службен

весник

на

Република

Северна

Македонија“

Градоначалникот на Општина Куманово донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на вршител на должност - директор на
Општинско Основно Училиште „Карпош“ с.Умин Дол - Куманово

бр161/19),
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1. СЕ ИМЕНУВА Весна Бојковска, ВСС, професор по одделенска настава, за вршител на
должност - директор на Општинско Основно Училиште „Карпош“ с.Умин ДолКуманово;
2. Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до
изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на
неговото именување;
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран престанок
на мандатот на вршител на должност - директор на Општинско Основно Училиште „Карпош“
с.Умин Дол, Куманово. Согласно член 118, став 1 од Законот за основно образование,
Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, именува вршител на
должност-директор на училиштето. Поради незавршената постапка за избор на директор на
училиштето, а постапувајќи согласно наведениот Закон, Градоначалникот на Општина
Куманово, одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
Бр.08-УП1-297

Градоначалник

16 јануари 2020 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

43.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата
за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година, Бр. 09-388/5, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020
година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-869/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

44.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на
Општина Куманово за 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на
Општина Куманово за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/5
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

45.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајoт за реализација на
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019
година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата
за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година,
Бр. 09-388/15, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана
на 22 јануари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-879/1

Градоначалник
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на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

46.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко
планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на
подрачјето на Општина Куманово за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/15
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

47.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на
ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од 01.07.2019 – 30.09.2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на
ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од 01.07.2019 – 30.09.2019 година, Бр.
09-388/18, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на
22 јануари 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-882/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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48.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ Куманово за период од 01.07.2019 – 30.09.2019 година
1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово
за период од 01.07.2019 – 30.09.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/18
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

49.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на
ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од 01.10.2019 – 31.12.2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на
ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од 01.10.2019 – 31.12.2019 година, Бр.
09-388/19, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на
22 јануари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-883/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

50.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
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39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ Куманово за период од 01.10.2019 – 31.12.2019 година
1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово
за период од 01.10.2019 – 30.12.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 388/19
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

51.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Куманово –
план“ – Куманово за 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Куманово –
план“ – Куманово за 2019 година, Бр. 09-388/20, што Советот на Општина
Куманово го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-884/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

52.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Куманово – план‘‘ – Куманово за 2019
година

Страница 59

Број 1

24 јануари 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Куманово – план‘‘ – Куманово за 2019
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 388/20
Совет на Општина Куманово
22 јануари 2020 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
53.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово –
план“ – Куманово за 2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово –
план“ – Куманово за 2020 година, Бр. 09-388/21, што Советот на Општина
Куманово го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-885/1
23 јануари 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

54.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2020
година
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2020
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
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Бр. 09 – 388/21
22 јануари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
СОДРЖИНА

1. Заклучок за објавување на Одлука за
констатирање престанок на мандат на
член на Советот на Општина
Куманово…………………….
2. Одлука за констатирање престанок
на мандат на член на Советот на
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на
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–
Куманово..............................................
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наменска зона, ул. „100“ и ул. „300“ –
Општина
Куманово..............................................
10. Одлука за донесување на Измена и
дополна на Детален урбанистички
план за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од
УБ 11, плански опфат помеѓу ул. „Доне
Божинов“, крак на ул. „Доне Божинов“,
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недвижна ствар- сопственост на
Општина Куманово на Министерство за
информатичко
општество
и
администрација.....................................
8

3

17. Заклучок за објавување на Одлука
за исплата на еднократна парична
помош од Буџетот на Општина
Куманово за 2020 година.....
9

4

18. Одлука за исплата на еднократна
парична помош од Буџетот на Општина
Куманово за 2020 година.....
19. Заклучок за објавување на
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Општина Куманово за 2020 година.....

9

10
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10

22

22.
Програма
за
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22

Страница 61

Број 1

24 јануари 2020 г.

граница на наменска зона, ул. „100“ и
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