СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КУМАНОВО
„Службен гласник на Општина Куманово“
Излегува по потреба
Издавач: Општина Куманово
Тел. 031/423-505
Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ

Година LXIV
Број 2
Куманово
1 февруари
2019 г.

Претплата за 2019 година
изнесува 2.000 денари.
трезорска с-ка 100-0000000630-95
с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18
приходна шифра 725939

39.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општината Куманово за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот
на Општината Куманово за 2019 година, Бр. 09-591/5, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-832/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

40.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), член 1 од Одлуката за утврдување на вредност
на бодот за пресметување платите на државните службеници за 2019 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 4/19) и член 25, став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кумановов („Службен гласник на Општина Куманово“ бр 13/03, 13/07 и 08/15), Советот на
Општина Куманово, на дваесет и втората седница одржана на 30 јануари 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово
за 2019 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2019 година, бр. 098313/27 од 26.12.2018 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/18), се вршат
следните измени и дополнувања:
1. Во членот 7 после зборовите „буџетот на самофинансирачки активности“ се додаваат
зборовите „буџет на заеми“.

2. Во член 9, став 1, точките 3 и 4 се менуваат и гласат:
„3. За вработените во општинска администрација кои немаат статус на државни службеници
вредноста на бодот за пресметување на платите за период од 01.01.2019 година до 31.08.2019
година изнесува 77,24 денари, а за период од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува
81,10 денари.
4. За вработените кои имаат статус на униформирани работници во територијални
противпожарни единици вредноста на бодот за пресметување на платите за период од
01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за период од 01.09.2019
година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.“

3. Во член 10, став 1, алинеја 1 се бришат зборовите „наменска“ и „од општинскиот буџет“, а во
алинеја 2 се бришат зборовите „и добиени согласности од соодветни министерства“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово’’.

Бр. 09 – 591/5
30 јануари 2019 година
Куманово
41.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државни службеници за 2019 година
1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државни службеници за 2019 година, Бр. 09-591/6, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-833/1
Градоначалник
31 јануари 2019 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
42.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/2018),
член 1 од Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување платите на
државните службеници за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/19)
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 30 јануари 2019
година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година
Член 1
Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници
за 2019 година, бр. 09-8313/28 од 26.12.2018 година(„Службен гласник на Општина Куманово“
бр. 15/18), членот 1 се менува и гласи:
‘’Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за период од
01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за период од 01.09.2019
година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.’’
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
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Бр. 09 – 591/6
30 јануари 2019 година
Куманово

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

43.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на јавните службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за
2019 година

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на јавните службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за
2019 година, Бр. 09-591/7, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-834/1
31 јануари 2019 година

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

44.
Врз основа на член 88 став 3 истав 4 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/2018), член 1 од Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите
на државните службеници за 2019 година(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/19) 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 30 јануари
2019 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните
службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово за 2019 година
Член 1
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Во Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во
ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово за 2019 година бр. 09-8313/30 од 26.12.2018
година(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/18), членот 1 се менува и гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ
Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово за период од 01.01.2019 година до 31.08.2019 година
изнесува 77,24 денари, а за период од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10
денари.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 – 591/7
30 јануари 2019 година
Куманово

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

45.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за
2019 година
1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за
2019 година, Бр. 09-591/8, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.
Бр. 08-835/1
31 јануари 2019 година

Градоначалник
на Општина Куманово,

Куманово
Максим Димитриевски,с.р.
46.
Врз основа на член 88 став 3 и став 4 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/2018), член 1 од Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите
на државните службеници за 2019 година(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/19) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“
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бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари
2019 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните
службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“Куманово за 2019 година
Член 1
Во Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во
ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ Куманово за 2019 година бр. 09-8313/31 од 26.12.2018
година(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/18), членот 1 се менува и гласи:
‘’Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Детска
градинка „Ангел Шајче“ Куманово за период од 01.01.2019 година до 31.08.2019 година
изнесува 77,24 денари, а за период од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10
денари.’’
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 591/8
30 јануари 2019 година
Куманово

Совет на ОпштинаКуманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

47.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈП „Водовод“ – Куманово

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување
во 2019 година на ЈП „Водовод“ – Куманово, Бр. 09-591/9, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-836/1

Градоначалник
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31 јануари 2019 година
Куманово

на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

48.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18),
член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 198/18) 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2019 година на ЈП
„Водовод“ – Куманово

Член 1
Се дава согласност на Предлог - Годишниот план за вработување во 2019 година на ЈП
„Водовод“ – Куманово.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 – 591/9
30 јануари 2019 година
Куманово

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

49.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Одлука за планирање на траса за линиска инфраструктура за
атмосферска канализација на ул. „Братство Единство“ – Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за планирање на траса за линиска инфраструктура за атмосферска
канализација на ул. „Братство Единство“ – Општина Куманово, Бр. 09-591/14, што
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Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-841/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

50.
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 2 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 Општината Куманово ("Службен гласник на Општина
Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на
30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за планирање на траса на линиска инфраструктура за атмосферска канализација на ул.
„Братство Единство“ - Општина Куманово

член 1
Со оваа Одлука се врши планирање на траса на линиска инфраструктура за атмосферска
канализација на ул. „Братство Единство“– Општина Куманово.

член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
- Графички приказ
член 3
По донесување на Одлуката за планирање на траса на линиска инфраструктура за
атмосферска канализација на ул. „Братство Единство“ – Општина Куманово, ќе се изготви
Проект за инфраструктура.
член 4
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Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/14
30 јануари 2019 година
Куманово

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

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

Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 23, м.в. Аниште, КО Доброшане вон г.р. - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 23, м.в. Аниште, КО Доброшане вон г.р. - Општина
Куманово, Бр. 09-591/15, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-842/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

52.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 23, м.в. Аниште, КО Доброшане вон гр - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 23, м.в.
Аниште, КО Доброшане вон гр, со намена А1 – Домување во станбени куќи со дворови, со цел
реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-3408/2016 од 14.09.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/15
30 јануари 2019 година
Куманово

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

53.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 221/1, м.в. Ветерна Воденица, КО Тромеѓа - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 221/1, м.в. Ветерна Воденица, КО Тромеѓа - Општина
Куманово, Бр. 09-591/16, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-843/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

54.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 221/1, м.в. Ветерна Воденица, КО Тромеѓа - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 221/1, м.в.
Ветерна Воденица, КО Тромеѓа, со намена А1 – Домување во станбени куќи, со цел
реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-3261/2012 од 13.12.2018 година

член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 – 591/16

Совет на Општина Куманово
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30 јануари 2019 година
Куманово

Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

55.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 525/2, м.в. Лука, КО Градиште - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 525/2, м.в. Лука, КО Градиште - Општина Куманово, Бр.
09-591/17, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-844/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

56.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 525/2, м.в. Лука, КО Градиште - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 525/2, м.в.
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Лука, КО Градиште, со намена А4 – Времено сместување, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-8930/2016 од 06.09.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/17
30 јануари 2019 година
Куманово

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

57.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 551, м.в. Полјана, КО Речица - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 551, м.в. Полјана, КО Речица - Општина Куманово, Бр.
09-591/18, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-845/1
31 јануари 2019 година
Куманово
58.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 551 м.в. Полјана, КО Речица - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградениот објект кој се наоѓа на КП 551, м.в.
Полјана, КО Речица со намена А1-1 – Домување во станбена куќа, со цел реализација на
Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-10206/2018 од 11.01.2019 година
Мислење од ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – КЕЦ Куманово бр. 14-6339/2 од
07.12.2018 год. (21-уп1-10206 од 10.12.2018)
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/18
30 јануари 2019 година
Куманово
59.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 604, м.в. Село, КО Тромеѓа - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 604, м.в. Село, КО Тромеѓа - Општина Куманово, Бр. 09591/19, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-846/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

60.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 8/15),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 604, м.в. Село, КО Тромеѓа - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 604, м.в.
Село, КО Тромеѓа, со намена А – Домување, со цел реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти.
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член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-3761/2016 од 04.10.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/19
30 јануари 2019 година
Куманово

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

61.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 883, м.в. Под Вода, КО Студена Бара - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 883, м.в. Под Вода, КО Студена Бара - Општина
Куманово, Бр. 09-591/20, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-847/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

62.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
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како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 883, м.в. Под Вода, КО Студена Бара - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 883, м.в.
Под Вода, КО Студена Бара, со намена А1 – Домување во станбени куќи со дворови, со цел
реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-8571/2016 од 16.11.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/20
30 јануари 2019 година
Куманово

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

63.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1589, м.в. Коваджик, КО Лопате вон гр. реон - Општина Куманово

Страница 44

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1589, м.в. Коваджик, КО Лопате вон гр. реон - Општина
Куманово, Бр. 09-591/21, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-848/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

64.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 1589, м.в. Коваджик, КО Лопате вон гр. реон - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 1589, м.в.
Коваджик, КО Лопате вон гр. реон, со намена А1 – Домување во станбени куќи, со цел
реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-1711/2016 од 23.08.2018 година

член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина
Куманово".
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Бр. 09 – 591/21
Совет на Општина Куманово
30 јануари 2019 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
65.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1623, м.в. Мртвица, КО Доброшане вон г.р. - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1623, м.в. Мртвица, КО Доброшане вон г.р. - Општина
Куманово, Бр. 09-591/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-849/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

66.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 1623, м.в. Мртвица, КО Доброшане вон г.р. - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 1623, м.в.
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Мртвица, КО Доброшане вон г.р., со намена А4 – Времено сместување, со цел реализација на
Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
- Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-623/2015 од 17.10.2018 година

член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/22
30 јануари 2019 година
Куманово

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

67.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1846, м.в. Село, КО Живиње - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1846, м.в. Село, КО Живиње - Општина Куманово, Бр.
09-591/23, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-850/1
31 јануари 2019 година
Куманово
68.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 1846, м.в. Село, КО Живиње - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 1846, м.в.
Село, КО Живиње, со намена А1 – Домување во станбени куќи со дворови, со цел реализација
на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-10633/2016 од 22.10.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/23
30 јануари 2019 година
Куманово

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

69.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
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за објавување на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 3377/1, м.в. Говедарски пат, КО Куманово - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 3377/1, м.в. Говедарски пат, КО Куманово - Општина
Куманово, Бр. 09-591/24, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-851/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

70.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 3377/1, м.в. Говедарски пат, КО Куманово - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 3377/1,
м.в. Говедарски пат, КО Куманово со намена А1 – Домување во станбена куќа и ПО – Помошен
објект, со цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
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Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-5215/2013 од 09.08.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/24
30 јануари 2019 година
Куманово

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

71.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 4238, м.в. Дрење, КО Четирце - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 4238, м.в. Дрење, КО Четирце - Општина Куманово, Бр.
09-591/25, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-852/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

72.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе

Страница 50

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
4238, м.в. Дрење, КО Четирце - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 4238, м.в.
Дрење, КО Четирце, со намена А4 – Времено сместување, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-583/2016 од 27.08.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/25
30 јануари 2019 година
Куманово

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

73.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 4422, м.в. Велешки пат, КО Куманово - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 4422, м.в. Велешки пат, КО Куманово - Општина
Куманово, Бр. 09-591/26, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-853/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

74.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 4422, м.в. Велешки пат, КО Куманово - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 4422, м.в.
Велешки пат, КО Куманово, со намена А4 – Времено сместување, со цел реализација на
Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-393/2015 од 03.07.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".
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Бр. 09 – 591/26
30 јануари 2019 година
Куманово

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

75.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 2024/2, м.в. Донја Река, КО Шупли Камен - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 2024/2, м.в. Донја Река, КО Шупли Камен - Општина
Куманово, Бр. 09-591/27, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-854/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

76.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 2024/2, м.в. Донја Река, КО Шупли Камен - Општина Куманово
член 1
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Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 2024/2
м.в. Донја Река, КО Шупли Камен со намена А4 - Викенд куќа, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-7064 од 19.12.2018 година

член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".
Бр. 09 – 591/27
Совет на Општина Куманово
30 јануари 2019 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
77.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1042/2, м.в. Г. Драгутинци, КО Тромеѓа - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1042/2, м.в. Г. Драгутинци, КО Тромеѓа - Општина
Куманово, Бр. 09-591/28, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-855/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

78.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
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како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 1042/2, м.в. Г. Драгутинци, КО Тромеѓа - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 1042/2
м.в. Г. Драгутинци, КО Тромеѓа со намена А1 - Станбена куќа, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Мислење од Општина Куманово, Сектор за комунални работи, инфраструктура и
сообраќај и заштита на животната средина и природата бр. 20-7244/2016 од 16.11.2018
година
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-7244/2016 од 28.11.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/28
30 јануари 2019 година
Куманово

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

79.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 21/1, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце - Општина Куманово
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1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 21/1, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце - Општина Куманово, Бр. 09591/29, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-856/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

80.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 21/1, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 21/1 м.в.
Кумлји Баир, КО Биљановце со намена А1 - Станбена куќа, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-9982/2012 од 05.10.2018 година
член 3
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Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/29
30 јануари 2019 година
Куманово

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

81.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 2742, м.в. Село, КО Винце - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 2742, м.в. Село, КО Винце - Општина Куманово, Бр. 09-591/30, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-857/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

82.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 2742, м.в. Село, КО Винце - Општина Куманово
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член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 2742 м.в.
Село, КО Винце со намена А1 - Станбена куќа, со цел реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-5648/2015 од 26.12.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/30
30 јануари 2019 година
Куманово

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

83.
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 утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1149, м.в. Село, КО Скачковце - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1149, м.в. Село, КО Скачковце - Општина Куманово, Бр.
09-591/31, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-858/1

Градоначалник
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31 јануари 2019 година
Куманово

на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

84.
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/2011, 54/2011,
155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/14, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/18)
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/2011, 162/2012,
95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 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 Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 8/15),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
КП 1149, м.в. Село, КО Скачковце - Општина Куманово
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 1149 м.в.
Село, КО Скачковце со намена А1 - Станбена куќа, со цел реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти.
член 2
Составен дел на оваа Одлука е/се
-

Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-191/2012 од 08.10.2018 година
член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 – 591/31
30 јануари 2019 година
Куманово
85.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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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 исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2019 година, Бр. 09-591/32, што Советот на Општина Куманово
ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-859/1
Градоначалник
31 јануари 2019 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
86.
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година
(„Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 15/18), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30
јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019
година
Член 1
Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година, од Програмата АОО –
Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се
исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар на семејна куќа и на
инвентарот, односно на земјоделски објект и алат, на :




Горан Димковски од с. Габреш, Куманово, во износ од 30.000 денари
Горан Спасовски од с. Горно Којнаре, Куманово, во износ од 30.000 денари
Бобан Поповиќ од с. Тромеѓа, Куманово, во износ од 20.000 денари
Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
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Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

87.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година

1. Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година,
Бр. 09-591/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-831/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

88.
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 5/02), член 25 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15) и член 121 од Деловникот на Советот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 12/09), Советот на Општина Куманово,
на седницата одржана на 30 јануари 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година

I

ВОВЕД

Врз основа на Законот за локалната самоуправа, заради неговата имплементација,
донесените повеќе закони со кои се создаваат нормативните основи за надлежностите на
локално ниво, Статутот на Општина Куманово и Деловникот на Советот на Општина Куманово,
Советот на Општината Куманово, за извршување на работите од својата надлежност донесува
Програма за работа.
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Програмата за работа на Советот во 2019 година ги дава основните рамки и насоки за
работата на Советот, овозможува транспарентност во работата, но и простор за нејзино
проширување и дополнување од надлежните субјекти, а во согласност со постојните и новите
законски прописи што ќе се донесат во текот на годината.

II СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА
Реализацијата на содржината на Програмата ќе се одвива според следната динамика:
Јануари-Февруари-Март
1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за
2018 година
Предлагач: Претседател на Советот на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината,
информирање и односи со јавноста и информатичка технологија
2. Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2019 година
Предлагач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на
Општина Куманово
Изготвувач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на
Општина Куманово
3. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на
Општина Куманово за 2018 година
4. Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019
година
Предлагач на материјалите по точките 3 и 4 : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал
од 2018 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
6. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за IV квартал
од 2018 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за даноци и такси
7. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште,
изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018
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година и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2018 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
8. Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2019 година
9. Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на
туристите во Општина Куманово за 2019 година
10. Информација за реализирани активности на Одделението за меѓународна соработка
и евроинтеграции во 2018 година
11. Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина Куманово за 2019
година
Предлагач на материјалите по точките 8, 9, 10 и 11 : Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко
планирање, креирање политики, следење и ЛЕР
12. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од
општа надлежност Куманово во текот на второто полугодие од 2018 година
13. Годишен извештај за превземени мерки и активности на Полициска станица од општа
надлежност Куманово за 2018 година
Предлагач на материјалите по точките 12 и 13: Командир на Полициска станица од
општа надлежност – Куманово
Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово
14. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2018
година
15. Програма за работа на ТППЕ Куманово за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 14 и 15: Командир на ТППЕ Куманово
Изготвувач: Командир на ТППЕ Куманово
16. Извештај за деловно финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово за
период Октомври – Декември 2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
17. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период Октомври –
Декември 2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
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Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
18. Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.10.2018 година до 31.12.2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
19. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово за период
Октомври – Декември 2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
20. Извештај за реализација на Програма на културни манифестации во Општина
Куманово за 2018 година
21. Стратешка програма за култура на Општина Куманово за периодот 2019 – 2023
година
Предлагач на материјалите по точките 20 и 21: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
22. Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година
23. Годишен извештај на Општина Куманово за 2018 година.
Предлагач на материјалите по точките 22 и 23: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
24. Извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово за 2018 година
Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово
Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” – Куманово
25. Извештај за реализација на Програмата за работа на Фондацијата за култура и спорт
„Куманово‘‘ - Куманово за 2018 година
Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово‘‘ - Куманово
Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово‘‘ - Куманово
26. Информација за реализирани активности од страна на Одделението за социјална
заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 2018 година
27. Оперативен план за реализација на Програмата за развој на социјалната заштита во
Општина Куманово 2018 – 2021 за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 26 и 27: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
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28. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните
активности на граѓаните во Општина Куманово за 2018 година
Предлагач: Општински сојуз на спортови
Изготвувач: Општински сојуз на спортови
29. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Куманово за 2018 година
30. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2019
година
31. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови
вон населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач на материјалите по точките 29, 30 и 31: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
32. Извештај за работа на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2018 година
33. Финансиски извештаи/Годишна сметка на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2018 година
Предлагач на материјалите по точките 32 и 33: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово
34. Извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за 2018 година
35. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период Јануари Декември 2018 година
Предлагач на материјалите по точките 34 и 35: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
36. Извештај за работа на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово за 2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
37. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово за 2018 година
38. Годишна сметка и финансиски извештај на Ј.П. „Куманово – гас“ – Куманово за 2018
година
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Предлагач на материјалите по точките 37 и 38: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас”
- Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
39. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2018 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово
40. Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2019 година
41. Програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2019 година
42. Програма за амбиентален воздух во Општина Куманово за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 40, 41 и 42: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
43. Локален еколошки акционен план на Општина Куманово 2019 – 2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Надворешен консултант
44. Програма за реализирање на активности предвидени според Локален акционен план
на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и
жената Ромка за период 2018 – 2020 за тековната 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
45. Информација за активностите на инспекциските органи во Општина Куманово во
периодот од 01.07.2018 – 31.12.2018 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат
46. Советнички прашања.

Април - Мај - Јуни
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал од
2019 година
2. Буџетски календар за Општина Куманово за 2019 година
Предлагач на материјалите по точките 1 и 2: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Страница 66

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

3. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за I квартал
од 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за даноци и такси
4. Информација за движењето на заразните болести во Општината во 2018 година
Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
5. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон
населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
6. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за период
од 01.01.2019 – 31.03.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово
7. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Јануари
- Март 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
8. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – Куманово
за период Jануари – Март 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
9. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.01.2019 - 31.03.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
10. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.01.2019 – 31.03.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово
11. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.01.2019 – 31.03.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
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Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” – Куманово
12. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на
работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово
13. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните
места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово
Предлагач на материјалите по точките 12 и 13 : Управен одбор на ЈОУДГ „Ангел Шајче”
– Куманово
Изготвувач: ЈОУДГ „Ангел Шајче” – Куманово
14. Советнички прашања.

Јули -Август – Септември
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за II квартал
од 2019 година
Предлагач : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
2. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за II квартал
од 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за даноци и такси
3. Годишни извештаи за работа на општинските основни училишта во Општината
Куманово во учебната 2018/2019 година
4. Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општината
Куманово во учебната 2019/2020 година
Предлагач на материјалите по точките 3 и 4 : Училишни одбори на општинските
основни училишта
Изготвувач: Општински основни училишта
5. Годишни извештаи за работа на општинските средни училишта во Општината
Куманово во учебната 2018/2019 година
6. Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општината
Куманово во учебната 2019/2020 година
Предлагач на материјалите по точките 5 и 6 : Училишни одбори на општинските
средни училишта
Изготвувач : Општински средни училишта
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7. Годишен извештај за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за
учебната 2018/2019 година
8. Годишна програма за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
Предлагач на материјалите по точките 7 и 8: Управен одбор на ЈУ-ОУД „Професор
Мијалковиќ” - Куманово
Изготвувач: ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово
9. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба
и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до 30 јуни 2019 година
Предлагач : Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
10. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за период
од 01.04.2019 – 30.06.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово
11. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Април –
Јуни 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
12. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – Куманово
за период Април – Јуни 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
13. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.04.2019 - 30.06.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
14. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.04.2019 – 30.06.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
15. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.04.2019 – 30.06.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
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Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
16. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон
населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
17. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од
општа надлежност Куманово, во текот на првото полугодие од 2019 година
Предлагач: Командир на Полициска станица од општа надлежност – Куманово
Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово
18. Годишен извештај за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово за
2018/2019 година
19. Годишна програма за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово за
2019/2020 годин
20. Решение за давање согласност на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да
може да има поголем број на деца во воспитните групи
Предлагач на материјалите по точките 18, 19 и 20: Управен одбор на ЈОУД-Детска
градинка „Ангел Шајче” – Куманово
Изготвувач: ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово
21. Информација за активностите на инспекциските органи во Општина Куманово во
периодот од 01.01.2019 – 30.06.2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат
22. Советнички прашања.

Октомври - Ноември -Декември
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за III
од 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

квартал

2. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за III квартал
од 2019 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за даноци и такси
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3. Информација за запишување на учениците во I година и состојби на средните
училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната
2019/2020 година
4. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во
општинските основни училишта и состојби во основното образование во Општина
Куманово во учебната 2019/2020 година
5. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно
образование за 2020 година
6. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно
образование за 2020 година
7. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и
комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2019/2020
година
8. Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под
25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната
2019/2020 година
9. Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по
пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните
училишта од Општина Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 : Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за образование
10. Информација за легализација на бесправно изградени објекти во Општина Куманово
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
11. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за период
од 01.07.2019 – 30.09.2019 година
Предлагач : Управен Одбор на Ј.П. „Водовод“ Куманово
Изготвувач : Ј.П. „Водовод” Куманово
12. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Јули –
Септември 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово
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13. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – Куманово
за период Јули – Септември 2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово
14. Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово од
01.07.2019 - 30.09.2019 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
15. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за период
од 01.07.2019 – 30.09.2019 година;
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово
16. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за период од
01.07.2019 – 30.09.2019 година;
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово
17. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон
населени места и утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска
документација
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за урбанизам
18. Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина
Куманово за 2020 година
Предлагач: Општински сојуз на спортови
Изготвувач: Општински сојуз на спортови
19. Програма на културни манифестации во Општина Куманово за 2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
20. Програма за работа на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово за 2020
година
Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово
21. Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово за 2020
година
Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово
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Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово
22. Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2020 година
23. Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални
услуги во Општина Куманово за 2020 година
24. Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на
средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура за 2020 година
25. Програма за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на
општина Куманово за 2020 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово
Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и
здравствена заштита
26. План на програми за развој на Општина Куманово за 2020 година
27. Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово за 2020 година
28. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општината Куманово за 2020 година
29. Програма на активности од областа на заштита на животната средина и природата на
Општина Куманово за 2020 година
30. Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на
подрачје на Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 26, 27, 28, 29 и 30: Градоначалник на Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на
животната средина и природата
31. Програма за работа на Ј.П. „Водовод“ – Куманово за 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово
32. Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020
година
33. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за
2020 година
Предлагач на материјалите по точките 32 и 33: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и
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зеленило” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово
34. Програма за работа на Ј.П. „Пазаришта“ – Куманово за 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” – Куманово
35. Програма за работа на Ј.П. „Куманово - гас“ – Куманово за 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово
36. Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2020 година
37. Програма за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното
осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година
38. Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и
јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува Ј.П. „Куманово –
паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 36, 37 и 38: Управен одбор на Ј.П. „Куманово паркинг” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово – паркинг” – Куманово
39. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2020 година
Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” – Куманово
Изготвувач: Ј.П. „Куманово – план” – Куманово
40. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година
41. Буџет на Општина Куманово за 2020 година
42. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година
43. Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 2020
година
44. Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум за готовинско плаќање
од Буџетот на Општина Куманово за 2020 година
Предлагач на материјалите по точките 40, 41, 42, 43 и 44: Градоначалник Општина
Куманово
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
45. Советнички прашања
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III Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година има отворен
карактер, така што Советот ќе ги разгледува и сите други дополнителни прашања што ќе
произлезат од тековното работење, а за кои што Советот има законска надлежност да
расправа. Исто така, доколку има потреба, Советот покренува разни иницијативи пред
државните и други органи за решавање на соодветни прашања и проблеми што се од интерес
и значење на граѓаните и дава мислење по соодветни закони и одлуки што ги донесуваат
повисоките органи.
IV Во текот на годината во организација на Советот на Општината ќе се одржат јавни
трибини и дебати за состојбите во областа на животната средина, сообраќајот и
урбанистичкото планирање.
V За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите
останати учесници во изготвување на материјалите да се придржуваат на роковите утврдени
со Програмата.
VI Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.

Бр. 09 – 591/4
30 јануари 2019 година
Куманово

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

89.
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 локален економски развој на Општина Куманово за 2019
година

1. Се објавува Програмата за локален економски развој на Општина Куманово за 2019
година, Бр. 09-591/10, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово”.

Бр. 08-837/1
31 јануари 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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90.
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002), член 25 став 1 точка 11 и член 66 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

I ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ?
Во член 22 од Законот за локална самоуправа, во точка 3 е наведено дека Општината е
надлежна за локалниот економски развој - утврдување на развојните и структурните
приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развојот на малите и
средни претпријатија и претприемништвото, и во тој контекст, учество во воспоставување и
развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерства.
Локалниот економски развој претставува организирана дејност во која се утврдуваат
развојните приоритети преку дефинирање на стратешки цели, утврдување на мерки,
спроведување на проекти и активности за динамичен и балансиран економски развој.
Локалниот економски развој се однесува на заедницата која превзема заеднички напори
за подобрување на бизнис климата, климата за инвестирање, за подобрување на
конкурентноста во однос на други локални заедници во земјата, остварување на компаративни
предности, зголемување на бројот на работни места, зголемување на БДП и нивото на приходи
на граѓаните во заедницата, заштита на животната средина (зелена економија) и подигање на
нивото на кавалитетот на живеење според европските и светските стандарди.
Преку Одделението за стратешко планирање и ЛЕР се овозможува партнерите од
јавниот, приватниот (бизнис) и невладиниот сектор да создадат подобри услови за економски
растеж и воспоставување и одржување динамична претприемачка култура и создавање нова
заедница и деловна благосостојба со цел подобрување на квалитетот и условите на животот
на сите во заедницата.
Одделението за локален економски развој во наредниот период ќе биде сконцентрирано на
следниве приоритети: бизнис окружувањето и подобрување на бизнис-климата; развој на
туризмот и други услуги; развој, поддршка и промоција на МСП; рурален развој; занаетчиство
и намалување на невработеноста.

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

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

III ПРОЕКТИ ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Полиња на интервенција (приоритети):
- Бизнис опкружување и подобрување на економската состојба (бизнис климата)
- Развој, поддршка и промоција на МСП
- Туризам и угостителство
- Рурален развој
- Занаетчиство
- Намалување на невработеноста.
Одделението за стратешко планирање и ЛЕР во своето работење остварува соработка и со
Центарот за развој на североисточниот плански регион и со Бизнис Центарот формиран во
рамките на Центарот за развој на североисточниот плански регион. Соработка е континуирана
и за Проект ‘Воспоставување на Платформа за Регионална рурална акција во Североисточен
плански регион’ кој се реализира од страна на Центар за развој на Североисточен плански
регион и со Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Абер 2015. Тоа се две тела
кои реализираат проекти во насока на поддршка на руралниот развој и во кои Одделението е
активно вклучено.
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Општина Куманово преку Одделението за локален економски развој, согласно своите
надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и условите за
локален економски развој, според претходно усвоените и дефинирани стратешки цели и
приоритети, ги претставува проектите за Програмата за локален економски развој на
Општина Куманово за 2019 година.

Проекти за стратешко планирање
и ЛЕР
Страница 78
Број 2
1 февруари 2019 год.
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планирање
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1.1. Граѓанско учество во креирање на политики на општината
Проект
1.1.1 Проект „регионална програма за
лoкална демократија во Западниот
Балкан“

Буџет
(во
денари)

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово

7.380.000

1.230.000
ден

6.150.000
(УНДП)

1.2. Изработка на стратешки документи
Буџет
(во
Проект
денари)
1.2.1. Изработка на стратегија за 250.000
локален економски развој
2. Проекти за ЛЕР

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово
250.000

2.1. Поддршка за инвестиции и иновации
Буџет
(во
Проект
денари)
2.1.1.Принтање на изработен Водич за 60.000
инвестиции во општина Куманово

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово
60.000

2.1.2. Студиски посети за примена на 0,00
добра пракса за бизнис инкубатор за
старт ап бизниси

2.2. Поддршка за мали и средни претпријатија
Проект

Буџет
(во
денари)

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово

2.2.1 Платформа за соработка помеѓу
бизнис сектор , НО и Општината
(Реактивирање
на
Економско
0,00
Социјален Совет)
2.2.2
Мерки за подобрување на 0,00
можностите за креирање на нови
работни места (организирање на
бизнис форум, информативен ден за
невработени, изработка на дата база
на податоци за бизнис компании и
баратели на работа, мапирање на
дефицитарни кадри)

0,00

2.2.3 Недела на претприемништво за 180.000
2019 година (избор на најдобар
претприемач, жена претприемач,
млад претприемач; организирање на
бизнис форум).

180.000

ден.
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Буџет
(во
Проект
денари)
2.3.1 Обновување на постојната и 120.000
поставување на нова туристичка
сигнализација
(знаци,
патокази,
билборди)

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово
120.000

2.3.2
Промоција
на
постоечки 60.000
туристички потенцијали (учество на
саем за туризам, ажурирање на
visitkumanovo.com,
печатење
на
брошури, флаери, промоција на
сместувачки
капацитети
и
угостителски објекти)

60.000

2.3.3
Изработка
на
проектна 120.000
документација
за
туристички
локалитет /објект

120.000

2.4 Поддршка за занаетчиството
Буџет
(во
Проект
денари)
2.4.1.Избор на најдобар сувенир на 60.000
град Куманово

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово
60.000

2.4.2.
Проект
„Градење
на
конкурентност преку соработка и
иновација: пристап до странските
пазари за ракотворби“ (спроведување
на обуки, изложби, воспоставување на
кооператив за поддршка на извоз,
основање на заеднички комитет на
кластер за координација од целни
региони и сл.)

0,00

0,00

2.5 Поддршка за руралниот развој
Буџет
(во
Проект
денари)
2.5.1 Членарина за здружение - ЛАГ 2.000
Абер Куманово
ФИНАНСИРАЊЕ

Извор на финансирање
ЕЛС
Донатори
Куманово
2.000

Страница 80

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Предвидените проектни активности во рамките на оваа програма во вкупна
вредност од 9.398.000 ден. ќе бидат обезбедени од:

Проекти за стратешко
планирање и ЛЕР

Буџет на Општина Куманово

Други извори

2.882.000 денари

6.150.000 денари

Вкупно

9.032.000 денари
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за ЛЕР го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на
оваа програма, покренува иницијатива, дава мислење и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 591/10
30 јануари 2019 година
Куманово

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

91.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина
Куманово за 2019 година

1. Се објавува Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина
Куманово за 2019 година, Бр. 09-591/13, што Советот на Општина Куманово ја донесе
на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-840/1
31 јануари 2019 година
Куманово
92.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
5/2002) и член 25 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2019 ГОДИНА
ВОВЕД:
Со оваа Програма се уредува:
I.
II.
III.
IV.
V.
I.

Урбанизација
Изворите на финансирање на Програмата
Средства наменети за урбанистичко планирање
Динамика за извршување на Програмата
Преодни и завршни одредби

УРБАНИЗАЦИЈА

Урбанизацијата е сложен и динамичен процес кој како поим подразбира изготвување,
донесување и спроведување на Урбанистички планови со цел да се обезбедат услови за
континуиран просторен развој на цаелата општина, уредување, користење и заштита на
просторот во рамките на општината. Преку спроведување на погоре изнесените ставки,
локалната самоуправа ќе обезбеди зголемување на степенот на хуманост на живеењето и
подобрување на условите за работа, уредување и хармонизација на просторот, зголемување
на вредноста на земјиштето како и обезбедување на заштита на недвижното културно
наследство, животната средина и природата.
Како основни задачи од аспект на урбанистичко планирање во 2019 година би требало да се
реализираат следните активности:
- Спроведување на постапка за донесување на нов Генерален Урбанистички План на
град Куманово.
- Изработка на студии за потребите на ГУП.
- Изработка на услови за планирање на просторот за дел за кој ќе се изврши
проширување на ГУП.
- Изработка на архитектонско урбанистичко решение за изградба на подземна катна
гаража со партерно уредување на малиот плоштад .
- Ревизија на постојни Детални урбанистички планови и нивно прилагодување на
постојниот ГУП и законската регулатива.
- Изработка на детални урбанистички планови за урбани единици за кои што досега
нема донесено ДУП-ови.
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- Изработка на урбанистичко планска документација со цел вклопување на објектите
кои согласно Законот за постапување со бесправно изградени градби го решиле
својот статус.
- Урбанистичко-архитектонски проекти за санација и реконструкција на објекти со
амбиетална архитектура и зачувување на градителско наследство.
- Изработка и донесување на урабнистички планови за села кои се наоѓаат на
територијата на Општина Куманово
- Согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр.199/14, 44/15 ,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18)6) Објавување
на Јавени повици во првиот и третиот квартал од годината за доставување на
иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани
физички и правни лица.
Во наредниот период како континуитет на досегашните активности од доменот на
урбанистичкото планирање потребно е:
А. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КУМАНОВО
Со донессување на Одлуката за пристапување кон изработка на Генерален урбанистички
план за град Куманво отпочната е постапка за донесување на истиот. Како една од основните
потреби во постапката е потребата од целосна анализа на постојната сообраќајна мрежа и
изработка на сообраќајна студија, суштинска и целосна анализа на постојната планска
документација, како и согледување на условите за проширување на градежен опфат на самиот
план имајќи во предвид дека околу град Куманово гравитираат повеќе приградски населби
како што се Карпош, Иго Тричковиќ, Долно Којнаре, Железничка Станица и Јане Сандански, а
за кои не постои можност за изготвување на друга планска документација.
За спроведување на погоре изнесеното е изработена Програма за изработка на ГУП за
град Куманово, во која програма се дефинирани сите активности кои ќе бидат преземени во
процесот на изработка на ГУП или измена и дополна на ГУП.
Б. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Со изработка и усвојување на досегашните Детални урбанистички планови одделени
делови на градот не се опфатени со никаква урбанистичка документација. Заради тоа
потребно е да се изработат Детални урбанистички планови за следните Урбани единици:
- дел од УЕ Долно Којнаре
- дел од УЕ Проевце
- дел од УЕ 1
- дел од УЕ 2
- дел од УЕ Индустрија
По донесување на новиот Законот за просторно и урбанистичко планирање сл. весник на
РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18 и Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот потребно е да се извршат усогласувања на Деталните
урбанистички планови за следните урбани единици:
- УЕ Тоде Мендол

Страница 83

Број 2

-

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

УЕ Бајрам Шабани
УЕ 11-ти Ноември
УЕ 11-ти Октомври
УЕ Х.Т.Карпош
УЕ Панче Пешев
УЕ Центар
УЕ Трета МУБ
УЕ Б.С.Гојчо
УЕ Гоце Делчев
УЕ Перо Чичо
УЕ Стари лојза
УЕ 1
УЕ 2
УЕ Индустрија
УЕ Бедиње

Согласно член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, со урбанистички
планови предмет на планирање може да биде и една градежна парцела (ДУПП), а може да се
врши и нивно изменување и дополнување во рамките на една градежна парцела. ДУПП може
да се врши по барање на сите заинтересирани субјекти во рамките на опфатот на град
Куманово.
В. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО
Во составот на Општина Куманово покрај градот влегуваат и повеќе села за кои согласно
член 12 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ РМ
бр.199/14, 44/15 , 193/15, 31/16 ,163/16, 64/18 и 168/18) се планира да се изработат
урбанистички планови за село.Тоа се однесува за следните села:
- Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, Габреш,
Горно Којнаре, Градиште, Дл’га, Доброшане, Довезенце, Длно Којнаре,
Живиње, Зубовце, Јачинце, Карабачани, Клечовце, Кокошиње, Колицко,
Косматац, Кутлибег, Кучкарево, К’шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново
Село, Новосељане, Орашац, Пезово, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица,
Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа,
Умин Дол, Черкезе, Четирце, Шупли Камен, Вуиновиќ и Костурник
Г. УРБАНИСТЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
Урбанистички план за вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за
подрачје на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со
урбанистичките планови за село. Согласно член 13 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање, план за вон населено место се донесува по барање на сите заинтересирани
физички и правни субјекти. Со овој план се утврдува намена и начин на користење на
просторот, како и услови за градење на комплекси и градби вон градовите и другите населени
места.
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УПВНМ се изработува и се донесува врз основа на издадени услови за планирање на
просторот што ги издава министерството за животна средина и просторно планирање во
соработка со агенцијата за планирање на просторот.
Д. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОН НАСЕЛЕНО
МЕСТО
Согласно член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, локална
урбанистичка планска документација е планска документација со која може да се врши
уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански
опфат, за градби утврдени со закон како градби од втора категорија, по барање на сите
заинтересирани субјекти, на територијата на Општина Куманово.
ЛУПД за вон населено место се изработува и се донесува врз основа на издадени услови за
планирање на просторот што ги издава Министерството за животна средина и просторно
планирање во соработка со агенцијата за планирање на просторот.
Изработката на ЛУПД може да биде финасирана од заинтересирани физички и правни лица.
Ѓ. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
За спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти сл.весник
на РМ бр.23/2011,54/11 ,155/12 ,72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 ,217/15, 31/2016 и
64/18, а со цел вклопување на што е можно поголем број бесправни објекти, со Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се предвидува усвојување на
повеќе одлуки од страна на Советот за донесување на урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со намената предвидена
во планската документација, како и донесување на урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата
нема да се предвиди.
Согласно член 20 став 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти во
планската документација (ДУП-ви, УП за Село, УП за вон населено место....) која ќе биде
изработена во согласност со ова Програма ќе бидат вклопени бесправните објекти кои го
решиле својот статус.
Е. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЧИЈА ПРОЦЕДУРА Е ВО ТЕК
Е.1
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) во процедура се
следниве урбанистички планови и друга урбанистичко планска документација
Е.1.1 Предлог ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев дел од УБ 31 плански опфат меѓу ул. Теофан
Економов, Никшичка, ул. Тоде Думба и пешачка патека.
Е.1.2 Предлог Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам
Шабани", дел од Урбан блок 56 Плански опфат меѓу бул. "Трета МУБ" , ул."Перо Наков"
ул. "Салтир Наумов" и ул."Народна Револуција".
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Е.1.3 Предлог Измена и дополна Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Х.Т.карпош",
дел од Урбан блок 64-ж Плански опфат меѓу ул. "Х.Т.Карпош" , ул."Киро Фетак" и
"Пролетерски Бригади".
Е.1.4 Предлог ДУП за дел од УЕ Центар дел од УБ 43-д плански опфат меѓу ул. Тане
Горгиев, Перо Чичо, ул. Среќко Пужаљка и ул. Професор Мијалковиќ.
Е.1.5 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври", дел од Урбан
блок 37 ,плански опфат меѓу ул. "Јоско Илиевски" , ул."Јоско Илиевски 1" ,
ул."Новопланирана 1" и ул. "Гиго Цветковски" – Општина Куманово
Е.1.6 Предлог-Измена и дополна на Генерален Урбанистички план за град Куманово за
УЕ Перо Чичо УБ 19, УЕ 11-ти Октомври Уб 37 и 40, УЕ Б.С.Гојчо УБ 46 и 47, УЕ Тоде
Мендол УБ 60 и 62 и УЕ 11 –ти Ноември УБ 66- Општина Куманово
Е.1.7 Предлог ДУП за дел од УЕ Долно Којнаре дел од УБ 3 плански пофат меѓу ул.
Никола Тесла, ул.101, ул. 201 и ул301 – Општина Куманово
Е.1.8 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо", дел од Урбан блок
18 плански опфат меѓу граница на Урбана Единица 1, ул. "Ѓорче Петров" , ул. "Ѓорче
Петров 1" , КП 19592, и КП 19593.
Е.1.9 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета МУБ", дел од Урбан блок
48 дел 6 плански опфат меѓу ул. "Миле Кипра" , ул. "Трета МУБ" , ул."Драган Стопаревиќ"
и ул."Перо Шварц".
Е.1.10 Предлог Детален урбанистички план за дел од УЕ Долно Којнаре дел од УБ 4 и 5
плански опфат меѓу Државен пат А1 Скопје-Белград, дражавен пат А2 Скопје Крива
Паланка, крак 1 на ул. Никола Тесла, крак 5 на ул. Никола Тесла, крак 2 и 3 на ул. Никола
Тесла, ул. Никола Тесла и крак 4 на ул. Никола Тесла.
Е.1.11 Предлог Детален урбанистички план за дел од УЕ Х.Т.Карпош дел од УБ 64-в
плански опфат меѓу ул. Вера Циривири Трена, ул.Х.Т.Карпош, ул. Београдска и ул. 1-ви
Мај.
Е.1.12 Предлог Измена и дополна на Генерален Урбанистички план за град Куманово за
УЕ Стари Лојза УБ 11, дел од УЕ 1 УБ 7 и УБ 24 дел од УЕ Тоде Мендол УБ 63 - Општина
Куманово
Е.1.13 Предлог ДУП за дел од УЕ 11-ти Ноември УБ 65-б и дел од 65-г плански опфат меѓу
крак на ул.11-ти Ноември, ул. Пролетерски Бригади, ул. Крсте Мисирков, крак на ул. Цар
Самоил и ул. Цар Самоил.
Е.1.14 Предлог Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти
Ноември", дел од Урбан блок 67 плански опфат меѓу ул. "Вера Јоциќ" , ул. "Сава
Ковачевиќ" , ул. "11-ти Октомври" и ул."Србо Томовиќ" .
Е.1.15 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо" дел од Урбан блок
16 ,плански опфат меѓу ул. "Веселин Маслеша" , ул."Михајло Пупин" , ул. "Ѓорче Петров" ,
КП 12928, КП 12927, ул. "Будимир Димковски" и пешачка патека – Општина Куманово
Е.1.16 Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ Тоде
Мендол дел од УБ 62 плански опфат меѓу ул. Тоде Мендол, Перо Илиевски, ул. Рушит
Шакири и ул. 1.
Е.1.17 Нацрт ДУП за дел од УЕ Долно Којнаре УБ 1, 2 и 3
Е.1.18 Нацрт ДУП за дел од УЕ Б.С.Гојчо дел од УБ 44 (дел ЕиЖ), Плански опфат меѓу
ул.Моша Пијаде, ул. Б.С.Гојчо, ул. Светозар Марковиќ и крак на ул. Моша Пијаде.
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Е.1.19 Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета МУБ", дел од Урбан блок 49
плански опфат меѓу ул. "Народна Револуција" , ул. "Ацо Борозански" , и ул."Миле Кипра".
Е.1.20 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Индустрија дел од УБ 77 плански
опфат меѓу ул. Индустриска, КП 16260,КП 16258,КП 16257, КП 16161/1, КП 16160/4, КП
16159/1, КП 26131, КП 16262
Е.1.21 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Х.Т.Карпош дел од
УБ 64-j
плански опфат меѓу ул. Владимир Назор, ул. Пролетерски Бригади, ул. Киро Фетак, ул.
Борис Кидрич и ул. Карл Маркс.
Е.1.22 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Индустрија дел од УБ 79 плански
опфат меѓу државен пат А1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул. 11-ти Октомври и граница
на наменска зона.
Е.1.23 Нацрт ДУП за дел од УЕ 11-ти Октомври дел од УБ 39 плански опфат меѓу ул. Јоско
Илиевски, пешачка патека, регулација на река Липковка, пешачка патека и крак на ул.
Јоско Илиевски
Е.1.24 Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Ноември" Урбан блок 65-з –
Општина Куманово
Е.1.25 Нацрт Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани дел од УБ 56 плански
опфат меѓу ул. Бајрам Шабани, граница на наменска зона, ул. 1 и ул. Тонко Димков
Е.1.26 Нацрт ДУП за дел од УЕ "Гоце Делчев" дел од УБ 31 плански опфат меѓу ул. Тоде
Думба, ул. Никшичка и ул. Титова Митровачка.
Е.1.27 Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Перо Чичо" дел од Урбан блок 18
плански опфат меѓу краци на ул. "Ѓорче Петров"– Општина Куманово
Е.1.28 Нацрт Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам
Шабани", дел од Урбан блок 56 ,плански опфат меѓу ул. "Милан Зечар" , ул."Народна
Револуција" и ул. "Бошко Буха" .
Е.1.29 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ Трета МУБ дел од УБ 49 плански
опфат меѓу ул. Народна Револуција, ул. Миле Кипра, крак на ул. Нада Михајлова, ул.
Нада Михајлова, ул.Васил Драгомански и ул. Власто Радоњанин.
Е.1.30 Нацрт Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Долно
Којнаре" дел од Урбан блок 4 ,плански опфат меѓу ул. "Никола Тесла" граница на УЕ,
граница на Урбано подрачје и граница со КП 7543/3, КП 7543/1 и КП 7552 – Општина
Куманово
Е.1.31 Нацр измена и дополна на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел
од У.Е. "Бајрам Шабани" дел од Урбан блок 56, плански опфат меѓу ул. "Поток Серава" ,
пешачка патека, ул."Младен Стојановиќ" и ул. "101" – Општина Куманово
Е.1.32 Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ "1" и УЕ "Проевце" УБ 33-а, 34-б и
22-а.
Е.1.33 Изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ
"Индустрија " дел од УБ 78 плански опфат меѓу ул. 11-ти Ноември, ул. 2005, ул.200,
граница на г.п 10 и државен пат А1 ( автопат Е-75 Скопје- Белград).
Е.1.34 Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Панче
Пешев" дел од Урбан блок 42,плански опфат меѓу ул. "Иво Лола Рибар" , крак на
ул."Октомвриска Револуција" , крак на ул. "Октомвриска Револуција"
и
бул.
"Октомвриска Револуција" – Општина Куманово
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Е.1.35 Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета
МУБ" дел од Урбан блок 49, плански опфат меѓу ул. "Васил Драгомански" ,
ул."Новопланирана" , пешачка патека и ул. "Тоде Димковси Думба"
– Општина
Куманово
Е.1.36 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев" дел од Урбан
блок 30 ,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман" , крак на ул. "Васко Карангелески", ул.
“Васко Карангелески” , ул."АВНОЈ" и ул. “Лесковачка” - Општина Куманово
Е.1.37 Изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.
"Центар" дел од Урбан блок 43-г ,плански опфат меѓу ул. "Подземна 1" , ул.
"Новопланирана 1", ул. “Тане Георгиев” , и ул."Подземна 2" - Општина Куманово
Е.1.38 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Х.Т.Карпош" дел од Урбан
блок 64-л ,плански опфат меѓу ул. "11-ти Октомври" , граница на намена по ГУП , ул.
"Вардарска", ул. “Борис Кидрич” , и крак на ул."11-ти Октомври" - Општина Куманово
Е.1.39 Предлог на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам
Шабани" дел од Урбан блок 56 ,плански опфат меѓу ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" , ул. "Бајрам
Шабани", ул. “Новопланирана” и ул."Поток Серава" - Општина Куманово
Е.2
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ
бр.199/14, 44/15, 193/1, 31/16, 136/16, 64/18 и 168/18 ) во процедура се следниве планови чии
инициајативи претходно се одобрени од страна на Комисијата за урбанизам согласно член 21
од погоре наведениот закон и тоа
Е.2.1 Урбанистички планови финансирани од буџетот на Општина Куманово
Е.2.1.1 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 60 и дел од УБ 62,
Плански опфат помеѓу ул.„Благе Илиевски-Гуне“, ул.„Тоде Мендол“, ул.„Перо Илиевски“,
ул.„1“, ул.„Рушит Шакири“,ул.„Тоде Мендол“ ул.„Киро Антевски“, ул.„Веселин Вујовски“,
ул.„Правда Спасовска“, ул.„Васа Пелагиќ“, ул.„Благој Паровиќ“, ул.„Тоде Мендол“ ,
граница на Урбана Единицаи ул. ул.„Страшко Симонов“.
Е.2.1.2 Изработка на ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел УБ 17, Плански опфат помеѓу:
ул.„Ѓуро Пуцар-Стари“, ул.„6-ти Април“, крак на ул.„6-ти Април“, ул.„Анѓа Ранковиќ“,
ул.„Веселин Маслеша“, граница на наменска зона, ул.„Ѓорче Петров“ и граница на
Урбана Единица.
Е.2.1.3 Изработка на ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел од УБ 16, Плански опфат помеѓу:
ул.„Веселин Маслеша“, пешачка патека, ул.„Будимир Димковски“, пешачка патека,
ул.„Ѓорче Петров“ и ул.„Анѓа Ранковиќ“.
Е.2.1.4 Изработка на ДУП за дел од УЕ Х.Т.Карпош УБ 64-г, Плански опфат помеѓу:
ул.„Христијан Тодоровски-Карпош, ул.Пролетерски Бригади, ул.„Трета МУБ“ и ул.„
Дојранска“.
Е.2.1.5 Предлог ДУП за дел од УЕ Трета МУБ дел од УБ 48 дел 2 и дел од УЕ Б.С.Гојчо дел
од УБ 44 плански опфат меѓу бул. Трета МУБ, ул. Перо Чичо, ул. Прва Петолетка и ул.
Миле Кипра.
Е.2.1.6 Изработка на ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев, УБ 28; Плански опфат помеѓу:
ул.„АВНОЈ“, ул.„2001“ и ул.„Видое Смилевски Бато“ – Општина Куманово.
Е.2.1.7 Изработка на ДУП за дел од УЕ 3та МУБ, УБ 51 и 52 – Општина Куманово;
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Е.2.1.8 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
Е.2.2 Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица
Е.2.2.1 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам Шабани", дел од
Урбан блок 57 плански опфат меѓу ул. "Бајрам Шабани" , ул. "Франц Розман" , ул.
"Драгојло Диндиќ" и ул."Киро Антевски".
Е.2.2.2 Изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Тета
МУБ " дел од Урбан блок 49 плански опфат меѓу ул. "Трета МУБ" , пешачка патека, ул.
Новопланирана"2" ул. "Панчевачка" и пешачка патека – Општина Куманово
Е.2.2.3 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври" дел од
Урбан блок 40 ,плански опфат меѓу ул. "Црнотравска" , ул. "Доне Божинов", граница на
наменска зона, ул. “27-ми Март” и ул. “Тодор Велков” – Општина Куманово
Е.2.2.4 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври" дел од Урбан
блок 38 ,плански опфат меѓу ул. "Никола Тесла" , ул. "2008", ул. “Јоско Илиевски” и
граница на Урбана единица – Општина Куманово
Е.2.2.5 Предлог Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ б3,
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, ул.„Орце Николов“, ул.„Вук Караџиќ“ и ул.„ЈНА“.
Е.2.2.6 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 48, Блок 5,
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, ул.„Миле Кипра“, ул.„Перо Шварц“, ул.„Перо
Чичо“.
Е.2.2.7 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „Центар“, дел од УБ 43 -в, Плански
опфат помеѓу: ул.„Гоце Делчев“, ул.„Борис Кидрич“, ул.„Илинденска“, и ул.„Трст“.
Е.2.2.8 Предлог ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендл“, дел од УБ 60, Плански опфат помеѓу:
ул.„Тоде Мендол“, ул.„Марко Орешковиќ“, ул.„Васа Пелагиќ“, и ул.„1“.
Е.2.2.9 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 60, Плански опфат помеѓу:
ул.„Есперанто“, ул.„Поток Серава“, ул.„1“, и ул.„Васа Пелагиќ“.
Е.2.2.10
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ
63, Плански опфат помеѓу: крак на ул.„11-ти Октомври“, ул.„11-ти октомври“, ул.„3-та
МУБ “, ул.„ЈНА“ и ул.„Новопланирана 1“.
Е.2.2.11 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од Централно градско подрачје, за
дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 42, Плански опфат помеѓу: ул.„Димитар Влахов“,
ул.„Партизанска“, ул.„Подземна“ и ул.„Подземна Ленинова“.
Е.2.2.12
Предлог Измена и дополна ДУП за КП 20449/1, 20449/2 и 26297/5, ГП 13 за
дел од УЕ Б.С.Гојчо, УБ 44 Урбан модул Г.
Е.2.2.13
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ
59, Плански опфат помеѓу: ул.„1“, ул.„2002“, ул.„Новопланирана“, ул.„2“.
Е.2.2.14
Предлог на ДУП за дел од УЕ „Стари Лојза“, дел од УБ 12, Плански опфат
помеѓу: ул.„2011“, крак на ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, и ул.„Михајло
Пупин“.
Е.2.2.15
Предлог на ДУП за дел од УЕ „Х.Т.Карпош“, дел од УБ 64-и Плански опфат меѓу
ул. „Владимир Назор“, ул.„Гоце Делчев“, ул.„Трст“, ул.„Вардарска“, ул. „Борко Танев“ и ул.
„Карл Маркс“.
Е.2.2.16
Изработка на УПВНМ за КП 3714 за изградба на објект со намена Б.
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Е.2.2.17Предлог ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15, Плански опфат меѓу ул.
„Михајло Пупин“ и крак на ул.„Михајло Пупин“.
Е.2.2.18
Предлог измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“ дел од УБ 42,
Плански опфат меѓу ул. „Браќа Рибар“, ул.„Партизанска“, ул.„Димитар Влахов“ и
ул.„Прохор Пчински“.
Е.2.2.19
Предлог Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 62
Плански опфат помеѓу ул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул.
„Страшко Симонов“.
Е.2.2.20
Предлог измена и дополна на измена и дополна на Детален урбанистички
план за дел од У.Е. "Проевце" дел од Урбан блок 23-а плански опфат меѓу ул. "Сервисна
улица 1" , ул."Сервисна улица 2" , граница на Урбана Единица и Урбан Блок,пешачка
патека и ул. "Станбена улица 2" – Општина Куманово
Е.2.2.21
ЛУПД за изградба на стовариште на КП 3641/2 м.в Бабин Дол КО КумановоОпштина Куманово
Е.2.2.22
ЛУПД за вон населено место за изградаба на бензиска пумпна станица со
услужен центар со намена Е2 на КП 1962/3 м.в Речица КО Горно Којнаре – Општина
Куманово
Е.2.2.23
Предлог измена и доплна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти
Ноември" дел од Урбан блок 67 ,плански опфат меѓу ул. "Божидар Мицковиќ" , ул. "4-ти
Јули", ул. “Трета МУБ” и автопат Скопје - Белград- Општина Куманово
Е.2.2.24
Предлог измена и доплна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Тоде
Мендол" дел од Урбан блок 62 ,плански опфат меѓу ул. "Тоде Мендол" , ул. "Благој
Илиев Гуне", ул. “Страшко Симонов” и ул. “Вук Караџиќ ” - Општина Куманово
Е.2.2.25
Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Индустрија" дел од Урбан
блок 83 ,плански опфат меѓу регионален пат Р-102, граница на УЕ и ул.
"Новопланирана" - Општина Куманово
Е.2.2.26
Предлог ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 54, Плански опфат
помеѓу: пешачка патека, ул.„Максим Горки“, ул.„Бајрам Шабани“, ул.„2001“ и ул.„Франц
Розман“.
Е.2.2.27
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански опфат
помеѓу: ул.„Б.Б.Гуцман“, ул.„Трета МУБ“, ул.„В.С.Бато“, ул.„В.Карангелески“ и крак на ул.
„В.Карангелески“.
Е.2.2.28
Предлог ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 34-а плански опфат меѓу ул.“Ѓорче Петров“,
граница на УЕ, ул.“2016“ и граница на УБ – Општина Куманово
Е.2.2.29
Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс
со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/1, КП 200
КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово.
Е.2.2.30
Предлог на ДУП за дел од УЕ„Бедиње“, дел од УБ 85, Плански опфат меѓу:
ул.„Новопланирана“, ул.„Новопланирана 1“ и ул.„Трајко Јовановски“ – Општина
Куманово.
Е.2.2.31
Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев" дел од
Урбан блок 32,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман" , ул. "Драган Стопаревиќ", ул.
“Панчевачка” , ул."Новопланирана" и пешачка патека - Општина Куманово
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Е.2.2.32
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 54, Плански опфат
помеѓу: пешачка патека, ул.„Максим Горки“, ул.„Бајрам Шабани“, ул.„2001“ и ул.„Франц
Розман“.
Е.2.2.33
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 53;
Плански опфат меѓу: граница на наменска зона, КП 24003, граница на Урбан Блок,
ул.„2001“, граница на Урбана Единица – Општина Куманово.
Е.2.2.34
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29; Плански опфат
помеѓу: ул.„АВНОЈ“, ул.„Мирче Ацев“, ул.„Рајко Жинзифов“, ул.„Страшо Пинџур“ и
ул.„222“– Општина Куманово.
Е.2.2.35
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 47; Плански опфат
помеѓу: ул.„Браќа Рибар“, ул.„Перо Чичо“, ул.„ Моша Пијаде“ и ул.„Новопроектирана 1“–
Општина Куманово.
Е.2.2.36
Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат
помеѓу: ул.„2008“, ул.„Никола Тесла“, пешачка патека, ул.„Новопланирана 1“ и
ул.„Новопланирана 2“ и граница на КП 9501 – Општина Куманово.
Е.2.2.37
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 61, Плански опфат
помеѓу: ул.„Павле Станоев“, ул.„Доктор Рибар“, ул.„Васил Антевски“ и ул.„Тоде Мендол“ Општина Куманово.
Е.2.2.38
Изработка на УПС Доброшане,
Е.2.2.39
Изработка на УПС Биљановце,
Е.2.2.40
Изработка на УПС Лопате,
Е.2.2.41
Изработка на УПС Черкезе,
Е.2.2.42
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 83; Плански опфат
меѓу: граница на градежен реон, граница на Урбана Единица, ул.„Октомвриска
револуција“, регионален пат Р2133, КП 9700– Општина Куманово.
Е.2.2.43
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Центар“, УБ 43-б; Плански опфат помеѓу:
ул.„Народна револуција“, ул.„Кирил и Методиј“, ул.„Илинденска“ и паркинг на
ул.„Вардарска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.44
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ
11, Плански опфат помеѓу: ул.„Доне Божинов“, крак на ул.„Доне Божинов“, граница на
наменска зона, ул.„100“ и ул.„300“ – Општина Куманово.
Е.2.2.45
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 49;
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, пешачка патека, ул. “Новопланирана“, пешачка
патека и ул.„Драган Стопаревиќ“, – Општина Куманово.
Е.2.2.46
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 46;
Плански опфат помеѓу: ул.„1“, крак на ул. “1“, ул.„100“ и ул. “Моша Пијаде“, – Општина
Куманово.
Е.2.2.47
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември “, УБ 65-ѓ;
Плански опфат помеѓу: граница на Урбана Единица, ул.„Црнотравска“, ул.„2007“,
ул.„Никола Вапцаров“ и ул. „2006“– Општина Куманово.
Е.2.2.48
Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85;
Плански
опфат
помеѓу:
ул.„Трајко
Јовановски“,
ул.„Новопланирана
2“,
ул.„Новопланирана 1“ и ул.„Новопланирана 5“ – Општина Куманово.

Страница 91

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Е.2.2.49
Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67; Плански опфат
помеѓу: ул.„Боро Прцан“, ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Страшко Арсов“ и државен пат А1
автопат Скопје-Белград – Општина Куманово.
Е.2.2.50
Изработка на измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ
42; Плански опфат помеѓу: ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Пионерска“, ул.„Димитар
Влахов“ и ул.„Доне Божинов“ – Општина Куманово.
Е.2.2.51
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 72, Плански опфат
помеѓу: ул.„11-ти Октомври“, ул.„Железничка“, пешачка патека , крак на
ул.„Новопланирана 1“, ул. „Новопланирана 1“, ул. „2003“, граница на КП 22689, КП
22690, КП 22691 и КП 16359 – Општина Куманово
Е.2.2.52
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Долно Којнаре“, дел од УБ 4; Плански опфат
помеѓу: ул.„Никола Тесла“,крак на ул.„Никола Тесла“, и граница на УБ – Општина
Куманово.
Е.2.2.53
Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 76, Плански опфат
помеѓу: ул.„Индустриска“, ул.„Железничка“, ул.„2008“ граница на КП 16325, КП 16326,
КП 16327, КП 16330/1 и КП 16330/2 - Општина Куманово.
Е.2.2.54
Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс
со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/2, КО
Биљановце вон г.р. – Општина Куманово
Е.2.2.55
Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс
со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 23 и КП 24/2
КО Режановце вон г.р. – Општина Куманово
Е.2.2.56 Изработка на ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 23-б; Плански опфат меѓу: граница на УЕ,
Регионален пат Р1204, ул.„3-та МУБ“, граница на наменска зона по ГУП – Општина
Куманово
Е.2.2.57 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82; Плански опфат меѓу:
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11-ти Ноември“, КП 9941/2,
ул.„Индустриска“, ул.„2005“, ул.„2004“ и граница на градежен реон – Општина
Куманово.
Е.2.2.58 Изработка на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани, дел од УБ 57; Плански опфат
помеѓу: ул.„Доктор Рибар“, пешачка патека, ул.„Драгоило Диндиќ“, ул.„1“ и ул.„Поток
Серава“ – Општина Куманово.
Е.2.2.59 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 45,
Плански опфат помеѓу: ул.„Моша Пијаде“, пешачка патека, КП 20313, ул.„Егејска
Македонија“, ул.„Иго Тричковиќ“, ул.„Живко Чало“, крак на ул.„Моша Пијаде“– Општина
Куманово.
Е.2.2.60 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29,
Плански опфат помеѓу: ул.„Лесковачка“, ул.„АВНОЈ“, ул.„222“, пешачка патека, ул.„1“,
ул.„2001“, ул.„111“– Општина Куманово
Е.2.2.61 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67,
Плански опфат помеѓу: ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Сава Ковачевиќ“, ул.„Боро Прцан“ –
Општина Куманово.
Е.2.2.62 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 47,
Плански опфат помеѓу: ул.„Браќа Рибар“, ул.„Октомвриска Револуција“,
ул.„Октомвриска Револуција 1“, ул.„Пиринска Македонија“ – Општина Куманово.

Страница 92

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Е.2.2.63 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 46,
Плански опфат помеѓу: ул.„Пиринска Македонија“, ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„3та МУБ“, КП 20299, ул.100“, крак на ул.1“, ул.„1“, ул.„Моша Пијаде“ – Општина Куманово.
Е.2.2.64 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Х.Т.Карпош“, дел од УБ 64-и,
Плански опфат помеѓу: ул.„Борко Танев“, ул.„Вардарска“, ул.„Трст“, ул.„Гоце Делчев“,
ул.„3-та МУБ“ и ул.„Карл Маркс“ – Општина Куманово
Е.2.2.65 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67, Плански опфат
помеѓу: ул.„Боро Прцан“, ул.„Сава Ковачевиќ“, ул.„Вера Јоциќ“ и ул.„Србо Томовиќ“ –
Општина Куманово
Е.2.2.66 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански опфат
помеѓу: ул.„Васко Карангелески“, граница на наменска зона по ГУП, ул.„АВНОЈ“–
Општина Куманово
Е.2.2.67 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 42;
Плански опфат меѓу: крак на ул.„Димитар Влахов“, ул.„Димитар Влахов“, ул.„Браќа
Рибар“ и ул.„Прохор Пчински“– Општина Куманово.
Е.2.2.68 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 56; Плански опфат
меѓу: ул.„Трета МУБ“, ул.„Перо Наков“, ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ и ул.„Бајрам Шабани“ –
Општина Куманово.
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.2.2.69 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.2.2.70 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ Б.С.Гојчо, дел од УБ 45;
Плански опфат помеѓу: ул.„Иго Тричковиќ“, ул.„Егејска Македонија“, пристапна улица,
КП 20313, пешачка патека, ул.„Моша Пијаде, КП 20297, ул.„3та МУБ“ – Општина
Куманово.
Е.2.2.71 Изработка на УПВНМ за Г2-лесна и незагадувачка индустрија
Е.2.2.72 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.2.2.73 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.2.2.74 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.2.2.75 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.2.2.76 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.

Страница 93

Број 2

1 февруари 2019 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Урбанистичките планови од точка Е.2.2 (финансирани од физички и правни лица) од оваа
Програма доколку во рок од шест (6) месеци од денот на Одобрена иницијатива не ја започнат
постапката за донесување на планот односно не поднесат барање за одобрување на планска
програма согласно член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,136/16, 64/18 и 168/18) ќе се смета дека се
откажале од истиот и нивниот урбанистички план ќе биде иземен од годишната Програма.

II. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се
финансира од буџетот за 2019 година и правни и физички лица чии барања се вградени или ќе
се вградат во оваа Програма.

III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Општина Куманово финасира урбанистичко планирање од средствата предвидени со
буџетот за 2019 година со програма за урбанистичко планирање во износ од 3.800.000,00
денари.
IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Динамика на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од
приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите
средства.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Куманово, Сектор за
урбанизам.
Во текот на годината, а во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени
и дополнувања.
Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистички планови, Општината
како нарачател на дел од плановите склучува договор за изработка на планови согласно
Законот, со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички
планови.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.

Бр. 09 – 591/13

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

93.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за социјална,
детска и здравствена заштита на Советот на Општина Куманово

1. Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за социјална,
детска и здравствена заштита на Советот на Општина Куманово, Бр. 09-591/33, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-860/1
Градоначалник
31 јануари 2019 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
94.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 5/02), член 35 став 1, 2 и 3 и член 48 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03) и член 7 од Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.
13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2019 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и избор на член на Комисијата за социјална, детска и здравствена
заштита на Советот на Општина Куманово

1. Се разрешува членот на Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита на
Советот на Општина Куманово, Срѓан Рашити.
2. За член на Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита на Советот на
Општина Куманово, се избира Сашо Стошевски.
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3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.

Бр. 09 – 591/33
30 јануари 2019 година
Куманово

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

95.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за безбедност,
безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово

1. Се објавува Решението за разрешување и избор на член на Комисијата за безбедност,
безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на Општина
Куманово, Бр. 09-591/34, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата
одржана на 30 јануари 2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-861/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

96.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02), член 35 став 1, 2 и 3 и член 48 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03) и член 7 од Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.
13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2019 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
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за разрешување и избор на член на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот
и противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово

1. Се разрешува членот на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и
противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово, Срѓан Рашити.
2. За член на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита на Советот на Општина Куманово, се избира Сашо Стошевски.
3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.

Бр. 09 – 591/34
30 јануари 2019 година
Куманово

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

97.
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“, Бр.05/02), член 91, став 11 и член 92-а, став 1 („Службен весник на
РМ“, Бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06,
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 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, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на јавен оглас за избор на директор на
Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово

1. Училишниот одбор на Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами Фрашери“ Куманово, да објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште;
2. Во објавениот оглас да се утврдат условите кои треба да ги исполнува кандидатот за
директор на средно училиште, потребната документација, времето на траењето на
огласот и рокот во кој ќе се изврши изборот.
3. Јавниот оглас да се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата
територија на Република Македонија, од кои еден од весниците кој се издава на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.
4. По објавувањето на јавниот оглас од ова Решение, Градоначалникот на Општина
Куманово писмено да биде известен за објавениот јавен оглас.
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5. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр.УП1–08–392
23. 01. 2019 година
Куманово

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

98.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата
за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година, Бр. 09591/12, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30
јануари 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.

Бр. 08-839/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

99.
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
30 јануари 2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на
подрачјето на Општина Куманово за 2018 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на
подрачјето на Општина Куманово за 2018 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.

Бр. 09 – 591/12
30 јануари 2019 година
Куманово

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

100.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршување на Програмата
за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот
од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршување на Програмата за
уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за
периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година, Бр. 09-591/11, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-838/1
31 јануари 2019 година
Куманово

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

101.
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 30 јануари 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
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за усвојување на Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно
земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018
година

1. Се усвојува Извештајот за извршување на Програмата за уредување на градежно
земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и
на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 31
декември 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Куманово“.

Бр. 09 – 591/11
Совет на Општина Куманово
30 јануари 2019 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
102.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата
за работа на Советот на Општина Куманово за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за
работа на Советот на Општина Куманово за 2018 година, Бр. 09-591/3, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-830/1
31 јануари 2019 година
Куманово
103.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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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 30 јануари 2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на
Општина Куманово за 2018 година

3. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на
Општина Куманово за 2018 година.
4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.

Бр. 09 – 591/3
30 јануари 2019 година
Куманово

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