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735.
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 престанување со работа и спроведување на ликвидација,
промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на
ликвидатор на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот
плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово
1. Се објавува Одлуката за престанување со работа и спроведување на ликвидација,
промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор
на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион
ЕКО-ЗОНА Куманово, Бр. 09-7994/6, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8241/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

736.
Врз основа на членовите 51, 538 и 539 од Законот за трговските друштва („Службен
весник на РМ“ бр. 28/2004, 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010,
48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014,
41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и
120/2018), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 12 декември 2018 година,
донесе
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О Д Л У К А
за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма,
промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничко јавно
претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА
Куманово
Член 1
Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација на
Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион
ЕКО-ЗОНА Куманово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр.ББ, Куманово.
Член 2
Основниот влог во износ од 307.343,оо денари, се враќа на основачите, односно на:
– Општина Крива Паланка, во износ од 38.100,оо денари
– Општина Кратово, во износ од 19.107,оо денари
– Општина Куманово, во износ од 193.036,оо денари
– Општина Липково, во износ од 49.516,оо денари
– Општина Ранковце, во износ од 7.584,оо денари.
Член 3
Се менува називот на фирмата на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад
во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово и гласи: Заедничко јавно
претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово
- во ликвидација.
Се менува и скратениот назив на фирмата ЗЈП ЕКО-ЗОНА Куманово и гласи: ЗЈП ЕКОЗОНА Куманово - во ликвидација.
Член 4
Младен Протиќ, со адреса на живеење на ул. „АВНОЈ“ бр.139, Куманово, се разрешува од
функцијата овластено лице за застапување до конституирање на ЗЈП ЕКО-ЗОНА Куманово и се
именува за ликвидатор на ЗЈП ЕКО-ЗОНА Куманово - во ликвидација.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09-7994/6
12 декември 2018 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска с.р.
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737.
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 започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на
системот за јавно осветлување во Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за
јавно осветлување во Општина Куманово, Бр. 09-7994/8, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8243/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

738.
Врз основа на член 17 и член 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на РМ“ бр. 06/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 68 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ број 13/03, 13/07 и 8/15), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 12 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВО ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1
Со оваа Одлука Општината Куманово започнува постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за
јавно осветлување во Општина Куманово (во натамошен текст: договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство).
Оправданоста од доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство е утврдена согласно Физибилити студијата со архивски број Уп1-37-3574 од 01
ноември 2018 година, изготвена од БКК ДООЕЛ – Скопје, според која градот Куманово со
спроведување на јавно приватно партнерство значително ќе го подобри квантитетот и
квалитетот на јавното осветлување, одржување и модернизација на истото. Притоа со висок
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степен ќе се зголеми економичноста на трошоците за одржување и потрошок на електрична
енергија.
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се реализира според
моделот (DBFO) според кој одржувањето, изградбата, финансирањето и работењето на јавната
инфраструктура е во надлежност на приватниот партнер, а по истекот на концесискиот период
станува сопственост на општината.
Член 2
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се воспостави како
концесија за јавна работа.
Член 3
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на договорот за јавно приватно
партнерство се:
Оптимизација на системот на јавното осветлување
Подобрување во ефикасноста во давањето на услуги кон граѓаните
Намалување на трошоците
Подобрување на естетскиот изглед на градот
Зголемување на атрактивноста на градот
Подобрување на условите за одвивање на сообраќајот и движењето на
пешаците во ноќни услови
 Осовременување и модернизација на општината







Нивното исполнување би довело до следниве бенефити за градот Куманово:
 Комплетно обновување на јавното осветлување на територијата на градот и околината
 Употреба на штедливи LED светлечки извори
 Поквалитетно осветлување на спомениците и парковите
Член 4
Предмет на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство претставува:
Модернизација на постојниот систем за јавно осветлување на подрачјето на Општина
Куманово преку замена на постојните сијалични места со нови LED штедливи светилки,
соодветна опрема и континуирано функционално одржување на системот на јавно
осветлување.
Член 5
Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е
дефинирана во Физибилити студијата за оправданост од воспоставување на договор за јавно
приватно партнерство за модернизација за системот за јавно осветлување во Општина
Куманово и изнесува 4.677.280 евра.
Член 6
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели за период од 10
години, при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на договорот.
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По истекот на договорот приватниот партнер е должен системот да го предаде на јавниот
партнер Општина Куманово во исправна и функционална состојба прилагоден на начинот на
функционирање, одржување и сервисирање
Член 7
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се доделува по пат на
отворена постапка, со објавување на оглас, а согласно одредбите од Закон за концесии и јавно
приватно партнерство и Законот за јавни набавки.

Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува
100.000,00 денари која ќе се уплаќа пред подигањето на тендерската документација на жиро –
сметка на Општина Куманово.
Член 9
Постапката за доделување на Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката.
Комисијата ќе ја подготви тендерската документација во рок од 10 дена од денот на
влегување во сила на оваа Одлука.
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на објавување на огласот.
Градоначалникот на Општина Куманово во рок од 7 дена од влегувањето во сила на оваа
Одлука ќе ја формира Комисијата за спроведување на постапката.
Член 10
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 09 – 7994/8
12 декември 2018 година
Куманово

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

739.
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 вонредни мерки за намалување на
загадувањето на амбиентниот воздух во општина Куманово
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1. Се објавува Одлуката за донесување на вонредни мерки за намалување на загадувањето
на амбиентниот воздух во општина Куманово, Бр. 09-7994/10, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8245/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

740.
Врз основа на член 26 од Законот на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник
на РМ“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), член 22 став 1 точка 2 од
Законот на 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 и 8/15),Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 12 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОНРЕДНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА
АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа Одлука се донесуваат вонредни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот
воздух на територијата на општина Куманово.
Член 2
Следните мерки ќе бидат составен дел од Планот за квалитет на амбиентниот воздух на
територијата на општина Куманово (2019-2023):
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово да врши зачестено миење на улици и
тротоари во централно градско подрачје и густо населени места кога надворешните
услови тоа го дозволуваат;
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово да врши аеросолизација во период кога
има висока концентрација на загаденост на воздухот;
 Регулирање на сообраќај во градот преку забрана на движење со моторни возила на улици
во централно градско подрачје особено во т.н. „тесни грла“ во одреден период од денот;
 Општина Куманово и Советот на општина Куманово му препорачува на надлежниот орган
за регулирање на сообраќајниот режим (МВР - СВР) да ги упатува на дополнителен
технички преглед сите возила, посебно тешки товарни возила (камиони и автобуси), кои
не ги задоволуваат основните стандарди за емисии на загадувачки материи во воздухот;
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 Општина Куманово и Советот на општина Куманово му препорачува на надлежниот орган
за регулирање на сообраќајниот режим (МВР - СВР) да воведе ограничувања на
сообраќајот врз основа на:
o тип на возило (пр. товарни возила, приватни возила);
o возила со парни или непарни регистарски таблички;
o емисии од возилата (пр. ЕУРО X, двотактни мотори и сите дизел возила без
катализатор);
o доставата на стоки со возила да се извршува пред 7:30 или по 18 часот
o градежните машини (багери, булдожери, виљушкари) да се пренесат до градилиштата
до 7:30 часот.
o активна имплементација и контрола на веќе воведениот сообраќаен режим за тешки
товарни возила чија крајна дестинација не е Куманово (да ја користат обиколницата);
 Се задолжува инспекцијата при Општина Куманово, преку своите комунални редари да
врши ефективна контрола на загадувањето на воздухот по службена должност, како и по
пријава од страна на граѓаните како и воведување на дежурства за време на викенд и
после работно време во Инспекторатот на општина Куманово;
 Се препорачува сите училишта, градинки и други јавни установи кои користат нафта како
енергенс за затоплување да го сменат и користат индустриски БИОДИЗЕЛ;
 Се препорачува користење на БИОДИЗЕЛ во сите возила и друга наменска механизација
коja е под надлежност на Општината и под надлежност на јавните претпријатија во
општината;
 Се препорачува на Општина Куманово да при распишување на тендерските постапки за
одредени градежни активности каде што се користи горивото, за возила и друга
механизација, Еуро Дизел 1, 2 и 3 како услов ја замени со нов критериум и тоа користење
на БИОДИЗЕЛ;
 Општината ја проследува информацијата до граѓаните, преку веб-страницата на
општината со објавување аларм на почетната страница со препорака да се погледнат
советите за намалување на негативните ефекти од загадувачките супстанции;
 Ги информира засегнатите локални субјекти, особено градинките, основните училишта,
граѓанските здруженија итн, со препорака да се избегнуваат активности на отворено;
 Се препорачува на индустриските капацитети да го намалат своето производство, особено
во попладневните часови кога загадувањето е најголемо, но и да се придржуваат или да
си ги реализираат мерките кои им се предвидени во елаборатот за животна средина кој
го имаат поднесено до Општина Куманово и за кој им е издадено Решение за одобрување
на истиот од страна на Одделението за заштита на животната средина и природата, во
спротивно истото ќе им биде поништено согласно Законот за животната средина;
 Се задолжуваат сите правни лица кои имаат Решение за одобрување на Елаборат за
заштита на животна средина од страна на Општина Куманово, да постават соодветни
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филтри на нивните оџаци за прочистување на воздухот доколку ги користат истите, со
што посебен акцент би се дало на правните лица кои подготвуваат храна на дрва, жар
или ќумур и сл., со што би се намалило штетното влијание на воздухот;
 Се наложува на сите сопственици на каменоломи, производствени и преработувачки
капацитети во индустриски зони, Депонијата за комунален смет под надлежност на ЈП
„Чистота и зеленило“ Куманово и Пречистителната станица за отпадни води под
надлежност на ЈП „Водовод“ Куманово да направат зелени појаси со засадување на 3
годишни дрва и систем за наводнување за истите, како и подигање на зелени појаси
покрај сите регионални патишта на територија на општината чија обврска за оваа
активност ќе биде на Општина Куманово;
 При добивање на одобрение за градба за нови објекти од страна на секторот за урбанизам,
се препорачува да се планира приклучок на гасоводна инсталација;
 Се задолжува Општина Куманово да дистрибуира летоци/брошури со содржина за
начинот на користење и одржување на ложиштата, оддржување на оџаците, складирање
на огревниот материјал, како и економска исплатливост доколку користат гас како
енергенс за затоплување;
 Се задолжува ЈП „Куманово – гас“ Куманово да врши редовни кампањи, трибини и акции
за поголемо вклучување на мрежата за гасна инфраструктура во градот;
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово за обновување на постоечките зелени
површини во централното градско подрачје, како и формирање на нови зелени
површини во повеќе делови од градот;
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово за спроведување на повеќе еколошки
акции за расчистување на диви депонии, како и спроведување на повеќе акции за
пошумување и создавање на нови дрвореди.
Член 3
Во насока на намалување на аерозагадувањето, Владата на Република Македонија, во
Предлог-буџетот на Република Македонија за 2019 година, за прв пат, воведе нова програма за
намалување на аерозагадување во Република Македонија, чија што имплементација станува
стратешки приоритет на Владата за 2019 година.
Имајќи го предвид фактот дека борбата против аерозагадувањето и правото на квалитетна
и здрава животна околина стануваат стратешки приоритет на Владата на Република Македонија, а
во време на дефинирање на Програмите за Буџетот на Општината за 2019 година потребно е да се
следат следните приоритетни активности кои се предвидени во Програмата за намалување на
загадувањето донесена од страна на Владата на Република Македонија, а кои се прилагодени за
општина Куманово:
 Мониторинг на квалитетот на воздухот
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Замена на инструменти во мониторинг станицата и поставување на три нови мерни
станици распоредени во општина Куманово,

-

Ангажирање на лиценцирана независна консултантска фирма која поседува
сопствена соодветна опрема (мобилна мерна станица, лабораторија и др.опрема) за
квалитет на воздух, за утврдување на моменталната фактичка состојба во општина
Куманово, со цел детектирање на концентрацијата на загаденост во одредени
подрачја, а од друга страна добиените информации ќе се искористат за изготвување
на квалитетни стратешки документи, студии, програми, планови и сл. за ефикасно
решавање на овој проблем.

 Подобрување на капацитетите на инспекторатите за животна средина за вршење на
инспекциски надзор, со цел да се обезбеди целосна примена на релевантните законски
прописи за заштита на животната средина.
-

Зголемен број на вработени;

-

Зголемен обем на редовни контроли;

-

Воведување на поефикасен систем на вршење инспекциски контроли.

 Подигање на јавна свест
-

Едукативни кампањи, трибини, работилници за информирање на граѓаните за
штетноста од користење на нееколошки извори за затоплување;

-

Воведување на часови по Екологија во сите основни и средни училишта, со
задолжително присуство на наставата, кое на крај би влијаело на поведението што го
има секој ученик во своето сведителство.

 Намалување на емисиите на загадувачки супстанци од затоплување во домаќинствата.
Како најголем извор на загадување, најмногу активности ќе бидат имплементирани од
овој сектор. Имајќи предвид дека субвенционирањето не е најсоодветниот и најефикасен
начин за поттикнување на промени, а во исто време може негативно да влијае врз
пазарните активности во овој сектор (понудата и побарувачката на нови технологии и
енергенси за греење), активностите ќе бидат насочени кон изнаоѓање на модели за
поттикнување на приватните компании да понудат посоодветни пакети, а домаќинствата
полесно да можат да се одлучат да ги променат технологиите за греење. Активностите во
овој сектор ќе ги постигнат следните цели:
- домаќинства ќе ги променат старите нееколошки печки на дрва со поефикасни грејни
тела;
- домаќинства ќе набават инвертер клима уреди за затоплување;
- Приватни фирми кои продаваат еколошки уреди ќе добијат помош за градење на
нивните капацитети и за изготвување на маркетинг стратегии и за воспоставување на
партнерства со банките за да понудат поволни пакети за сите категории на граѓани;
- домаќинства ќе ја подобрат енергетската ефикасност на домовите;
- домаќинства ќе се приклучат на гас;
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- домаќинства од социјално ранливите категории субвенционирани да го променат
начинот на греење, преку специјално дизајниран механизам за поддршка;
- Забранета продажба на јаглен за греење - донесени законски измени во 2019.
 Урбано зеленило - запуштените површини и прашината се исто така голем извор на
загадувањето во урбаните центри. Одложениот шут и отпад на истите површини
дополнително ја влошува состојбата, а нивното често палење е премногу опасно за сите
околни населби. Затоа, овие активности исто така ќе имаат приоритет во реализацијата:
- Итно изготвување на план за зазеленување и реализација на истиот;
-

Куманово без запуштени калливи површини покрај речното корито и други површини
во урбаниот дел на градот.

 Менаџирање со отпад
-

Чистење на дивите депонии;

-

Едукативни активности за намалување на создавањето на отпад и негово
реискористување и компостирање на органскиот отпад;

-

Поставување на мрежи во реките за собирање на отпадната пластика;

-

Стимулирање на собирање, селектирање и рециклирање пластика, и други
активности

 Транспорт - загадувањето на воздухот од овој сектор најдиректно го чувствуваат
граѓаните, бидејќи емисиите се емитуваат на нивото на секојдневно движење на
граѓаните. Затоа, активностите од овој сектор ќе бидат насочени не само кон намалување
на емисиите, туку и кон намалување на изложеноста на граѓаните дури се движат од едно
до друго место. За таа цел, активностите ќе бидат фокусирани кон:
-

Измени на законот за возила (Воведување на еколошки налепници, субвенции за
набавка на електрични и хибридни возила, субвенции за вградување на уреди кои
користат нафтен или земен гас);

-

Преструктуирање на јавниот транспорт;

-

Воведување на зимски режим на сообраќај;

 Индустрија - големите индустриски капацитети со А и Б интегрирани дозволи, релативно
малку на број, воглавно ги исполнуваат законските прописи за поставување филтри и
известување за квалитетот на воздухот. Сепак, ќе се продолжи со редовни инспекциски
контроли и ќе се осигура дека сите тие ги исполнуваат строгите прописи. Правните
субјекти кои имаат обврска за изготвување на елаборати се голем предизвик, како и оние
кои горат отпад во кругот на своите капацитети. Затоа, ќе се преземат следните
активности:
-

Зачестени редовни контроли;

-

Транспарентно објавување на сите компании со валидни А и Б дозволи

 Градежништво - градежната експанзија и непочитувањето на законските прописи за
градење и обезбедување на градежните објекти во градба, и непрописното одложување
на градежниот шут и отпад во последните години значително придонесува за
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загадувањето, меѓу другото и на воздухот. Затоа, во овој сектор ќе се реализираат
следните активности:
-

Зајакнати контроли на градежните активности;

-

Воведување на систем за одложување на отпадот од градежните објекти преку
изготвување на план за одложување на почетокот на градбата од надворешна фирма

Прогресот на имплементацијата и резултатите од програмата ќе се следат преку систем за
следење на програмата којшто ќе се воспостави во првите месеци од имплементацијата. За
следење на резултатите, ќе се подготви мониторинг план со мерливи и реални индикатори, и ќе
се развие алатка за собирање и анализа на податоците. Извештаи за прогресот и резултатите од
имплементацијата на програмата ќе се доставуваат до Владата на Република Македонија два
пати годишно.
Член 4
Со донесување на вонредните мерки се задолжува Општина Куманово да ги објави на
локалните медиуми и својата веб-страна и да ја следи состојбата со квалитетот на воздухот.
Член 5
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/10
12 декември 2018 година
Куманово

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

741.
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 авто-такси превоз на патници во Општината Куманово
1. Се објавува Одлуката за авто-такси превоз на патници во Општината Куманово, Бр. 097994/11, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември
2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8246/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.
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742.
Врз основа на член 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на
РМ“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13,
42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18),
член 22 став 1 точка 4 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 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018
година, донесе

ОДЛУКА
за авто-такси превоз на патници во Општината Куманово
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се уредува авто-такси превозот на патниците во Општината Куманово во делот
на:
1. Локација и капацитет на такси станиците;
2. Обележувањето,опремувањето и начинот на користење на такси станиците;
3. Бојата на возилата со кои се врши авто-такси превоз на патниците;
4. Унифицирани ознаки и опрема на такси возило;
5. Утврдување на тарифата за авто-такси превоз на патници;
6. Максимален број на такси возила за вршење на авто-такси превоз на патници.
1.ЛОКАЦИЈАТА И КАПАЦИТЕТОТ НА ТАКСИ
Член 2
Во Општината Куманово се утврдуваат следните локации со капацитетот на такси станици за
такси возила со кои се врши превоз на патници:
Ред.
Име на такси станица
локација на такси станица
капацитет
број
Железничка станица
3-до Хотел Лав
6
1.
3-покрај ограда на силос(спроти
Отпад)
2.
Фабрика Искра
3-од лева страна на ул.11-ти Октомври 3
Болница
15-на ул.11-ти Ноември после Брза 15
3.
Помош
Градски стадион
5-спроти влез на дирекција на 5
4.
А.Д.Козјак
Автобуска станица
10-на паркинг на ул.Доне Божинов
15
5.
5-на ул.Братство Единство пред
кафана Европа
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Населба Карпош
Сточен пазар
Октомвриска Револуција

8.
Централно градско подрачје
9.

10.
11.

Ул.Гоце Делчев
Ул.11 Октомври
Бул. III МУБ

12.

13.
14.

Ул.Тоде Мендол
Ул.Ѓуро Ѓаковиќ
МЗ Тоде Мендол

15.

Ул.Тоде Думба
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ул.Т.Митровачка
О.У. Кочо Рацин
Ул.Б.Б.Гуцман
Ул.В.С.Бато
Ул.АВНОЈ
Кумановска Бања
с..Доброшане
МЗ Перо Чичо

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

6-над бенз. пумпа Сателит 2000
3-спроти продавница Центро-бизнис
6-пред мост за Сточен пазар од лева
страна
5-на паркинг на локалитет Водовод
5-пред УЦСО Перо Наков
5- на ул.И.Л.Рибар (едносмерен крак)
10-на коловоз на ул.Н.Револуција пред
зграда бр.1
11-на коловоз од ул.Пл.Маршал Тито
до ул.Б.Кидрич
10-пред Занатски дом на плоштад
5-пред Пошта
5-на велосипедска патека (пред
поранешен 1-ви Мај од страна на
Зелен Пазар)

9

5- по раскрсница помеѓу бул.III МУБ и
ул.Т.Мендол
5-пред трафостаница (ресторан Тиха
ноќ)
5-на ул.Т.Мендол кај бараки
3-пред амбуланта на Др.Келешов
3-на паркинг пред трафо на
ул.Б.И.Гуне
5-на ул.Б.И.Гуне до куќен бр.61
3-на ул. Ж.Ј.Шпанац(пред рас. со
ул.Т.Мендол)
3-амбуланта Тоде Мендол
3-на ул.Т.Мендол бр.1
7-на паркинг пред зграда со куќен
бр.106
7-пред продавница Житомел(зграда
бр.74)
3-на паркинг
4-пред училиште покрај потпорен ѕид
10-пред продавница на Смел
3-на крај на улица (Хилс)
5-пред раскрсница со ул.АВНОЈ
3-пред раскрсница со В.Карангелески
5 -на паркинг покрај река
3- на паркинг кај Кланица
10-на ул.Ѓ.Петров на велосипедска
патека

5

6
15

21

10
5
5

5
25

14

3
4
10
8
3
5
3
13
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3-пред МЗ Перо Чичо
5-пред Биро за вработување
3-на паркинг на ул.С. Арсов
3-на ул.Б.Прцан (ОУ Толи Зордумис)
2-Орта бунар
10- на ул.11-ти Ноември по надвозник
од лева страна
5- на ул.Т.Димков до парк

5
6
2
10

5
10
8
8
4-бензинска пумпа
4
3- на почеток на ул.Х.Т.Карпош(од 3
болница гледано)
Пред болница (аптека)
2-пред административна зграда
2
Ул.С.Ковачевиќ
(ургентен 5-(од куќен број 38)
5
центар)
Ул.Биљановска
6-пред Градски гробишта
6

Член 3
Иницијатива за отварање на нова, измена на капацитетот или укинување на такси станица по
која одлучува Советот на Општината Куманово може да дадат:
 граѓаните,
 Општина Куманово
 авто-такси превозници кои поседуваат лиценца
 органи на држана управа и
 други заирентересирани субјекти.

2.ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ОПРЕМУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТАКСИ СТАНИЦИТЕ
Член 4
Обележување на авто-такси станиците се врши врз основа на сообраќајно- техничка
документација, изготвена согласно со позитивни прописи, нормативи и стандарди.
Користење на авто-такси станиците се утврдува по предходна согласност од Министерство на
внатрешни работи на РМ.
Член 5
Обележувањето на авто-такси станиците се врши еднаш годишно.
На авто-такси станиците се поставува соодветен сообраќаен знак за известување.
Член 6
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На една такси станица можат да се сместат онолку такси возила колку што е капацитетот на
такси станицата и тоа само возила кои имаат лиценца издадена од Општина Куманово.
Член 7
На такси станиците возилата се паркираат по редот на доаѓање.За време додека е паркирано
возилото на такси станицата,возачот е должен да се наоѓа во или непосредно покрај возилото.
Член 8
Изградба,обележување, опремување и одржување авто-такси станиците го врши Општина
Куманово.
Член 9
Трошоците за обележување и опремување на авто-такси станиците, како и изготвување на
документацијата од член 8 на ова одлука се обезбедуваат од авто-такси превозници, кои
плаќаат надоместокот за користење на истите.
Член 10
За користење на такси станиците авто-такси превозниците ќе плаќаат надоместок однапред за
секое такси возило со извод од лиценца во износ од 160 денари месечно, до рок на важност на
лиценца .
3.БОЈА НА ВОЗИЛОТО
Член 11
Бојата на возилата со кои се врши авто-такси превоз е бела 01

4.УНИФИЦИРАНИ ОЗНАКИ И ОПРЕМА НА ТАКСИ ВОЗИЛОТО
Член 12
Такси возило, покрај законски услови и техничко експлоатациони услови, мора да има
унифицирани и заштитни ознаки;
 авто-такси возило на покрив треба да има табла
 на бочните страни возилото да биде означено со назив на трговско друштво или на
трговец поединец, единствен матичен број на фирмата , бројот на лиценца и грб на
Општина Куманово.Налепница да биде во форма на правоаголник со димензии А5.
 На ветробранско стакло од страна на соовозач да биде истакнат ценовник со утврдена
тарифа за чинење на превозот и број на извод од лиценца за возило
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5.ТАРИФА
Член 13
Тарифата за авто-такси превозот надлежниот орган ја усогласува со такси превозниците, а ја
утврдува Советот на Општината Куманово.
Член 14
Цената на превозот се наплатува врз основа на износот утврден со фискален таксиметар
според утврдената тарифа за вршење на авто-такси превоз.
Се утврдува следната тарифа за пресметување на цената на превозот:
1. Изминат еден километар
30 ден.
2. Заштитна цена(превоз до 2 км)
60 ден.
3. Време за чекање на еден час
300 ден. .
6. МАКСИМАЛЕН БРОЈ НА АВТО-ТАКСИ ВОЗИЛА
Член 15
Максимален број на такси возила за вршење на авто-такси превоз на патници на подрачје на
Општина Куманово е 500 возила.
7. ЛИЦЕНЦА
Член 16
За вршење на авто-такси превоз на патници во Општина Куманово градоначалникот издава
лиценца и може да ја одземе под услови утврдени со закон.
8. НАДЗОР
Член 17
Инспекциски надзор над примената на одредбите на оваа одлука врши овластен инспектор за
патен сообраќај на општината.

9. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 18
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За непочитување на одредбите на оваа Одлука се применуваат казнените одредби пропишани
со Законот за превоз во патниот сообраќај.
10.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за авто-такси
превоз на патници во Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 7/2011
и 8/2011).
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/11
13 декември 2018 година
Куманово

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

743.
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 определување на имиња на улици со нумерација на објекти во
м.в. „Османов Рид“ и м.в. „Карпош“ - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во
м.в. „Османов Рид“ и м.в. „Карпош“ - Општина Куманово, Бр. 09-7994/12, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8247/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

744.
Врз основа на член 3 и член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 55/07, 145/10,
136/11, 163/13 и 147/15) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
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Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седница
одржана на 13 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во
м.в. „Османов Рид“ и м.в. „Карпош“ - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат имињата на улиците со нумерација на објекти во место
викано „Османов Рид“ и место викано „Карпош“ - Општина Куманово, и тоа:
Ул.2
- 1,3,5,7
- 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул.3
- 1,3,5,7
- 2,4,6,8,10,12
Ул.4
- 1,3,5,7
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул.7
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Ул.9
- 2,4,6,8
Ул.10
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Ул.11
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул.12
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69
,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91
Ул.13
- 1,3,5,7,9
- 2,4,6
Ул.14
- 1,3,5,7,9
- 2,4,6,8,10
Ул.15
- 1,3,5,7
Ул.17
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- 1,3,5,7,9
- 2,4,6,8,10,12
Ул.21
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18
Ул.44
- 1,3,5,7
- 2,4,6,8,10
Ул.100
- 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109,
111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151,
153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
Ул.101
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
- 2,4,6,8,10,12,14
Ул.102
- 1,3,5,7,9,11
Ул.103
- 1,3,5,7,9,11,13,15
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул.104
- 1,3,5,7,9,11,13
Ул.105
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18
Ул.110
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
Ул.111
- 1,3,5,7,9,11,13
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул.112
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18
Ул.113
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
Ул.114
- 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
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Ул.115
- 1,3,5,7,9,11
- 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул.116
- 1,3,5,7,9,11
- 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул.146
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул.155
- 1,3,5,7,9,11
Ул.171
- 1,3,5,7
Ул.270
- 1,3
- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34
Ул.271
- 1,3,5,7,9,11,13
- 2,4,6,8,10,12,14
Ул.272
- 1,3,5
- 2,4,6
Ул.273
- 1,3,5,7
- 2,4,6
Ул.274
- 1,3,5
- 2,4,6
Ул.275
- 1,3,5
- 2,4,6
Ул.276
- 1,3,5
- 2,4,6
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/12
13 декември 2018 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска с.р.
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745.
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 отстапување на користење, управување и одржување на
садови за собирање на отпад од пакување на ЈП „Чистота и зеленило“- Куманово
1. Се објавува Одлуката за отстапување на користење, управување и одржување на садови
за собирање на отпад од пакување на ЈП „Чистота и зеленило“- Куманово, Бр. 09-7994/18, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8253/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

746.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 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 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 13 декември 2018 година, донесе

ОДЛУКА
за отстапување на користење, управување и одржување на садови за собирање на отпад
од пакување на ЈП „Чистота и зеленило“ - Куманово
Член 1
Со Договор за донација на садови за собирање на отпад од пакување со бр. 03-5920/1 од
14.09.2018 година склучен помеѓу Друштво за управување со пакување и отпад од пакување
ПАКОМАК ДОО Скопје и Општина Куманово се донирани на Општина Куманово садови за
собирање на отпад од пакување, специјализирани 30 (триесет) пластични зелени игло
контејнери од 1,5 м3 за собирање на стакло-отпад од пакување со вредност од 562.860,00
денари со вклучен ДДВ.
Член 2
Со оваа Одлука донацијата наведена во членот 1, Општината Куманово ја отстапува на
користење, управување и одржување на ЈП „Чистота и зеленило“- Куманово.
Член 3
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Начинот на поставување, користење, управување и одржување на садовите за собирање
на отпад од пакување ќе се уреди со посебен договор меѓу Општина Куманово и Јавното
претпријатие „Чистота и зеленило“- Куманово.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/18
13 декември 2018 година
Куманово

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

747.
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 Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо
Чичо“, дел од УБ 14, плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари“, ул. „Михајло Пупин“, ул.
„Јован Јовановиќ-Змај“ и ул. „Благоја Думановски“ – Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо
Чичо“, дел од УБ 14, плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари“, ул. „Михајло Пупин“, ул. „Јован
Јовановиќ-Змај“ и ул. „Благоја Думановски“ – Општина Куманово, Бр. 09-7994/20, што Советот
на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-8255/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

748.
Врз основа на член 26 став 5 алинеа 2 од 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) и член 123 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 и
8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година,
донесе
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ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо", дел од
Урбан блок 14, плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари", ул. „Михајло Пупин", ул.
„Јован Јовановиќ - Змај" и ул. „Благоја Думановски" - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо", дел
од Урбан блок 14 , плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари", ул. „Михајло Пупин", ул. „Јован
Јовановиќ - Змај" и ул. „Благоја Думановски" – Општина Куманово, техничка документација бр.
05/15 изработена од ПЛАНЕРИС ДООЕЛ - Куманово.
член 2
Составен дел на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо", дел од Урбан
блок 14, плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари", ул. „Михајло Пупин", ул. „Јован Јовановиќ Змај" и ул. „Благоја Думановски" - Куманово се
- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на просторот
- синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.05/15.
член 3
Урбанистичка документација од член 2 на оваа Одлука се заверува во најмалку 7 (седум)
примероци со потпис и печат на Градоначалникот на Општината Куманово, еден примерок со
Одлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите за
спроведување на планот (Сектор за урбанизам), еден примерок во надлежен Државен архив,
еден примерок се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Секторот за инспекциски
работи – Инспекторат, еден примерок до Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение
за премер и катастар – Куманово и седмиот примерок се изложува кај донесувачот на планот
заради достапност на јавноста.
член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Куманово”.
Бр. 09 – 7994/20
13 декември 2018 година
Куманово

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

749.
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
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Заклучок
за објавување на Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо
Чичо“, дел од УБ 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1“, ул. „Ѓорче Петров 2“, ул. „1“,
ул. „Ѓорче Петров 3“ и граница на пешачка патека – Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо
Чичо“, дел од УБ 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1“, ул. „Ѓорче Петров 2“, ул. „1“, ул.
„Ѓорче Петров 3“ и граница на пешачка патека – Општина Куманово, Бр. 09-7994/21, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8256/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

750.
Врз основа на член 26 став 5 алинеа 2 од 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 ) и член 123 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 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018
година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо", дел од
Урбан блок 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1", ул. „Ѓорче Петров 2", ул.
„1", ул. „Ѓорче Петров 3" и граница на пешачка патека – Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо", дел
од Урбан блок 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1", ул. „Ѓорче Петров 2", ул. "1", ул. „Ѓорче
Петров 3" и граница на пешачка патека – Општина Куманово, техничка документација бр.У02/15 изработена од УРБАН ГИС ДОО - Куманово.
член 2
Составен дел на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо", дел од Урбан
блок 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1", ул. „Ѓорче Петров 2", ул. „1", ул. „Ѓорче Петров
3" и граница на пешачка патека - Куманово се
- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на просторот
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синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.У-02/15.
член 3

Урбанистичка документација од член 2 на оваа Одлука се заверува во најмалку 7 (седум)
примероци со потпис и печат на Градоначалникот на Општината Куманово, еден примерок со
Одлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите за
спроведување на планот (Сектор за урбанизам), еден примерок во надлежен Државен архив,
еден примерок се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Секторот за инспекциски
работи – Инспекторат, еден примерок до Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение
за премер и катастар – Куманово и седмиот примерок се изложува кај донесувачот на планот
заради достапност на јавноста.
член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Куманово”.
Бр. 09 – 7994/21
13 декември 2018 година
Куманово

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

751.
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 План на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година, Бр. 097994/13, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 13 декември
2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8248/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

752.
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02) и член 25, став 1, точка 1 и член 66 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03 , 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе
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ПЛАН
на програми за развој на
Oпштина Kуманово за 2019 година
Согласно Законот за буџетите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 64/05,
04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) се воведуваат и измени во
буџетскиот процес, конкретно во фазите на подготовка и усогласување на предлог буџетот.
Во процесот на подготовка на буџетот се воведува нова фаза – подготвување на планови
на програми за развој, кои претставуваат среднорочен приказ на програми наменети за
развојни проекти и кои ги предлагаат буџетските корисници.
Планот на програмите за развој претставува среднорочен приказ на програми кои се
наменети за развојни инвестиции и истиот ги содржи среднорочните проекции на одобрени
средства по одделни буџетски корисници, одделни буџетски програми и потпрограми, години
во кои истите ќе се реализираат и изворите на нивно финансирање.
Со воведувањето на плановите на програми за развој како составен дел на предлог
буџетското барање се овозможува современа постапка за менаџирање со буџетските средства,
со која на буџетските корисници им се дава можност одобрените средства во програмите и
потпрограмите на развојниот дел на основниот буџет кои нема да се искористат во текот на
фискалната година, да се пренесат како одобрени средства за првото полугодие од наредната
фискална година, во износ од 50% од неискористениот дел. На ваков начин развојниот дел на
буџетот овозможува воведување на повеќегодишно планирање и буџетирање. Во контекст на
тоа општинската администрација на Општина Куманово врз основа на поставени насоки од
страна на Министертвото за финансии спроведе процес на пополнување на потребните
образци (В1) со кој беше изработен за прв пат годишен план на програми за развој на Општина
Куманово за 2009 година.
За 2019 година се имплементира истиот процес, воведувајќи и нови елементи кои се
креирани од внатреопштинските политики на локалната самоуправа и од националните
политики на Република Македонија кои особено се насочени кон евроинтеграциските процеси.
Имајќи во предвид дека Инструментот за претпристапна помош –ИПА, влегува во нов
програмски период (2014-2020), а воедно имајќи ги во предвид и останатите фондови од
Европска Унија достапни за Република Македонија, администрацијата на Општина Куманово во
развојниот дел на Буџетот на Општината за 2019-та година го зголеми својот план за користење
на овие фондови.
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единечна мерка

Број 14

Индикатор
количина (ха) или
должина

Реден број
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Вкупна цена
(со ддв 18%)

Под
1.000.000,00
ден.

2019

2020

E. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
1

дел од ул.303 (од ул.Д-р Рибар до
Бараки )

355

м1

26.350,00

2

изградба на ул.Иво Лола Рибар крак позади ханаз

123

м1

9.500,00

7.600,00

1.900,00

3

ул. 807 (над Железничка Станица)

20

м1

5.000,00

4.000,00

1.000,00

75

м1

18.750,00

18.750,00

40

м1

10.000,00

10.000,00

95

м1

23.750,00

19.000,00

4.750,00

195

м1

22.000,00

17.600,00

4.400,00

4
5
6
7

слеп крак од ул.АВНОЈ-пат за
нас.Бабин дол
слеп крак од ул.Максим Горкипробивање на пристап
дел од ул.ЈНА- крак (од ул.ЈНА
позади дом на арм )
дел од ул.Боро Чушкар (од ул
Бајрам Шабани кај резервоар )

26.350,00

8

дел од ул.Бајрам Шабани

25

м1

6.000,00

4.800,00

1.200,00

9

станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6

342

м1

25.385,00

24.185,00

1.200,00

2021
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10

дел од локален пат (од населба
Вера Которка,с.Добрашане до
с.Биљановце до Пчински пат)

3202

м1

140.000,00

138.800,00

1.200,00

11

фекал и пречистителна во
с.Романовце

3202

м1

48.000,00

46.800,00

1.200,00

262.785,00

71.950,00

ВКУПНО E:

7674

334.735,00

0,00

0,00

ВКУПНО E : за 2019 годишна е 262 785,00 денари .
Ж . ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
За оваа намена во тековната 2019 година се планира да се потрошат 5.000.000,00 денари
за сообраќајници , раскрсници и др.
за фекална канализација , атмосферска канализација , регулација на речно корито, водоводна мрежа и друго
З. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ
1

станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6
ВКУПНО З.1:

342

м1

342

7.230.000,00
7.230.000,00

0,00

0,00

3.615.000,00

3.615.000,00

3.615.000,00

3.615.000,00

3.427.756,00

3.427.756,00

2. ИЗГРАДБА НА ТРОТОАРИ

1

дел од ул. 11-ти Октомври делумно
десна странаа делумно лева
страна,без потпорен зид (од ф-ка
Искра до железнички премин)

1343

м1

6.855.513,06
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Лесковачка
ВКУПНО З.2 :
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1000

м1

2343

740.000,00
7.595.513,06

0,00

0,00

370.000,00

370.000,00

3.797.756,00

3.797.756,00

3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ , МОСТ И РАСКРСНИЦА

1

Доградба од двете страни на
армирано бетонски сводаст
пропуст во дол за вода на ул.100
во нас.Карпош

50

м1

9.605.200,00

100.000,00

1

Доградба од двете страни на
армирано бетонски пропуст
пропуст во дол за вода на ул.11-ти
октомври (раскрсница со
ул.Индустриска )

35

м1

4.562.450,00

3.000.000,00

1.562.450,00

3.100.000,00

1.562.450,00

2.618.357,00

3.217.500,00

2.618.357,00

3.217.500,00

ВКУПНО З.3 :

85

14.167.650,00

0,00

0,00

4.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
4.1. ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1

дел од ул.Трајко Прокопиев (од
ул.Веслен Маслеша до ул.Ѓорче
Петров ) со краци
ВКУПНО З.4.1 :

615

м1

615

5.835.857,00
5.835.857,00

0,00

0,00

4.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО УЧЕСТВО НА ЈП ВОДОВОД ОД 50%
1

ул. 25-ти Февруари
ВКУПНО З. 4.2 :

150
150

м1

1.050.698,00
1.050.698,00

1.050.698,00
0,00

0,00

1.050.698,00

0,00
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4.3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1

1

дел од ул.1 (населба Карпош кон
село Никуљане)

304

м1

1.935.200,00

ВКУПНО З.4.3 :

304

м1

1.935.200,00

0,00

0,00

531.918,00

0,00

ВКУПНО З.4.1+4.2+4.3 =

1069

8.821.755,00

0,00

0,00

4.200.973,00

3.217.500,00

209.529,00

250.000,00

209.529,00

250.000,00

531.918,00

5.ВОДОВОДНА МРЕЖА
5.1 ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА
130
м1
459.529,00

ул. Максим Горки
ВКУПНО З.5.1 :

130

459.529,00

0,00

0,00

5.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА СО УЧЕСТВО НА ЈП ВОДОВОД ОД 50%
1

ул.Народна Револуција- крак 1 и 2

125

м1

535.000,00

35.000,00

500.000,00

ВКУПНО З.5.2 :

125

535.000,00

35.000,00

0,00

500.000,00

0,00

ВКУПНО З. 5.1 + 5.2:

255

994.529,00

35.000,00

0,00

709.529,00

250.000,00

2.468.063,00

2.540.000,00

2.468.063,00

2.540.000,00

6. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1

крак од ул.Лесковачка - дел од
ул.6-ул.1 Бабин дол

392

м1

5.008.063,00

2

крак од ул.11-ти октомври(влез од
Скопје кај бензиска пумпа)

51

м1

700.000,00

700.000,00

5.708.063,00

700.000,00

ВКУПНО З.6 :

443

0,00

Ѕ. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЦИ, КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД,
ТРОТОАРИ , ЖАРДИЊЕРИ И СТОЛБЧИЊА) КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРИБЕРЕНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ
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НЕПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ: (учество на граѓани, спонзорства или други донаторства од земјава)
1.УЛИЦИ.
1

2

дел од ул.Трајко Прокопиев (од
ул.Веслен Маслеша до ул.Ѓорче
Петров )
дел од ул.Благоја Д. Пецаклија (од
ул.В.Маслеша до ул.Ѓуро П. Стари)

600

м1

5.500.000,00

4.000.000,00

1.500.000,00

250

м1

2.780.000,00

1.000.000,00

1.780.000,00

2.540.000,00

3

ул,100 нас.Гладно поле

86,5

м1

2.540.000,00

4

ул.Гоце Делчев (од ул.Доне
Божинов до бул.3-та МУБ )

474

м1

3.800.000,00

5

ул.Стојан Сликар -крак 1 и 2

137

м1

6

крак од ул.Ѓорче Петров-крак 2 (
од магаза кон бара ) нас.Гладно
поле

496

7

крак од ул.Ѓорче Петров-крак 1 (
крак десно од магаза ) нас.Гладно
поле

1.600.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.379.736,00

399.736,00

980.000,00

м1

2.832.000,00

1.832.000,00

1.000.000,00

466

м1

2.006.000,00

1.966.000,00

8

ул.Србо Томовиќ ,ул.Страшко
Арсовкрак1 и 2, ул.4-ти јули
346,50+123,37+142,79+182,28=
795м

795

м1

9.233.965,63

5.213.965,60

4.020.000,00

9

улици во Средорек

1800

м1

6.300.000,00

1.800.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00
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локален пат од нас. Вера Которка с.Добрешане,до с. БиљановцеПчински пат
уредување на излетничко место во
рурална средина , место викано
Студена вода на КП.802/1
ВКУПНО Ѕ. 1. :

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

3202

м1

45.349.714,00

22.674.875,00

22.674.875,00

м1

11.429.421,00

5.714.710,00

5.714.710,00

48.241.286,60

40.269.585,00

8306,5

93.150.836,63

0,00

4.600.000,00

2.КАНАЛИЗАЦИЈА
1
2

3

4

5

во Средорек со краци 1-5
ул.Братство Единство (од ул.Доне
Божинов до влез на градски
стадион)
дел од ул.АСНОМ (крак изнад
галија)
ул.Доне Божинов (од мост на
р.Којнарка до автопат Пармакови
ниви )
фекал.канали со потисен цевковод
за с.Тромеѓа

1290

м1

10.450.000,00

5.450.000,00

5.000.000,00

450

м1

2.920.000,00

2.020.000,00

900.000,00

373

м1

2.450.000,00

1.450.000,00

1.000.000,00

1600

м1

13.950.000,00

6.975.000,00

6.975.000,00

м1

600.000,00

570.000,00

30.000,00

6

пречистителна станица и фекална
канализација за с.Романовце

м1

350.000,00

50.000,00

300.000,00

7

пречистителна станица и фекална
канализација за индустриска зона
во с.Речица

м1

300.000,00

250.000,00

50.000,00

8

главен колектор и секундарен за
с.Сопот-с.Табановце-с.Четирце

м1

5.286.665,00

1.219.999,00

420
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ВКУПНО Ѕ.2 :

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

4133

36.306.665,00

0,00

0,00

17.984.999,00

0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

14.255.000,00

3.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1

ул.Перо Наков (од бул. III-та М.У.Б.
до ул.Кузман Ј.Питу )
ВКУПНО Ѕ.3 :

202
202

1

крак од ул.Ѓорче Петров и дел од
ул.1 лока.Гладно поле

331,7

2

дел.Страшко Арсов, Србо Томовиќ
ул.4-ти јули

460

3
4
5

6

7

дел од ул.Вера Которка и
ул.Магдалена Антова
пречистителна станица и
водоводна мрежа за с.Пчиња

ВКУПНО Ѕ.4 :

м1

2.300.000,00
2.300.000,00
4.ВОДОВОД

0,00

1.071.204,00

300.000,00
300000,00

1.071.204,00

1.644.635,00

1.644.635,00

90

м1

452.800,00

50

м1

250.000,00

250.000,00

м1

200.000,00

200.000,00

3185,4

м1

27.750.068,00

2.775.005,80

24.975.062,20

1080,86

м1

7.897.515,20

789.751,20

7.107.764,00

5.659.392,00

32.535.626,20

индустриска зона во с.Речица
реконструкција на водоводна
мрежа на дел од ул.,,Никола
Тесла''
реконструкција на водоводна
мрежа на ул.,,11-ти Ноември ''

м1

5197,96

39.266.222,20

452.800,00

0,00

1.071.204,00

5. ТРОТОАРИ
1

ул.Тоде Думба(од ул.Н.
Револуција до ул.Д. Стопаревиќ )
Штрот.=2.40м+2.20м

910

м1

3.352.076,00

1.352.076,00

2.000.000,00
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низ село Черкези ( на главен пат
Р-1 201 Куманово-Скопје)
ВКУПНО Ѕ.5 :

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

780

м1

1690

1.964.070,00
5.316.146,00

1.042.035,00
0,00

0,00

2.394.111,00

922.035,00
2922035,00

6. ЖАРДИЊЕРИ И ПРИСТАПНИ РАМПИ И ПРИСТАПНА ПАТЕКА ДО ПЕШАЧКИ ПРЕМИН
1

Изградба на пристапни рампи и
пристапни патеки до пешчки
премини

2

булевар III М.У.Б. (од ул.Перо Чичо
до ул.Б.Б.Гуцман)
ВКУПНО Ѕ.6:

723
723

м1

300000,00

300000

12.263.888,00

763.888,00

1.200.000,00

1.063.888,00

1.200.000,00

12.563.888,00

0,00

0,00

И. СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
1.1.ИЗГРАДБА НА НОВА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА

1

Изградба на семафоризација на
булевар Октомвриска Револуција и
ул.Пиринска Македонија (кај
спортска сала )

1

ВКУПНО И.1.1 :

3.970.000,00

3.970.000,00

0,00

11.084,00

1.111.084,00

11.084,00

1.111.084,00

0,00

1.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА ОД СЕМАФОРСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РАСКРСНИЦИ ( замена на
дотраена надворешна семафорска опрема)
1

бул.III МУБ и ул.Перо Чичо

1

3.900.000,00

2.000.000,00

1.900.000,00

2

бул.III МУБ и ул.Народна
Револуција

1

4.100.000,00

2.200.000,00

1.900.000,00

3

бул.III МУБ и ул.Гоце Делчев и
ул.Бајрам Шабани

1

4.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00
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бул. III МУБ со ул.Т.Мендол и
ул.Христијан Т.Карпош

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

1

500.000,00

ВКУПНО И. 1.2 :

12.500.000,00

0,00

0,00

50.000,00

450.000,00

7.250.000,00

5.250.000,00

1.3. ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
1

Одржување на семафорска
опрема и сигнализација

1

1.200.000,00

1.200.000,00

ВКУПНО И. 1.3:

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

ВКУПНО И.1.1+1.2+1.3 =

17.670.000,00

0,00

1.211.084,00

8.361.084,00

5.250.000,00

паушал

Ј.ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКАТА КУМАНОВКА (од уливот на реките Коњарка и Липковка па
узводно) ,УРБАНА ОПРЕМА и ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТОК
Чистење на речните корита на
1 р.Којнарка.р.Липковка,р.Кумановка
2.500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
и Крива река
Набавка на урбана опрема,
набавка на клупи, корпи,столови,
2
2.500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
игралишта и друго во Општина
Куманово
Изградба на кружен ток на
3
раскр.на ул.11-ти- октомври и
5500
м2 39.900.000,00
6.000.000,00 16.950.000,00 16.950.000,00
бул.3-та МУБ
ВКУПНО Ј :

44.900.000,00

0,00

6.000.000,00

19.450.000,00

19.450.000,00

К.ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМНА ГРАЖА И ОПШТИНСКА ЗГРАДА СО ПOОДДЗЕМНА СООБРАЌАЈНИЦА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР , ГРАДСКИ
БАЗЕН И ВЕШТАЧКА ТРЕВА НА ФУДБАЛСКИ ГРАЛИШТА И ТАРТАН ПОДЛОГА ЗА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА
1

Изградба на времени
паркиралишта како модуларни

м2

73.800.000,00

5.000.000,00

34.400.000,00

34.400.000,00
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еднокатни конструкции

2

3

4

Набавка транспорт и поставување
на вештачка трева на фудбалски
игралишта три локации на кеј , кај
кошеви и О.О.У. 11-ти ОктомвриП.У.Долно Којнаре
Набавка, транспорт и поставување
на вештачка трева и заштитна
мрежа во гимназија СОУГоце
Делчев
Набавка, транспорт и поставување
на тартан подлога за детски
игралишта на следни локации:
Соколански парк, Кеј на река
Кумановка (спроти спортска сала)
,Гратски парк кај стадион,на ул.
Тоде Мендол на КП.23234 и на
ул.Никола Тесла на КП.7451 (до
Споменик на Авијатичари )
ВКУПНО К :

2780

м2

4.500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

924

м2

5.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1100

м2

1.450.000,00

1.000.000,00

450.000,00

39.400.000,00

40.350.000,00

4804

84.750.000,00

0,00

5.000.000,00

Л. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ
1

Проект за санација и адаптација на
зградата „ Занатски Дом “

2

Реконструкција на фасади во
градот

641

м2

34.798.124,50

5.254.175,80

8.881.263,70

м2

4.300.000,00

2.300.000,00

2.000.000,00
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ВКУПНО Л :

1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

39.098.124,50
0,00
0,00
Љ. ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Изградба на дел од гасификација
во Куманово за приклучоци ,
останата потребна опрема и гасна
котлара
ископ на ровови за дистрибутивен
гасовод 4000м
-набавка на полиетиленски цевки
и црева 4000м
-набавка на елементи за спојување
200парчиња
-набавка на запорни органи за
делници 10пр
-положување и заварување на
полиетиленски црева и цевки на
дистрибутивна мрежа 4000м
-набавка и монтажа на приклучоци
на потрошувачи 250парчиња
ВКУПНО Љ :

123.130.721,00

123.130.721,00

0,00

7.554.175,80

5.000.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

10.881.263,70

0,00

М. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД, ФОНТАНИ ,ЧЕШМИ
1
2
3

Реконструкција на фонтана до
Охридска банка
Реконструкција на Градски
плоштад ,чешма
Одржување на фонтани

55

м2

550.000,00

м2

1.900.000,00

1.100.000,00

м2

400.000,00

400.000,00

550.000,00
800.000,00
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Реконструкција и санација на
партерно уредување во централно
градско подрачје

м2

ВКУПНО М :

1

2

630.000,00
3.480.000,00

630.000,00
0,00

0,00

Н. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕШАЧКИ МОСТОВИ,ИЗГРАДБА НА МОСТ
Реконструкција и изградба на
пешачки мостови на 5 локации
5
ком. 7.250.000,00
р.Којнарка,р.Липковка и
р.Кумановка
мост во с.Довезенце на Крива река
ВКУПНО Н :

1

ком.

13.910.000,00
21.160.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.980.000,00

2.900.000,00

4.350.000,00

6.110.000,00

7.800.000,00

9.010.000,00

12.150.000,00

1

2
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р
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или
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Вкупна
цена (со
ддв 18%)

Под

Пред

1.000.000,00
денари

2019

2019

2020

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЈЕКТИ ОД ОБЛАСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Спортска сала во
С.С.О.У. “Наце
Буѓони“ и
приклучување на
електрична
енергија,пристапна
м2
500.000,00
500.000,00
патек,водоводна
мрежа ,фекална
канализација,
семафор,телефонија
и парно.
Набавка,транспорт и
поставување на
опрема за
фотоволтажни и
фототермални
панели во ОУ"Браќа
м2
2.177.100,00
Миладиновци" и
2.177.100,00
ОУ"Крсте Мисирков"
во општина
Куманово и
ОУ"Бајрам Шабани"
во општина

2021
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Куманово

3

Спортска сала во
ООУЈероним Де
Рада и
приклучување на
електрична
енергија,пристапна
патек,водовдна
мрежа ,фекална
канализација,
семафор,телефонија
и парно.

м2

м2

500.000,00

500.000,00

3.177.100,00

1.000.000,00

-

-

2.177.100,00

-
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1.За спроведување на овој План на Програми за развој на Општина Куманово за 2019
година надлежен е Градоначалникот на Општината Куманово.
2. Планот на Програми за развој на Општина Куманово за 2019 година влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово", а ќе се применува од 1
јануари 2019 година до 31 декември 2019 година.
Бр. 09 – 7994/13
13 декември 2018 година
Куманово

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

753.
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 уредување на градежно земјиште, изградба и одржување
на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година
1. Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на
комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година, Бр. 09-7994/14, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8249/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

754.
Врз основа на член 94 и член 95, став 1 и став 4 од Законот за градежно земјиште
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 25, став
1, точка 8 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.
13/03, 13/07 и 8/15) и Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфрастуктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ" бр. 193/16),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе
ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на
комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година
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ВОВЕД
Согласно член 95, став 4 од Законот за градежно земјиште со Програма за
уредување на градежно земјиште се утврдуваат податоци за:
- просторот кој е предмет на уредување,
- обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и
секундарната инфраструктура,
- извори на финансирањето на уредувањето,
- пресметување на трошоцита на уредувањето на градежното земјиште,
- висина на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата
распределба,
- уредување на градежното земјиште, со утврдување на границите на комплексите за
наплата на надоместокот,
- висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата
рапределба
- начинот на распределба на средствата за финансирање на изградба и одржување на
инфраструктурата,
- динамика на извршување на програмата
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес за Република Македонија и оцена за
нивното влијание врз животната средина и природата,согласно со закон,што ги
финансира Република Македонија,односно инвеститорот на кого земјиштето му го
отуѓила Република Македонија,
- средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка
на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- изградба на комунална инфраструктура и
- одржување на комунална инфраструктура
Оваа Програма ги усогласува потребите на комуналното уредување на градежното
земјиште во согласност со потребите на станбената и друга изградба и преставува дел од
нејзината конкретна реализација.
При определување на подрачјата за уредување се тежи да се продолжи континуитетот на
градба од предходните години, да се уредуваат континуирано просторите за нормален развој
на градот и да се обезбедуваат услови за изградба на сите потребни видови градски објекти.
Уредувањето на градежно земјиште се финансира од средствата остварени од
надоместоците за уредување на градежно земјиште, од средствата од комунални такси , од
Буџетот на Републиката и општината и од други средства.
Подготвувањето и опремувањето на земјиштето со комунални објекти ќе се врши во
рамките на расположивите средства, сообразно со техничките услови и можности. Притоа ќе
се води сметка да се обезбеди нормално функционирање на изградените објекти, а целосно
уредување на земјиштето ќе се врши подоцна кога за тоа ќе се создадат материјални и
технички услови. Ова е условено заради тоа што надоместокот за уредување на градежното
земјиште во предходниот период не обезбедуваше покривање на реалните трошоци на
уредувањето, поради што се останати обврските за уредување на поедини локалитети.
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Средствата што ќе се остваруваат со оваа Програма ќе ги реализира органот при
општината надлежен за уредување на градежно земјиште.
Покрај реализација на преземените и дефинираните задачи и обврски со оваа програма,
истата е отворена и во неа ќе бидат вградени и евентуални други задачи, доколку има потреба
за нивна ургентна реализација во текот на 2019 година, а за кои ќе одлучи Градоначалникот на
Општината Куманово, за што на прва наредна седница ќе го извести советот на општината.
ПОСЕБЕН ДЕЛ
A. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕТО
Како градежно земјиште во смисол на оваа програма, а согласно на член 3 од Законот за
градежно земјиште, се смета изграденото и неизграденото земјиште на територијата на град
Куманово планирано за станбена и друга изградба предвидена со
просторни и
урбанистичките планови.
Во 2019 година уредувањето ќе се врши според оваа програма, а ќе бидат зафатени
повеќе локации во градот и тоа:
- локалитети на кои ќе се регулираат обврските од предходните години,
- локалитети на кои треба да отпочне градба во оваа година,
- локалитети на кои се вршат подготвителни работи за објектите кои ќе се градат во
наредните години.
A. Б. ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Уредување на градежното земјиште во градскиот реон опфаќа:
1. Подготвување на градежното земјиште,
2.Опремување на градежното земјиште со комунални објекти од основна и секундарна
инфраструктура.
3. Изградба на објекти на веќе уредено градежно земјиште.
4. Поделба на градот на зони.
Б. 1. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ОПФАЌА:
- Изготвување на урбанистички планови,
- Оформување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и елаборати,
- Регулирање на имотно- правните односи со сопствениците на имотот и
изработка
на елаборати за експропријација,
- Отстранување и изместување на комунални објекти што сметаат при градба и
користење на објектот.
- Преселување на станарите и покуќнината.
- Рушење на објектите и пренесување на шутот на урнатите објекти,
- Геомеханички испитувања на теренот,
- Санациони работи (израмнување на земјиштето, насипување , одводнување, о
сигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од депонија и земјени растенија
и други санациони зафати),
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- Програмирање на уредувањето.
ПОЈАСНУВАЊЕ:
Дефинирање на поедини нивоа во објектот без оглед за која намена ќе се
користат:
а) подрум (визба) е етаж кој е целосно вкопан во земја или цоклата на приземјето е до
1,20 м.
б) приземје е етаж над подрумот чија цокла изнесува од 0,00 до 1,20 м.
в) кат е етаж над приземје.
г) поткровје е ниво на зградата кое е во целина изградено внатре во кровната
конструкција чија светла висина станбена просторија е минимум 2,5 м., а надзидок
може да биде до 1,50 м.
д) лоѓа е прооден простор заграден од три страни.
ѓ) балкон е конзолен испуст надвор од габарит на објект
е) скалишен простор е простор во ширина на скали катно ниво и подест на меѓукатно
ниво.
ж) за помошни простории се сметаат следниве простории:
- гардеробер,
- остава,
- шпајз,
- ходник,
- скали
- ВЦ,
- купатило и др.
и тие можат да зафаќаат до 20% од вкупната нето површина на објектот.
При утврдувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се
пресметува нето корисна површина на објектот.
Б.2. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО
ОБЈЕКТИ ОД ОСНОВНАТА И СЕКУНДАТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ
Опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации опфаќа две
подгрупи:
а) Опремување на земјиштето со основни инфраструктурни објекти во кои
спаѓаат:
- Непречен пристап до парцела од јавен пат,
- магистрални и примарни водови за довод на вода во маса со пратечки објекти,
- колектори на одвод на фекална и атмосферска вода, и пречистителна станица,
- основна нисконапонска мрежа.
Наведените работи учествуваат со 40% во надоместокот за уредување на
градежно
земјиште кои во Програмата се дефинирани како ПРЕДХОДНИ
ВЛОЖУВАЊА.
б) Опремување на земјиште со секундарни инфраструктурни објекти и инсталации во
кои спаѓаат:
Повисок степен на уреденост:
- Изградба на непречен пристап до градежна парцела од јавен пат секударна
мрежа
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I експропријација
II пробивање
III Изработка на долен строј на улица
IV Изработка на горен строј на улица
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на водоводна инсталација
- Поставување на ниско напонска мрежа
- Изградба на атмосферска канализација
- Улично осветлување
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Наведените работи претставуваат вистински (реални) трошоци за уредување на
градежното земјиште, а учествуваат со 60% од надоместокот за уредување на градежното
земјиште.
Во опремување на градежнто земјиште со комунални објекти и инсталации во градежен
реон со учество до 50% учествуваат и јавните претпријатија од градот на кои им е доверено
стопанисување и управување со објекти од комунална инфраструктура.
Б.3.

ПОДЕЛБА НА ГРАДОТ НА ЗОНИ

Како и во минатите години и оваа година градот е поделен на четири зони према кои ќе
се утврдува висината на надоместот за уредување на градежното земјиште во границите на
градежниот реон на градот.
ПРВА ЗОНА го опфаќа просторот на централното градско подрачје. Границите на оваа
зона започнуваат од раскрсницата на ул.Т.Мендол со Булеварот III-та М.У.Б. (Зелен пазар), се
движи по булеварот се до раскрсницата со ул. П.Чичо, а од тука на север продолжува по ул.
П.Чичо и излегува на ул. М.Пијаде, па преку ул.М.Антевска излегува на ул.В.Которка каде
продолжувајќи по ул. П. Македонија излегува на ул. Б. Рибар по која се движи се до Булеварот
О. Револуција. Од тука границата се движи по булеварот и ново предвидениот Булевар се до
ул. Цар Самоил (прва до градскиот стадион) па преку неа излегува на ул. 11-ти Ноември и преку
ул. Ф. Енгелс, 11-ти Октомври, ул. Б. Кидрич, ул. К. Фетак и ул. Х.Т. Карпош излегува на
раскрсницата од ул. Т. Мендол и Булеварот III та М.У.Б.
ВТОРА ЗОНА го опфаќа просторот помеѓу границите на првата и третата зона.
Границата на втората зона се движи по ул. Д. Шутевски, ул. К. Антевски,дел од ул. Б. Буха, па
преку ул. М. Зечар и ул. Т. Думба, ул. Д. Стопаревиќ и ул Б.Б.Гуцман излегува на раскрсницата
од Булеварите III -та М.У.Б. и О. Револуција. Од тука се движи во правец северо-исток по
новопредвидена сообраќајница до железничката пруга и по неа се движи до автопатот. Од
автопатот продолжува во правец на југ се до ул. Д. Шутевски од каде и започнува.
ТРЕТА ЗОНА го опфаќа просторот помеѓу границите на втората зона и границата на
градежниот реон утврден со Генералниот урбанистички план на градот.
ЧЕТВРТА ЗОНА-ВОН ГРАНИЦА НА ГУП го опфаќа просторот помеѓу граница на
градежен реон на град Куманово, утврдена со ГУП и граница на Општина Куманово.
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НАПОМЕНА: Во првата, односно втората зона, влегуваат и прв ред на објекти кои
гравитираат од спротивната страна на улиците кои се дадени како граница на соодветните
зони.
В. ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ СО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КОМПЛЕКСИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ГРАДБА
В. 1. ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАДОТ
Висината на просечниот надоместок за уредување на градежното земјиште по 1м2
изградена нето развиена површина на објектот се утврдува во зависност од:
- вистински трошоци за уредување (60% надоместот),
- предходни вложувања (40% од надоместот),
- намената на објектот (станбен - деловен),
- вид на објектот (колективна или индивидуална станбена зграда),
- зона во која се наоѓа објектот што се гради .
Појдовна големина во пресметувањето на надоместокот за уредување на градежното
земјиште за 2019 година претставува утвредениот просечен надоместок по 1м2. нето корисна
површина на објектот, кој износ во текот на годината месечно ќе се ревалозира со промена на
курсот на еврото изразен со денари на ден на пресметка и плаќање, што ќе го врши органот на
општината надлежен за уредување на градежното земјиште. Вредноста на надоместокот за
уредување на градежното земјиште за 2019 година изнесува:
В.1.1. ДОМУВАЊЕ – А
В.1.1.1. ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ – А0 И А1
За индивидуална станбена изградба висината на надоместот за уредување на
градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони и тоа:
- I зона
3200,00 ден/м2
- II зона
2900,00 ден/м2
- III зона
2600,00 ден/м2
- вон граница на ГУП
750,00 ден/м2

B. В.1.1.1.2. ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ – А2
Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони:
- I зона
3600,00 ден/м2
- II зона
3300,00 ден/м2
- III зона
3000,00 ден/м2
- вон граница на ГУП
750,00 ден/м2
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C. В.1.1.1.3. ГРУПНО ДОМУВАЊЕ И ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ – А3 И А4
Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони:
- I зона
2750,00 ден/м2
- II зона
2550,00 ден/м2
- III зона
2400,00 ден/м2
- вон граница на ГУП
750,00 ден/м2
В.1.2. КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ – Б
Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ ДЕЈНОСТИ; Б2-ГОЛЕМИ ТРГОБСКИ ЕДИНИЦИ;
Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ; Б4-ДЕЛОВНИ ДЕЈНОСТИ; Б5-ХОТЕЛИ; Б6ПРОСТОРИ ЗА СОБИРИ; В2-ЗДРАВСТВО
Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони:
- I зона
5330,00 ден/м2
- II зона
4550,00 ден/м2
- III зона
3510,00 ден/м2
- вон граница на ГУП
1000,00 ден/м2
В.1.3. ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА; В2-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА; В3-КУЛТУРА, В4-ДРЖАВНИ И
ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ
Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони:
- I
зона
61,00 ден/м2
- II зона
61,00 ден/м2
- III зона
61,00 ден/м2
- вон граница на ГУП
0,00 ден/м2
В.1.4. ПРОИЗВОДЕН, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ – Г
Г1-ТЕШКА ИНДУСТРИЈА; Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА; Г3-СЕРВИСИ; Г4-СТОВАРИШТА
Пресметувањето на висината на надоместот за уредување на градежно земјиште за овој
вид на објекти ќе се врши према големината на објектите изразени во м2. нето развиен
пристор.
- до 500 м2
8000,00 ден/м2
- од 500 м2 до 1000 м2
6000,00 ден/м2
- над 1000 м2
4000,00 ден/м2

В.1.5.ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ-Д И
ИНФРАСТРУКТУРА-Е
В.1.5.1. Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО; Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО; Д3-СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА; Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ;
В.1.5.2. Е2-КОМУИНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, Е3-НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
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4100,00 ден/м2
3500,00 ден/м2
2700,00 ден/м2
0,00 ден/м2

B.1.5.2.1 ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНА ПРИДРУЖНА СОДРЖИНА
(ПРОДАВНИЦИ, КАФИТЕРИИ, РЕСТОРАНИ, АВТО СЕРВИСИ, АВТО САЛОНИ, ПОМОШНИ
ПРОСТОРИИ)
5800,00 ден/м²
B.1.5.2.2. ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНА ПРИДРУЖНА СОДРЖИНА
(ПРОДАВНИЦИ, КАФИТЕРИИ, РЕСТОРАНИ, АВТО СЕРВИСИ, АВТО САЛОНИ, ПОМОШНИ
ПРОСТОРИИ) вон градски плански (урбанистички) опфат
40% претходни вложувања и тоа

2320,00 ден/ м²

Доколку градежното земјиште не се уредува целосно, вредноста на надоместот во
точките В.1.1. и В.1.2 и В1.5 ќе биде различна во зависност од степенот на уреденоста и
коефициент на редуцираност на соодветното земјиште на кое се гради при што ќе се користи
табеларниот преглед даден во точка Б.2. од оваа програма.
За останатите точки В.1.3, В.1.4, висината на надоместот е фиксен, при што инвеститорите
се задолжуваат сами да го уредат земјиштето.
Податоците за степен на уреденоста на градежното земјиште ќе ги дават соодветните
јавни претпријатија и оваа обврска е задолжителна.
D. В.1.6.1 За станбени објекти










За станбени простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 100% од надоместокот утвреден за 1м2 со оваа Програма.
За станбени простории со висина до 2.5м,попокривен простор ќе се плаќа 20%
уредување на градежно земјиште.За потпокривни простории чиј назидок е поголем од
1.5м инвеститорот ќе плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од
100% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За лоѓија затворена од три страни се плаќа надомест за уредување на градежно
земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден за 1м2 со оваа Програма.
За подлоѓија затворена од две страни се плаќа надомест за уредување на градежно
земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За балкони,тераси се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од
20% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За заеднички проодни тераси, пасажи се плаќа надомест за уредување на градежно
земјиште во висина од 20% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За помошни простории,остави за гориво,котлари,визба се плаќа надомест за уредување
на градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за
уредување на градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа
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Програма.
За скалишен простор и заеднички комуникации се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За стржарници,управител,простории за домар се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За паркиралишта и гаражи се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 10% од надоместокот утвреден со оваа Програма.

E. В.1.6.2 За деловни и јавни објекти












За деловни простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина
од 100% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За магацински простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 50% од надоместокот утвреден за 1м2 со оваа Програма.
За помошни простории,остави за гориво,котлара, се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за
уредување на градежно земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден со оваа
Програма.
За скалишен простор и заеднички комуникации се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За паркиралишта и гаражи се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 10% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За лоѓија затворена од три страни се плаќа надомест за уредување на градежно
земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За подлоѓија затворена од две страни се плаќа надомест за уредување на градежно
земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За балкони,тераси се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од
30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За отворен наткриен простор (настрешници ) се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.

F.
G. В.1.6.3 За други објекти







За катни гаражи се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од
5% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За спортски покриени објекти се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За спортски отриени објекти се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма.
За бензинска пумпна станица и нејзини и придружни содржини (продавници кафитерии
и ресторани ,авто сервиси,авто салони помошни простории )
продажни простории на бензиски пунпни станици 100%
услужни простории на бензиски пунпни станици 100%
За гасни станици и базни станици за 50 % од површината на локацијата 1,0
За отворени пазаришта се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во
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висина од 30% од површина на локацијата, 1.0 од надоместокот утвреден со оваа
Програма.
За базени се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од 20% од
надоместокот утвреден со оваа Програма.
За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за
уредување на градежно земјиште во висина од 100% од надоместокот утвреден со оваа
Програма.
Во новата корисна површина што ќе се гради согласно со заверена проектна
документација не се пресметуваат површините на:







инсталациони канали
окна за лифтови и
отворени паркиралишта
подземни резервуари
објекти заштитни како културно наслетсво
Меѓусебните права и обврски за уредување на градежно земјиште,врз основа на
решението за доделување на градежното земјиште,врз основа на решениието за
доделување на градежно земјиште се утврдуваат со договорот помеѓу корисникот на
земјиштето и органот на Општината надлежен за уредување на градежното земјиште.
Доколку при изградбата инвеститорите отстапуваат од техничката документација и се
здобијат со нова станбена или деловна површина, должни се да платат соодветна
разлика утврдена со анекс договор за уредување на градежно земјиште за
новоизградената површина,а по претходно одобрена техничка документација од страна
на надлежниот орган. Висината на надоместокот во вакви случаи ќе се утврдува по цени
што ќе важат на денот на плаќањето,односно утврдувањето.

H.
I. В.1.6.4 За објекти од група на класи на намени Г –производство, дистрибуција и
сервис:
 Г1 тешка и загадувачка индустрија 5%
 Г2 лесна и незагадувачка индустрија 5%
 Г3 сервиси 5%
J.
K. В.1.6.5 За објекти од група на класи на намени Б 5 –угостителски и туристички
комплекси ,хотелски комплекси и одмаралишта ,и за објекти од група на класи на
намена А4- хотел ,мотел,планинарски дом и лoвен дом :


Сите простории 5%
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L.
M. В.1.6.6 Надоместок за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по
принцип на одложено плаќање на месечни рати и процентуално учество од вкупен
износ со обезбедување на инструмент на клаузула во Договорот за сигурна динамика и
гаранција за исплонување на договорената обврска :
N.
O. В.1.6.7 За агро берзи откупно дистрибутивни центри или пазари висината на трошоци
за уредување на градежно земјиште , во зависност од степенот на уреденост на
градежно земјиште се пресметува на 50%од вкупна пресметана површина :
В.1.6.8 За објекти финансирани од локална самоуправа и верски објекти не се пресметува
за надоместок на трошоци за уредување на градежно земјиште.
B.1.6.9 За детски градинки ,пензионерски домови и домови за стари лица.


Сите простории 5%

В.2. НАДОМЕСТОК (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
ГРАДЕЖНО УРЕДЕНО ЗЕМЈИШТЕ
За привремено користење на градежно уредено земјиште се плаќа надоместок во
зависност од намената за поставување на времен објект, за складирање на градежен и други
материјали, подвижни времени објекти, во зависност од локалитетот - зона во која се наоѓа
земјиштето.
В.2.1. НАДОМЕСТОК(КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА ВРЕМЕНО СКЛАДИРАЊЕ НА ГРАДЕЖЕН
И ДРУГ МАТЕРИЈАЛ НА УРЕДЕНО ЗЕМЈИШТЕ:
- I зона
- II зона
- III зона

11.00 ден/м2
5,50 ден/м2
2,70 ден/м2

на ден
на ден
на ден

В.2.2.НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОДВИЖНИ ОБЈЕКТ ВО ГРАДОТ ЗА 1м2/ ДНЕВНО ВО ПЕРИОД ЗА
НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, 8 МИ МАРТ и др. 61,00 ден/м2
В.2.3.НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ
УРЕДЕНИ ПОВРШИНИ ПРЕД ДЕЛОВЕН ПРСТОР (за тезги, изложување на артикли,
столови и маси пред деловни простории)
за вршење на дејност од м2 дневно и тоа:
- I зона
- II зона
- III зона

3,00 ден/м2
2,00 ден/м2
1,00 ден/м2

на ден
на ден
на ден

В. 2.4.НАДОМЕСТ ЗА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПРОМЕТНИ ПОВРШИНИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ( на промоции манифестации културни настани и др.
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15,00ден/м²:

Г.1. ЗА ОБЈЕТИ ИЗГРАДЕНИ НАДВОР ОД УРБАН ОПФАТ НА ГРАД КУМАНОВО КАКО И
ВО СЛУЧАИТЕ КОГА УРЕДУВАЊЕТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СО ПРОГРАМАТА НЕ СЕ
ПЛАЌА НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА)
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Д. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Надоместот (комунална такса ) за уредување на градежно земјиште од страна на
инвеститорот се плаќа по заверка на техничката документација односно, пред добивање на
одобрение за градба на инвестициониот објект од страна на надлежниот орган.
E. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Во оваа година ќе се изработат елаборати за експропријација за објекти кои се
предвидени со Годишната програма, а за кои не се решени имотно- правни односи. Во
програмата се дава посебен акцент на
E. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
1

дел од ул.303 (од ул.Д-р Рибар до Бараки )

355

м1

2

изградба на ул.Иво Лола Рибар -крак
позади ханаз

123

м1

3

ул. 807 (над Железничка Станица)

20

м1

75

м1

40

м1

95

м1

195

м1

4
5
6
7

слеп крак од ул.АВНОЈ-пат за нас.Бабин
дол
слеп крак од ул.Максим Горки- пробивање
на пристап
дел од ул.ЈНА- крак (од ул.ЈНА позади дом
на арм )
дел од ул.Боро Чушкар (од ул Бајрам
Шабани кај резервоар )

8

дел од ул.Бајрам Шабани

25

м1

9

станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6

342

м1

10

дел од локален пат (од населба Вера
Которка,с.Добрашане до с.Биљановце до
Пчински пат)

3202

м1

11

фекал и пречистителна во с.Романовце

3202

м1

ВКУПНО E:
ВКУПНО E :

7674

за 2019 годишна е 262 785,00денари .
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P. Ж. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
И оваа година ќе се продолжи со експропријација на градежно неизградено земјиште за
несметано градење на објекти према Годишната програма.
Покрај експропријација на објекти предвидени со Годишната програма ,ќе се оди и на
расчисување на земјиштето во градот, надвор од Програмата, доколку се оцени оправданоста
од одземање на градежно земјиште. Ова е поради тоа што се јавува за потребно да се
овозможи на граѓаните да можат несметано да дојдат до своите новоизградени, објекти или
евентуална градба на некои инфраструктурни објекти.
Покрај наведеното во тековната година се очекува и исплата на стари долгови за
експроприиран имот како и изградба на потпорни зидови од минатите години за кои се
донесени правосилни судски решенија.
За оваа намена во тековната 2019 година се планира да се потрошат средства за
експропријација во висина од:
за сообраќајници раскрсници и др.
за фекална канализација,регулација на река и друго
------------------------се предидуваат да се ангажираат средства во вкупна висина од
5,000 000,00 ден.
ВКУПНО Ж : 5.000.000.00 денари

З. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ
1

станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6
ВКУПНО З.1: 0.00

342

м1

342

2. ИЗГРАДБА НА ТРОТОАРИ

1

дел од ул. 11-ти Октомври делумно десна
странаа делумно лева страна,без потпорен
зид (од ф-ка Искра до железнички премин)

1343

м1

2

Изградба на тротоари на ул. Лесковачка

1000

м1

ВКУПНО З.2 : 0.00

2343

ВКУПНО 3. 1+ З. 2 : 0,00 + 0.00 = 0.00 денари
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3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ , МОСТ И РАСКРСНИЦА

1

Доградба од двете страни на армирано бетонски сводаст
пропуст во дол за вода на ул.100 во нас.Карпош

50 м1

2

Доградба од двете страни на армирано бетонски пропуст
пропуст во дол за вода на ул.11-ти октомври (раскрсница со
ул.Индустриска )

35 м1

ВКУПНО З. 3 =0.00

85

ВКУПНО 3. 3 = 0.00 денари

4.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
4.1. ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1

дел од ул.Трајко Прокопиев (од ул.Веслен Маслеша до ул.Ѓорче
Петров ) со краци
ВКУПНО З. 4.1 : 0,00

615 м1
615

4.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО УЧЕСТВО НА
ЈП ВОДОВОД ОД 50%
1
ул. 25-ти Февруари
150 м1
ВКУПНО З. 4.2 : 0,00
150
4.3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1

дел од ул.1 (населба Карпош кон село Никуљане)
ВКУПНО З.4.3 : 0,00

304 м1
304 м1

ВКУПНО З.4.1+З.4.2+З.4.3 = 0,00 денари

1

5.ВОДОВОДНА МРЕЖА
5.1 ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ул. Максим Горки
ВКУПНО З.5.1 : 0,00

130 м1
130

5.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА СО
УЧЕСТВО НА ЈП ВОДОВОД ОД 50%
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125 м1

ул.Народна Револуција- крак 1 и 2
ВКУПНО З. 5.2 : 0,00

255

ВКУПНО З. 5.1 + З.5.2: 0,00+0,00=0,00 денари

6. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1

крак од ул.Лесковачка - дел од ул.6-ул.1 Бабин
дол

392

м1

2

крак од ул.11-ти октомври(влез од Скопје кај
бензиска пумпа)

51

м1

ВКУПНО З.6 : 0.00

443

ВКУПНО 3. 6 = 0.00 денари
Ѕ. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЦИ, КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД, ТРОТОАРИ
, ЖАРДИЊЕРИ И СТОЛБЧИЊА) КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО
ЗАВИСНОСТ ОД ПРИБЕРЕНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ: (учество на граѓани, спонзорства или други
донаторства од земјава)
1.УЛИЦИ.
1

дел од ул.Трајко Прокопиев (од ул.Веслен Маслеша до
ул.Ѓорче Петров )

600

м1

2

дел од ул.Благоја Д. Пецаклија (од ул.В.Маслеша до
ул.Ѓуро П. Стари)

250

м1

3

ул,100 нас.Гладно поле

86,5

м1

4

ул.Гоце Делчев (од ул.Доне Божинов до бул.3-та МУБ )

474

м1

5

ул.Стојан Сликар -крак 1 и 2

137

м1

6

крак од ул.Ѓорче Петров-крак 2 ( од магаза кон бара )
нас.Гладно поле

496

м1
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7

крак од ул.Ѓорче Петров-крак 1 ( крак десно од магаза
) нас.Гладно поле

466

м1

8

ул.Србо Томовиќ ,ул.Страшко Арсовкрак1 и 2, ул.4-ти
јули 346,50+123,37+142,79+182,28= 795м

795

м1

9

улици во Средорек

1800

м1

10

локален пат од нас. Вера Которка -с.Добрешане, до с.
Биљановце-Пчински пат

3202

м1

11

уредување на излетничко место во рурална средина ,
место викано Студена вода на КП.802/1
ВКУПНО Ѕ. 1. :

м1
8306,5

ВКУПНО Ѕ .1 = 4.600.000,00 денари

2.КАНАЛИЗАЦИЈА
1290 м1

1

во Средорек со краци 1-5

2

ул.Братство Единство (од ул.Доне Божинов до влез на
градски стадион)

450

м1

3

дел од ул.АСНОМ (крак изнад галија)

373

м1

4

ул.Доне Божинов (од мост на р.Којнарка до автопат
Пармакови ниви )

5

фекал.канали со потисен цевковод за с.Тромеѓа

м1

6

пречистителна станица и фекална канализација за
с.Романовце

м1

7

пречистителна станица и фекална канализација за
индустриска зона во с.Речица

м1

8

главен колектор и секундарен за с.Сопот-с.Табановцес.Четирце
ВКУПНО Ѕ.2 : 0,00
ВКУПНО Ѕ.2 =0,00 денари

3.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

1600 м1

420
4133

м1
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20
2
20
2

ул.Перо Наков (од бул. III-та М.У.Б. до ул.Кузман Ј.Питу )
ВКУПНО Ѕ.3 : 0,00

м
1

ВКУПНО Ѕ.3 = 0,00 денари

1

4.ВОДОВОД
крак од ул.Ѓорче Петров и дел од ул.1 лока.Гладно
поле

м1

331,7

2

дел.Страшко Арсов, Србо Томовиќ ул.4-ти јули

460

3

дел од ул.Вера Которка и ул.Магдалена Антова

90

м1

4

пречистителна станица и водоводна мрежа за
с.Пчиња

50

м1

5

индустриска зона во с.Речица

6
7

м1

реконструкција на водоводна мрежа на дел од
ул.,,Никола Тесла''
реконструкција на водоводна мрежа на ул.,,11-ти
Ноември ''
ВКУПНО Ѕ.4 : 1.071.204,00

3185,4

м1

1080,86

м1

5197,96

ВКУПНО Ѕ.4 = 1.071.204,00 денари
5. ТРОТОАРИ
1

ул.Тоде Думба(од ул.Н. Револуција до ул.Д. Стопаревиќ )
Штрот.=2.40м+2.20м

910

м1

2

низ село Черкези ( на главен пат Р-1 201 Куманово-Скопје)

780

м1

ВКУПНО Ѕ.5 : 0,00

1690

ВКУПНО Ѕ .5 = 0,00 денари
6. ЖАРДИЊЕРИ И ПРИСТАПНИ РАМПИ И ПРИСТАПНА ПАТЕКА ДО
ПЕШАЧКИ ПРЕМИН
1

Изградба на пристапни рампи и пристапни
патеки до пешчки премини

2

булевар III М.У.Б. (од ул.Перо Чичо до
ул.Б.Б.Гуцман)
ВКУПНО Ѕ.6: 0,00

723
723

м1
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ВКУПНО Ѕ .6 = 0,00 денари
И. СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
1.1.ИЗГРАДБА НА НОВА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА

1

Изградба на семафоризација на
булевар Октомвриска Револуција и
ул.Пиринска Македонија (кај спортска
сала )

1

ВКУПНО И.1.1 : 11.084,00
1.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА ОД
СЕМАФОРСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РАСКРСНИЦИ ( замена на
дотраена надворешна семафорска опрема)
1

бул.III МУБ и ул.Перо Чичо

1

2

бул.III МУБ и ул.Народна Револуција

1

3

бул.III МУБ и ул.Гоце Делчев и
ул.Бајрам Шабани

1

4

бул. III МУБ со ул.Т.Мендол и
ул.Христијан Т.Карпош

1

ВКУПНО И. 1.2 : 0,00
1.3. ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
1

Одржување на семафорска опрема и
сигнализација

1

ВКУПНО И. 1.3: 1.200.000,00
ВКУПНО И.1.1+1.2+1.3 =
11.840,00
+0,00+1.200.000,00=1.211.084,00
ВКУПНО И.1.1+1.2+1.3 =
11.840,00 +0,00+1.200.000,00=1.211.084,00 денари
РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА КУМАНОВКА И УРБАНА ОПРЕМА
1.)За довршување на започнатата работа за регулирање на дел од речното корито на река во
грдското подрачје се потребни уште работи и тоа:теренско снимање на речното
корито,машински ископ и износ на земја и ѓубре,изработка на греда од камен и бетон
,изработка на А.Б бетонски плочи за довршување на странични зидови,изработка на косини
,изработка и измена на дел од техничка документација, ,изработка на косина 2:1 од
камен,изработка на трим патека,партерно уредување од бехатон плочки осветлување на
партеро покрај реката,сеење на земја,садење на садниции други работи за регулација на
речното корито на реките: Липковка, Којнарка и Кумановка.
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2.)За осовремување на градо се предвидува и набавка на урбана опрема,набавка на
клупи,игралишта и друго на територија на општина Куамново.

2

Набавка на урбана опрема, набавка на
клупи, корпи,столови, игралишта и
друго во Општина Куманово

3

Изградба на кружен ток на раскр.на
ул.11-ти- октомври и бул.3-та МУБ

паушал

Ј.ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА
РЕКАТА КУМАНОВКА (од уливот на реките Коњарка и Липковка
па узводно) ,УРБАНА ОПРЕМА и ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТОК
Чистење на речните корита на
1
р.Којнарка.р.Липковка,р.Кумановка и
Крива река

5500

м2

ВКУПНО Ј : 6.000.000,00
ВКУПНО Ј =6.000.000,00 денари
К.ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМНА ГРАЖА И ОПШТИНСКА ЗГРАДА СО
ПOОДДЗЕМНА СООБРАЌАЈНИЦА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР , ГРАДСКИ
БАЗЕН И ВЕШТАЧКА ТРЕВА НА ФУДБАЛСКИ ГРАЛИШТА И ТАРТАН
ПОДЛОГА ЗА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА
1

2

3

4

Изградба на времени паркиралишта како
модуларни еднокатни конструкции
Набавка транспорт и поставување на
вештачка трева на фудбалски игралишта
три локации на кеј , кај кошеви и О.О.У.
11-ти Октомври- П.У.Долно Којнаре
Набавка, транспорт и поставување на
вештачка трева и заштитна мрежа во
гимназија СОУГоце Делчев
Набавка, транспорт и поставување на
тартан подлога за детски игралишта на
следни локации: Соколански парк, Кеј на
река Кумановка (спроти спортска сала)
,Гратски парк кај стадион,на ул. Тоде
Мендол на КП.23234 и на ул.Никола
Тесла на КП.7451 (до Споменик на
Авијатичари )
ВКУПНО К : 5.000.000,00

м2

2780

м2

924

м2

1100

м2

4804

ВКУПНО К = 5.000.000,00 денари
Л. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ
1

Проект за санација и адаптација на зградата „ Занатски Дом
“

641 м2
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м2

Реконструкција на фасади во градот
ВКУПНО Л : 0,00
ВКУПНО Л = 0,00 денари

1

Љ. ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Изградба на дел од гасификација во
Куманово за приклучоци , останата
потребна опрема и гасна котлара
-ископ на ровови за дистрибутивен
гасовод 4000м
-набавка на полиетиленски цевки и црева
4000м
набавка на елементи за спојување
200парчиња
-набавка на запорни органи за делници
10пр
положување и заварување на
полиетиленски црева и цевки на
дистрибутивна мрежа 4000м
-набавка и монтажа на приклучоци на
потрошувачи 250парчиња
ВКУПНО Љ :5.000.000,00
ВКУПНО Љ =5.000.000,00 денари

1
2
3
4

М. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД, ФОНТАНИ ,ЧЕШМИ
Реконструкција на фонтана до Охридска
55
м2
банка
Реконструкција на Градски плоштад
м2
,чешма
Одржување на фонтани
Реконструкција и санација на партерно
уредување во централно градско
подрачје
ВКУПНО М : 0,00

м2
м2

ВКУПНО М = 0,00 денари
Н. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕШАЧКИ МОСТОВИ,ИЗГРАДБА НА
МОСТ
Реконструкција и изградба на пешачки
1
мостови на 5 локации
5
ком.
р.Којнарка,р.Липковка и р.Кумановка
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мост во с.Довезенце на Крива река

1

ком.

ВКУПНО Н : 0,00
ВКУПНО Н = 0,00 денари

Њ. ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЈЕКТИ
1. Санирање на оштетено јавно прометни површина
во општина Куманово(Летно одржување на улици)

8.000.000,00.ден.

2. Зимско одржување на улици
2019 год.- 2020 год.
за ЈП Водовод
( 11.000.000,0 ден)
за ЈП Чистота и Зеленило ( 2,500.000,00ден)
3. Вертикална сигнализација ,
светлосна сигнализација (семафори) ;
одржување на градби,сообраќајници и
грбнатини на сообраќајници (лежеќи полицајци )

13.500.000,00.ден.

1.000.000,00 ден.

4. Запрашување против инсекти,дезинсекција,
дератизација и против крлежи

1.000.000,00 ден.

5. Заловување на кучиња скитници и нивнотo згрижување

900.000,00.ден.

6. Одржување на ЈПП по програма

2.000.000,00 ден.

7. Одржување на ЗЦП по програма

3.000.000,00 ден.

8.Изградба на нисконапонска струја (јавно осветлување )
паркирање и јавно осветлување “ Куманово
- Паркинг “ - Куманово

500.000,00 ден.

9.Реконструкција на нисконапонска струја (јавно
осветлување),доградба и проширување на мрежа на
постојно улично осветлување,дислокација на мерни
ормани,набавка на совтер за контрола и пратење на
улично осветлување ,а по програма на Јавно
претпријатие за паркирање и јавно осветлување
“Куманово - Паркинг “ - Куманово
10.Хоризонтално обележување
11. Тековно одржување на улично осветлување во
Општина Куманово а по програма на Јавно претпријатие

2,000.000,00 ден.
1,000.000,00 ден.
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за паркирање и јавно осветлување “Куманово
- Паркинг “ - Куманово

1.500.000,00 ден.

12.Такса за Електростопанство на РМ ЕСМ-ЕВН за
потрошена електрична енергија
13.Украсување на град Куманово по повод празниците

40.000.000,00 ден.
2.000 000,00 ден.

14. Проширување и изгрaдба на паркинг простори во
Општина Куманово а кои со посебна Програма ќе ги
користи Јавно претпријатие за паркирање и јавно
осветлување “ Куманово - Паркинг “ - Куманово

500.000,00 ден.

15, Одржување на улично осветлување спрема Јавно
ПриватноПартнество

10.500.000,00 ден.

16.Рушење на објекти кои се без одобрение за градба

1.000.000,00 ден.

17.Субвенција на инвалидизирани лица

1.000.000,00 ден.

18.Расчистување на диви депонии на територија на
општина Куманово

1.500.000,00 ден.

19.Набавка,транспорт и вградување на заштитни столбчиња
во градот Куманово
20. Изведба на надзор за објекти во општина Куманово
21.ЈП“Куманово-План “ од Куманово за изработка на :
Изработка на ГУП
Изработка на урбанистички планови
Изработка на урбанистички планови за села
Изработка на техничка документација:
-Oбјекти од јавен карактер
-Улици
-Реконструкција на раскрсници
-Фекална канализација
-Атмосферска канализација
Регулација на речното корито и урбана опрема
Водоводна мрежа
Елаборати за еспропријација
Локален еколошки план
Студии и проекти
Проекти за подземен пешаки премин,катни гаражи и
кружен ток
Проекти за животна средина,линиски проект и ревизија

500.000,00 ден.

500.000,00 ден.
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Се вкупно

3.000.000,00 ден.

22.Реконструкција и санирање на оштетено јавни
Прометни површини во општина Куманово (со бехатон
плочки)

3.000.000,00 ден.

23.Градежни работи и танпонирање на сообраќајници
на територија на општина Куманово

ВКУПНО Њ. :

2.000.000,00 ден.

99.900.000,00 ден.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1.За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината
Куманово.
2.Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово", а ќе се применува од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година.
Бр. 09 – 7994/14
13 декември 2018 година
Куманово

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

755.
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 изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2019 година
1. Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2019 година, Бр. 09-7994/15, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
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Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

756.
Врз основа на член 14 став 4 и член 61 став 2 од Закон за јавните патишта („Службен
весник на РМ" бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13,
39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150//15, 31/16, 71/16 и 163/16 ) и член 25, став 1, точка 12
од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и
8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година,
донесе
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општината Куманово за 2019 година
ВОВЕД
Согласно Законот за јавните патишта, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и
заштитата на локалните патишта и улици во населените места, се во надлежност на Општината
преку предходно донесена Годишната програма која е во директна зависност од средствата
што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на оваа програма е од повеќе
извори и тоа: Јавно претпријатие за државни патишта -Скопје, Агенција за финансиска
подршка на земјоделството и руралниот развој - Скопје и учество на месното население.
Од Јавно претпријатие за државни патишта -Скопје , за тековната година не се
предвидуваат средства,туку ако се обезбедат средства од домашни и странски донатори, а ако
има доволно финансиски средства дел ќе бидат и од страна на локалната самоуправа.
Како извор на финансирање на оваа програма се и средствата што ги обезбедува
Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој - Скопје, до
определена инвестициона вредност на објектот (80%), а останатиот дел (20%) е учество на
донации.
Со новата територијална поделба објавена во Службен весник на РМ бр.55 од 16 август
2004 година и бр. 149 од 13.09.2014 год. на територија на Општина Куманово припаѓаат
следните села: Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак ,в , Винце,Воиновиќи,
Габреш, Горно Којнаре, Градиште, Дл ,га, Доброшане, Довезенце, Долно Којнаре, Живиње,
Зубовце, Јачинце, Карабичане, Клечовце, Кокошиње, Колицко, Косматац,Костурник, Кутлибег,
Кучкарево, К,шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосењане, Орашац, Пезово,
Проевце, Пчиња,Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево,
Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце и Шупљи Камен.
По овој основ може да се користат средствата само за населени места во Општината
Куманово кои се наоѓаат во подрачјата кои имаат статус на специфични подрачја и тоа:
Во изразито-неразвиени подрачја спаѓаат: Бељаковце, Габреш, Градиште, Довезенце,
Живиње, Јачинце ,Косматац ,с.Винце, с.Вакв, с.Длга, К,шање, Колицко,
Кутлибег,
Кучкарево,Мургаш ,Новосељане , Пезово ,Пчиња , Скачковце Четирце и Шупљи Камен.
Во погранични подрачја спаѓаат:Карабичане , Сопот ,Сушево и Табановце.
Во ридско-планининско подрачје спаѓа:Кокошиње.
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Во останати населени места спаѓаат сите населени места со новата територијална
поделба а не се наведени во горе наведениеподрачја.
АКТИВНОСТИ
Во тековната 2019 година према одредени очекувања за обезбедување на средства по
наведените основи се предвидува да се градат следните локални патишта и улици:
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА:
1.Локалниот пат с.Сопот - с.Сушево во должина од 2,5км.
Финансова конструкција:
-Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој
- Јавно претпријатие за државни патишта
-Влада на Република Македонија
2.Локалниот пат с.Тромеѓа- с.Клечовце
Финансова конструкција:
-Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој
- Јавно претпријатие за државни патишта
-Влада на Република Македонија
-Донации
3.Изградба на долен строј и танпонирање на :
3.1 сообраќајница на стар пат за МЗ..П.Чичо (кон школо) со Л=1.20 км
3.2 сообраќајница во с.Умин дол со Л=0.25 км (200 м3)
3.3 сообраќајница во с.Четирце со Л=0.55 км
3.4 сообраќајница во с.Љубодраг со Л=0.20 км (150 м3)
3.5 сообраќајница во с.Ново село со Л=0.50 км (375 м3)
3.6 сообраќајници во с.Черкези со Л=1.00 км
3.7 сообраќајница во с.Режановце (према гробишта ) со Л=0.55 км
3.8 сообраќајница во с.Речица(према гробишта и према школа) со Л=0.70 км
3.9 сообраќајници во с.Агино село (од железничка станица до гробишта)со Л=1.27км
3.10 сообраќајници во с.Лопате со Л=2.00км
3.11 сообраќајница во М.З.Ајдучка Чешма со Л=1.00 км
3.12 сообраќајница во М.З.Иго Тричковиќ (Пуковско) со Л=1.00 км
3.13 сообраќајница во с.Горно Којнаре со Л=0.95км
3.14 сообраќајница во Бејтови ниви со Л=0.89км
3.15 сообраќајница во с.Тромеѓа (од центар до долно мало) со Л=1.00 км
3.16 сообраќајница во с.Брзак (од железничка пруга до патот) со Л=0.20 км (150 м3)
Финансиската конструкција:
- Јавно претпријатие за државни патишта
-Месно население
-Странски донатори
-Донација на АРМ на РМ
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-Општина Куманово (ЕЛС)
Изградба на долен строј,дотанпонирање и асфалтирање на:
3.17. Асфалтирање на дел од сообраќајница за во с.Лопате (од главниот регионален пат помеѓу
две Општини Куманово -Липково)
Во Општина Куманово (ЕЛС) ,соогласно донесен Одлука од страна на Советот на Општина
Куманов во износ од 10 760 000.00 ден. со L=1 800 м1 и тоа на делница каде што е изградена
фекалната канализација во самото село.
3.18. Танпонирање и асфалтирање на дел од сообраќајница за во с.Романовце во Ш=3.0м и
Л=1 500.00 м1
Финансиската конструкција:
-Донација од правно лице
-Донација на месно население
-Општина Куманово (ЕЛС)
3.19 Дотанпонирање и асфалтирање на сообраќајница од с.Агино Село до с. Брзак во
Л=2,1км и Ш=3,00м
Финансиската конструкција:
- Јавно претпријатие за државни патишта
- Општина Куманово(ЕЛС)
4.Тампонирање на улици во населените места на територија на Општината Куманово на кои
ќе се јави потреба предизвикана од виша сила (атмосферски влијанија)
Финансиската конструкција:
-Влада на РМ
-Донација од правно лице
-Донација на АРМ на РМ
5.Одржување на локални патишта во Општината
(летно крпење на ударни дупки и зимско одржување од подмразица и снег)
Финансиската конструкција:
-Општина Куманово
6.Изработка на техничка документација за локален пат с.Пчиња- с.Вак ,в во должина од
2 500.00 м1.
Финансиската конструкција:
- Јавно претпријатие за државни патишта
-Странски донатори
7.Изработка на техничка документација за улици во населено место Тромеѓа во должина од
4 000.00 м1.
8.Изработка на техничка документација за локален пат с.Агино село-База на АДГ"Бетон"од Скопје- до Пчински пат
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Финансиската конструкција:
-Општина Куманово
9.Изработка на техничка документација за локален пат с. Агино село-с.Умин Дол
Финансиската конструкција:
-Општина Куманово
10.Изработка на техничка документација за локален пат Биљановце-населба Вера Которка
Финансиската конструкција:
-Општина Куманово
11.Изработка на техничка документација за населба Ајдучка чешма –Зебарњак кон.с.Младо
Нагoричани во должина Л=2 921,00 м1
Финансова конструкција:
-Општина Куманово и Центар за развој на североисточен плански регион
12.Изработка на техничка документација за локален пат с.Студена бара до с.Горно Којнаре
(Скопско)
Финансиската конструкција:
-Странски донатори
-Општина Куманово
13.Изработка на техничка документација на сообраќајница во М.З. Иго Тричковиќ (Пуковско
) со Л=1.95 км
- Финансиската конструкција:
- Странски донатори
14. Изградба на дел од локалниот пат и изградба на армирано бетонски плочаст и цевасти
пропуст за с.Кокошиње
во должина од 0.72км.
Финансова конструкција:
-Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој
-Општина Куманово
15.Изградба на долен строј и танпонирање на :
15.1 сообраќајница на стар пат за с.Зубовце - с.Орашац
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината
Куманово.
2. Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово", а ќе се применува од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година.
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Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска с.р.

757.
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 изменување и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година
1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко
планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година, Бр. 09-7994/19, што Советот
на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8254/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

758.
Врз основа на член 20 и член 21 став 5 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 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2018 ГОДИНА

1. Во Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018
година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 1/2018, 5/2018, 7/2018 и 13/2018), во
точка Е.2.1 Урбанистички планови финансирани од буџетот на Општина Куманово, по
потточка Е.2.1.7 се додаваат нови 2 (две) потточки, и тоа:
E.2.1.8 Изработка на ДУП за дел од УЕ 3та МУБ, УБ 51 и 52 – Општина Куманово;
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Е.2.1.9 Изработка на 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.
2. Во точка Е.2.2 Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица, по
потточката Е.2.2.71 се додаваат нови 9 (девет) потточки, и тоа:
Е.2.2.72 Изработка на Измена и дополна на ДУП за ГП 4 на КП 19441 од ДУП за дел од УЕ
Благој Стефковски Гојчо, дел од УБ 44 – Општина Куманово.
Е.2.2.73 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.2.2.74 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.„3-та МУБ“ – Општина Куманово.
Е.2.2.75 Изработка на УПВНМ за Г2-лесна и незагадувачка индустрија.
Е.2.2.76 Изработка на ДУП за дел од УЕ Тоде Мендол, дел од УБ 61, Плански опфат помеѓу:
крак на ул.„Бајрам Шабани“, ул.„Поток Серава“, крак на ул.„Доктор Рибар“ и ул.„Доктор Рибар“
– Општина Куманово.
Е.2.2.77 Изработка на ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев, дел од УБ 29, Плански опфат помеѓу:
граница на УЕ, ул.„Лесковачка“, ул.„111“ – Општина Куманово.
Е.2.2.78 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.2.2.79 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.2.2.80 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.
3. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/19
13 декември 2018 година
Куманово

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

759.
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 Решението за давање согласност на Правилникот за начинот на
стекнување и распределба на средствата во СОУ „Перо Наков“ Куманово
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1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за начинот на
стекнување и распределба на средствата во СОУ „Перо Наков“ Куманово, Бр. 09-7994/5, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8240/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

760.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 10 од Правилникот за начинот на стекнување
и распределба на средствата во јавните училишта, бр. 20-17/1 од 30.12.2016 год. донесен од
Министерот за образование и наука на РМ, и 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 и
8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 12 декември 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на
средствата во СОУ „Перо Наков“ Куманово

1. Се дава согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на
средствата во СОУ „Перо Наков“ Куманово, Бр. 02-11/19, донесен од Училишниот
одбор на СОУ „Перо Наков“ Куманово, на седницата одржана на 19.10.2018 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово".
Бр. 09 – 7994/5
12 декември 2018 година
Куманово

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

761.
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 именување на претставник од Општина
Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште „Толи Зордумис‘‘ –
Куманово
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1. Се објавува Решението за разрешување и именување на претставник од Општина
Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште „Толи Зордумис‘‘ – Куманово,
Бр. 09-7994/22, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 12
декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8257/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

762.
Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ”
бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 25, став 1, точка 39 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претставник од Општина Куманово - член на
Училишниот одбор во Основното училиште „Толи Зордумис“ – Куманово
1. Од функцијата претставник од Општина Куманово - член на Училишниот одбор во
Основното училиште „Толи Зордумис“ – Куманово, се разрешува Ељхам Јашари.
2. За претставник од Општина Куманово - член на Училишниот одбор во Основното
училиште „Толи Зордумис“ – Куманово, се именува Љуљзим Иљази.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/22
13 декември 2018 година
Куманово

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

763.
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 именување на член на Управниот одбор на
ЈП „Куманово – гас“ – Куманово
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1. Се објавува Решението за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈП
„Куманово – гас“ – Куманово, Бр. 09-7994/23, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8258/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

764.
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 17 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 и
64/18), член 25 став 1 точка 26 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие
„Куманово - гас” Куманово
1. Од функцијата член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Куманово - гас”
Куманово, се разрешува Газменд Џафери.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Куманово - гас” Куманово, се
именува Ѓултене Пајазити.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/23
13 декември 2018 година
Куманово

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

765.
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 именување на член на Управниот одбор на
ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово
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1. Се објавува Решението за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈП
„Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 09-7994/24, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8259/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

766.
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 17 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 и
64/18), член 25 став 1 точка 26 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 13 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие
„Куманово - паркинг” Куманово
1. Од функцијата член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Куманово - паркинг”
Куманово, се разрешува Свете Петрушевски.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Куманово - паркинг” Куманово, се
именува Сања Тасевска.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/24
13 декември 2018 година
Куманово

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

767.
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 128, став 6, член 132, став 1 од Законот за основното
образование (,,Службен весник на Р.М., Бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17),
Градоначалникот на Општина Куманово, донесe
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РЕШЕНИЕ
за констатирање престанок на мандатот - Директор на
Општинско Основно Училиште ,,Кочо Рацин“ - Куманово
1. Мандатот на Директор на ООУ ,,Кочо Рацин“ - Куманово, Лидија Пешевска, престанува
поради истек на мандатот за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот на
Општина Куманово за избор на директор на ООУ ,,Кочо Рацин“ - Куманово, Бр.08-УП1271 од 16.01.2015 година.
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Куманово“,а ќе се применува од 16.01.2019 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-271 од 16.01.2015 год.,
Лидија Пешевска беше избрана за директор на ООУ ,,Кочо Рацин“-Куманово, со мандат од 4
години. Согласно одредбите од Законот за основното образование за периодот на траењето на
мандатот на 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 дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето,
до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Бр. 08 - Уп1 - 271/2015
07.12.2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

768.
Врз основа на ;лен 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 132 став 1 и 14 од Законот за основното образование
(,,Службен весник на Р.М., Бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), а по предлог на
Училишниот Одбор на ООУ „Кочо Рацин“ Куманово, Бр.02-452/1 од 29.11.2018 година, и
заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под Бр.08-7762/1 од 29.11.2018
година, Градоначалникот на Општина Куманово донесe
РЕШЕНИЕ
за избор на Директор на Општинско Основно Училиште
,,Кочо Рацин“ - Куманово
1. За Директор на Општинско Основно Училиште ,,Кочо Рацин“ - Куманово се избира
Лидија Пешевска, досегашен директор на ова училиште;
2. Мандатот на Директор од точка 1 на ова Решение, трае четири години;
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Куманово“, а ќе се применува по престанокот на Решението на
Градоначалник на Општина Куманово Бр.08-УП1-271 од 16.01.2015 година.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-10674 од 19.10.2018
година, Училишниот Одбор на ООУ„Кочо Рацин“-Куманово, објави јавен оглас за избор на
директор на ова училиште. По спроведената постапка, утврдена со член 132 од Законот за
основното образование, Училишниот Одбор на ООУ„Кочо Рацин“ -Куманово достави ПредлогОдлука Бр.02-452/1 од 29.11.2018 година и заведена во деловодниот протокол на Општина
Куманово под Бр.08-7762/1 од 29.11.2018 година, за еден кандидат за избор на директор на
ова училиште, и тоа за: Лидија Пешевска.
Констатирајќи дека претходната постапка е водена согласно закон, како и утврдувајќи дека
предложениот кандидат ги исполнува условите за директор на јавно општинско училиште,
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
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Бр.08-УП1- 10674
07.12.2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

769.
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 Тримесечниот извештај за финансиско
работење на ЈП „Куманово – гас“ - Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за финансиско
работење на ЈП „Куманово – гас“ - Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година, Бр. 097994/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 12 декември
2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8239/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

770.
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 и 64/18) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
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Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 12
декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година
1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 7994/3
12 декември 2018 година
Куманово

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

771.
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 Јавната
општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска
установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2019 година, Бр. 09-7994/4, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8239/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

772.
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 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 12 декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане
Георгиевски“ – Куманово во 2019 година
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1. Се усвојува Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане
Георгиевски“ – Куманово во 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/4
12 декември 2018 година
Куманово

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

773.
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 Физибилити студија за оправданост од
воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација и
одржување на системот за јавно осветлување во Општина Куманово
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Физибилити студија за оправданост од
воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на
системот за јавно осветлување во Општина Куманово, Бр. 09-7994/7, што Советот на Општина
Куманово го донесе на седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8242/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

774.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 25 став 1 точка 41 и член 69 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 12 декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за
јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно
осветлување во Општина Куманово
1. Се усвојува Физибилити студијата за оправданост од воспоставување на договор за
јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно
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осветлување во Општина Куманово, бр. Уп1-37-3574 од 01 ноември 2018 година,
изготвена од БКК ДООЕЛ – Скопје.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/7
12 декември 2018 година
Куманово

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

775.
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 Информацијата за недвижен имот
сопственост на Општина Куманово и недвижен имот сопственост на Република
Македонија – корисник Општина Куманово
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за недвижен имот
сопственост на Општина Куманово и недвижен имот сопственост на Република Македонија –
корисник Општина Куманово, Бр. 09-7994/9, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 12 декември 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8244/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

776.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 12 декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за недвижен имот сопственост на Општина Куманово и
недвижен имот сопственост на Република Македонија – корисник Општина Куманово

1. Се усвојува Информацијата за недвижен имот сопственост на Општина Куманово и
недвижен имот сопственост на Република Македонија – корисник Општина Куманово.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/9
12 декември 2018 година
Куманово

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

777.
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 Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2018 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2018 година, Бр. 09-7994/16, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8251/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

778.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 13
декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово
за III квартал од 2018 година
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово
за III квартал од 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 7994/16
13 декември 2018 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска с.р.
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779.
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 Информацијата за остварување на
приходи по основ на даноци и такси за период од 01.01.2018 до 31.08.2018 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за остварување на приходи по
основ на даноци и такси за период од 01.01.2018 до 31.08.2018 година, Бр. 09-7994/17, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 13 декември 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08- 8252/1
14 декември 2018 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски с.р.

780.
Врз основа на член 69 став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 13 декември 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за остварување на приходи по основ на даноци и такси за
период од 01.01.2018 до 31.08.2018 година
1. Се усвојува Информацијата за остварување на приходи по основ на даноци и такси за
период од 01.01.2018 до 31.08.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 7994/17
13 декември 2018 година
Куманово

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