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

Година LX
Број 7
Куманово
28 мај 2015 год.

Претплата за 2015 година
изнесува 2.000 денари.
трезорска с-ка 100-0000000630-95
с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18
приходна шифра 725939

299.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Куманово за 2015 година
1.

Се објавува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Куманово за 2015 година, Бр. 09-5525/3, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.

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

Бр. 08 – 5678/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

300.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр. 5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџети („Службен весник на Р.М.“ бр.
64/2005, 04, 103/2008, 156/09, 95/2010, 180/2011, 171/2012), Советот на Општина Куманово,
на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово
за 2015 година
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Член 1
Со оваа Одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на
Општина Куманово за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограмата
Потставка и опис на потставката

Самофинан.

Дотации

Донации

Кредити

Се зголемуваат приходите на следните поставки:

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
742119 Други општи и тековни донации
742115 Приходи од европските држави

0
0
0

0
0
0

834.678
162.301
996.979

0
0
0

Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
425130 Изнајмување на друг тип на простор
0
426210 Расходи за репрезентација
425910 Преведувачи
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање 0
420220 Патување во странство – патни расходи

0
0
0

9.195
0
0

0
0

0

0
0

0
0

15.325
15.181
30.650
91.950

0
0
0
0
0

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
425990 Други договорни услуги
420230 Патување во странство – сместување
420220 Патување во странство – патни расходи

0

0
0

0

193.725
441.693
199.260
996.979

0
0
0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“ и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2015 година.

Бр. 09 – 5525/3
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

301.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за прифаќање на проектот „Обезбедување поддршка во
подобрувањето на енергетска ефикасност во колективно домување“
1.

Се објавува Одлуката за прифаќање на проектот „Обезбедување поддршка во
подобрувањето на енергетска ефикасност во колективно домување“,
Бр.
09-5525/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
27 мај 2015 година.

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

Бр. 08 – 5684/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

302.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана
на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќење на проектот „Обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетска
ефикасност во колективно домување“
Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа Проектот „Обезбедување поддршка во подобрувањето на
енергетска ефикасност во колективно домување“ во Општина Куманово финансиран од
Американската агенција за обнова и развој - УСАИД и Здружението за хумано домување
Хабитат –Македонија.
Член 2
Проектот опфаќа поставување на термоизолациони фасади и кровни конструкции на
станбените згради за колективно домување на територијата на Општина Куманово во насока
на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија.
Член 3
Проектот ќе биде поддржан со финансиски средства од Буџетот на Општина Куманово,
во висина од 20% од вкупниот износ од заедничките делови од станбена единица за
колективно домување за секоја одобрена апликација, поднесена од заедница на станари или
од мнозинството сопственици на посебните делови од станбената зграда –апликант.
Член 4
Советот на Општина Куманово по предлог на Градоначалникот на Општината ќе донесе
Правилник за определување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за
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доделување на финансиските средства по Проектот од член 1 на оваа Одлука, а поднесените
апликации ќе ги разгледува Комисија формирана од Градоначалникот на Општината.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 – 5525/9
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

303.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за исплата на парични средства од Буџетот на Општина
Куманово за 2015 година од ставка тековни резерви за ангажирање на противпожарни
работници
1.

Се објавува Одлуката за исплата на парични средства од Буџетот на Општината
Куманово за 2015 година од ставка тековни резерви за ангажирање на
противпожарни работници, Бр. 09-5525/10, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08 – 5685/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

304.
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07) и член 21 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Куманово за 2015 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/14 и 2/15),
Советот на Општината Куманово, на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за исплата на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за 2015 година од
ставка тековни резерви, за ангажирање на противпожарни работници
Член 1
Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2015 година, од Програмата АООСовет на Општина Куманово, ставка 413110-Тековни резерви (разновидни расходи), за 20
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(дваесет) работници кои ќе бидат ангажирани за вонредно извршување на работи и работни
задачи во Територијално противпожарна единица - Куманово, за три месеци почнувајќи од
01.06.2015 година до 31.08.2015 година, да се исплатат средствата во нето износ од 180,000,оо
денари, месечно или 540.000,оо денари за 3 (три) месеци.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 - 5525/10
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

305.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за пристапување кон измена и дополнување на Статутот на
Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за пристапување кон измена и дополнување на Статутот на
Општина Куманово, Бр. 09-5525/11, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 27 мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5686/1
Градоначалник
28 мај 2015 година
на Општина Куманово,
Куманово
Зоран Дамјановски, с.р.
306.
Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр.5/02), член 12 став 1 точка 41 од Законот за територијална организација на локална
самоуправа во Р.М. („Службен весник на Р.М.“ бр.55/04,12/05, 90/08 и 149/14) и член 135 и 136
од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03 и 13/07),
Советот на Општина Куманово на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон измена и дополнување на Статутот на Општина Куманово
Член 1
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Се пристапува кон измена и дополнување на Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03 и 13/07).
Член 2
Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Куманово да ја утврди Предлог Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Куманово и истата да
ја достави до Советот на Општина Куманово.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/11
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

307.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е.
„Тоде Мендол“, дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој
Паровиќ“, ул. „Васа Пелагиќ“ и ул. „Марко Орешковиќ“ - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Тоде
Мендол", дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој
Паровиќ“, ул. „Васа Пелагиќ“ и ул. „Марко Орешковиќ“ - Општина Куманово, Бр. 095525/12, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај
2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08 – 5687/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

308.
Врз основа на член 26 став 5 алинеа 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Р.М.“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
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55/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел
од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Паровиќ“, ул.
„Васа Пелагиќ“ и ул. „Марко Орешковиќ“ - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“,
дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Паровиќ“, ул. „Васа
Пелагиќ“ и ул. „Марко Орешковиќ“ – Општина Куманово, техничка документација бр.81/14
изработена од ПЛАНЕРИС дооел - Куманово.
Член 2
Составен дел на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од Урбан
блок 60, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Паровиќ", ул. „Васа Пелагиќ“ и ул.
„Марко Орешковиќ“ - Куманово се
- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на
просторот
- синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.81/14.
Член 3
Урбанистичката документација од член 2 на оваа Одлука се заверува во најмалку 7
(седум) примероци со потпис и печат на Градоначалникот на Општина Куманово, еден
примерок со Одлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите
за спроведување на планот (Сектор за урбанизам и комунални дејности и заштита на
животната средина и природата), еден примерок во надлежен Државен архив, еден примерок
се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот, еден примерок се доставува до Секторот за инспекциски работи –
Инспекторат, еден примерок до Државен завод за геодетски работи – Одделение за премер и
катастар – Куманово и седмиот примерок се изложува кај донесувачот на планот заради
достапност на јавноста.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 5525/12
27 мај 2015 година
Куманово
309.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел
од У.Е. „Долно Којнаре“, дел од Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, ул.
„101“, ул. „201“ и ул. „301“ - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од
У.Е. "Долно Којнаре", дел од Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. "Никола Тесла", ул.
"101", ул. "201" и ул. "301" - Општина Куманово, Бр. 09-5525/13, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5688/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

310.
Врз основа на член 24 став 2 и член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Р.М.“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/12 и 42/14), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Долно
Којнаре“, дел од Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, ул. „101“, ул.
„201“ и ул. „301“ - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Долно
Којнаре“, дел од Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, ул. „101“, ул. „201“ и ул.
„301“ – Општина Куманово техничка документација бр. 22/13 изработена од "ПЛАНЕРИС"
ДООЕЛ– Куманово.
Член 2
Составен дел на Нацрт – Детален урбанистички план за дел У.Е. „Долно Којнаре“, дел од
Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, ул. „101“, ул. „201“ и ул. „301“ – Општина
Куманово техничка документација бр. 22/13 изработена од „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ – Куманово,
се
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текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на
просторот
синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.22/13.

Член 3
По утврдувањето на Нацрт - Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Долно Којнаре“,
дел од Урбан блок 3, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, ул. „101“, ул. „201“ и ул. „301“ –
Општина Куманово техничка документација бр. 22/13 изработена од "ПЛАНЕРИС" ДООЕЛКуманово, Градоначалникот на Општината Куманово организира јавна презентација и јавна
анкета.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Член 3

Бр. 09 - 5525/13
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
311.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1081/1, м.в. К’шла, КО Куманово - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1081/1, м.в. К’шла, КО Куманово - Општина Куманово, Бр. 095525/14, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај
2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5689/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

312.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
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член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
1081/1, м.в. К’шла, КО Куманово - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП 1081/1, м.в.
К’шла, КО Куманово 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-УП1-375 од 16.01.2015 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/14
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
313.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 1651/3, м.в. Мала Корија, КО Горно Коњаре - Општина
Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 1651/3, м.в. Мала Корија, КО Горно Коњаре - Општина Куманово,
Бр. 09-5525/15, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
27 мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
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Бр. 08 – 5690/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

314.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
1651/3, м.в. Мала Корија, КО Горно Коњаре - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП 1651/3, м.в.
Мала Корија, КО Горно Коњаре 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-УП1-550 од 17.01.2014 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 - 5525/15
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
315.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 789, м.в. Поток, КО Орашец - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 789, м.в. Поток, КО Орашец - Општина Куманово, Бр. 09-5525/16,
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
27 мај 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5691/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

316.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
789, м.в. Поток, КО Орашец - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП 789, м.в. Поток,
КО Орашец 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-УП1-6638 од 15.10.2014 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 - 5525/16

Совет на Општина Куманово
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27 мај 2015 година
Куманово

Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

317.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 574/2, м.в. Долна Река, КО Довезенце - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 574/2, м.в. Долна Река, КО Довезенце - Општина Куманово, Бр. 095525/17, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај
2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5692/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

318.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
574/2, м.в. Долна Река, КО Довезенце - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП 574/2, м.в.
Долна Река, КО Довезенце со намена А1-Домување во станбени куќи, со цел реализација на
Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
Член 2
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Составен дел на оваа Одлука е/се
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога
- Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-5107 од 03.09.2013 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/17
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
319.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 445/2, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. - Општина
Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 445/2, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. - Општина Куманово,
Бр. 09-5525/18, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
27 мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5693/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

320.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
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за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
445/2, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП 445/2, м.в.
Новине, КО Биљановце-вон г.р. 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-УП1-7215 од 11.11.2014 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/18
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
321.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со
важечки ГУП ЗП (зелени површини) во А1 станбена куќа, за дел од УЕ „Трета МУБ“, дел од
УБ 53, за КП 3700/4 - Општина Куманово
1.

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со
важечки ГУП ЗП (зелени површини) во А1 станбена куќа, за дел од УЕ „Трета МУБ“,
дел од УБ 53, за КП 3700/4 - Општина Куманово, Бр. 09-5525/19, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5694/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.
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322.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012,
72/2013 и 44/2014), како и член 2 став 1 алинеа 5 и 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник
на Р.М.“ бр. 56/2011, 162/2012, 95/2014 и 109/2014), член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени
површини) во А1 станбена куќа, за дел од УЕ „Трета МУБ“, дел од УБ 53, за КП
3700/4 - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за усогласување на дел од земјиштето со намена ЗП (зелени површини) во А1
станбени куќи, за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, кој
објект се наоѓа во УЕ „Трета МУБ“ дел од УБ 53 на КП 3700/4.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука се
- Графички дел Извод од ГУП за УЕ „Трета МУБ“ дел од УБ 53 за КП 3700/4
- Заклучок за прекин на постапка УП1-21-6748 од 16.10.2014 год.
- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-1305/6 од
09.04.2015 год.

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

Бр. 09 - 5525/19
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

323.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок

Страница 359

Број 7

28 мај

2015 год.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за КП 3758, м.в. Велешки пат, КО Куманово - Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за КП 3758, м.в. Велешки пат, КО Куманово - Општина Куманово, Бр. 095525/20, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 мај
2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5695/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

324.
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 Р.М.“ бр. 23/2011, 155/2012),
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 Р.М.“ бр.56/2011 и 162/2012),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и
член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП
3758, 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 изграден објект кој се наоѓа на КП 3758, м.в.
Велешки пат, КО Куманово 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-УП1-7602 од 28.11.2014 година
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина
Куманово".

Бр. 09 - 5525/20

Совет на Општина Куманово
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Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

325.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решението за давање согласност на Ценовникот на услуги на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово
1.

Се објавува Решението за давање согласност на Ценовникот на услуги на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово, Бр.09-5525/8, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5683/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

326.
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник
на Р.М.“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и
61/15), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Ценовникот на услуги на Јавното претпријатие „Пазаришта“ Kуманово
1. Се дава согласност на Ценовникот на услуги на Јавното претпријатие „Пазаришта“ –
Kуманово, Бр. 02-382/5, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на
седницата одржана на 20.05.2015 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Куманово“.
Бр. 09 - 5525/8
27 мај 2015 година
Куманово
327.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период октомври – декември 2014 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период октомври – декември 2014 година, Бр. 095525/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27
мај 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08 – 5679/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

328.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Р.М.“
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15 и 61/15) и член
69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и
13/07), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за
период октомври – декември 2014 година
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период
Октомври – Декември 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/4
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

329.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период јануари – декември 2014 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2014 година, Бр. 09-5525/5,
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 мај 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5680/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

330.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за
период јануари – декември 2014 година
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период
јануари – декември 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/5
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.

331.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Пазаришта“ –
Куманово за 2014 година
1.

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Пазаришта“ –
Куманово за 2014 година, Бр.09-5525/6, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 27 мај 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08 – 5681/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

332.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2014 година
1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 - 5525/6
Совет на Општина Куманово
27 мај 2015 година
Претседател,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
333.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Р.М.“ 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 Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период јануари – март 2015 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП
„Пазаришта“ – Куманово за период јануари – март 2015 година, Бр. 09-5525/7, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 мај 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
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Бр. 08 – 5682/1
28 мај 2015 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски, с.р.

334.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Р.М.“
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15 и 61/15) и член 69 од
Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за
период јануари – март 2015 година
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период
јануари – март 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 - 5525/7
27 мај 2015 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Максим Димитриевски, с.р.
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