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

Година LXIV
Број 8
Куманово
10 јули 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

376.
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 Изменување и дополнување на
Годишен план за вработување во 2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Изменување и дополнување на
Годишен план за вработување во 2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово,
Бр. 09-4318/3, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
04 јули 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08-4510/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

377.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3, став 2 и став 11 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
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 04 јули 2019
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Изменување и дополнување на Годишен план за вработување во
2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово
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Член 1
Се дава согласност на Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за
вработување во 2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово, бр. 04-632/1 од 20.06.2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на Општина
Куманово“.

Бр. 09 – 4318/3
04 јули 2019 година
Куманово

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

378.
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 Изменување и дополнување на
Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Изменување и дополнување на
Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово,
Бр. 09-4318/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
04 јули 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-4511/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

379.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3, став 2 и став 11 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
198/18) 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 04 јули 2019
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Изменување и дополнување на Годишен план за вработување во
2020 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово

Член 1
Се дава согласност на Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за
вработување во 2020 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово, бр. 04-633/1 од 20.06.2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 4318/4
04 јули 2019 година
Куманово

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

380.
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 на вредност на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел
Шајче“ – Куманово за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел
Шајче“ – Куманово за 2019 година, Бр. 09-4318/5, што Советот на Општина Куманово
ја донесе на седницата одржана на 04 јули 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. 08-4512/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

381.
Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19), член
1 од Одлуката на Владата на РСМ за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот
за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните
установи за деца за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
126/19) 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 04 јули 2019
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни
услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2019 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на
директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за периодот од 01.06.2019
година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот 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 – 4318/5
04 јули 2019 година
Куманово

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

382.
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 донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички
план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул.
„Тоде Мендол“, ул. „Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички
план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“,
ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ – Општина
Куманово, Бр. 09-4318/7, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 04 јули 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-4514/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

383.
Врз основа на член 39 став 1 и 5 и член 41 став 5 алинеа 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник
на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 04 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде
Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул.
„Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од
УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул.
„Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ со површина на опфат од (20233.20 м2) –
Општина Куманово, техничка документација бр.У-01/17 изработена од УРБАН ГИС ДОО Куманово.

Член 2
Составен дел на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде
Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој
Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ со површина на опфат од (20233,20 м2) Куманово се
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текстуален дел и графички дел со параметри за спроведување на Измена и дополна на
Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат
меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко
Симонов“
Согласност од Министерство за транспорт и врски – Скопје бр. 24-3415/3 од 10.05.2019
година
Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.21-470/6 од 13.02.2018.
Член 3

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ
62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Илиев Гуне“ и ул.
„Страшко Симонов“ со површина на опфат од (20233.20м2) – Општина Куманово, техничка
документација бр.У-01/17, по извршено дигитално преклопување од страна на Агенцијата
за катастар на недвижности го спроведува Секторот за урбанизам при Општина Куманово.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Куманово”.
Бр. 09-4318/7
04 јули 2019 година
Куманово

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

384.
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 формирање на Локална комисија за борба против трговија со
луѓе и илегална миграција на Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за формирање на Локална комисија за борба против трговија со
луѓе и илегална миграција на Општина Куманово, Бр. 09-4318/8, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 04 јули 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08-4515/1
09 јули 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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385.
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), член 25 став 1 точка 35 и 39 и член 68 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), а во врска со
заклучокот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција
на РСМ донесен на 15 март 2019 година, Советот на Општина Куманово, на седницата одржана
на 04 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Куманово
Член 1
Се формира Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на
Општина Куманово.
Член 2
За претседател на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Куманово се именува:
 Атина Мургашанска, претседател на Советот на Општина Куманово.
За заменик претседател на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција на Општина Куманово се именува:
 Катерина Богдановиќ, соработник за заштита и спасување и управување со
кризни состојби во Одделението за општи работи во Секторот за правни,
имотно-правни и општи работи во Општина Куманово.
За членови на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Куманово се именуваат:
 Виолета Богдановска, началник на Отсек за превенција при МВР – СВР
Куманово,
 Александар Димитријевски, помлад соработник за административни работи во
Основно јавно обвинителство - Куманово,
 Мартин Захариев, правник во Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово,

Страница 460

Број 8

10 јули 2019 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

 Арсим Селими, помлад инспектор во Државен инспекторат за труд, Подрачно
одделение – Куманово,
 Марина Додевска, главна сестра во ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ –
Куманово,
 Сања Јовановска, претставник на Агенција за вработување на РСМ, Центар за
вработување – Куманово,
 Хамид Фетаи, претставник на Црвен крст на РСМ, Општинска организација –
Куманово,
 Фејзула Арифи, помлад соработник во Биро за развој на образованието,
Подрачна единица – Куманово,
 Томе Стојанов, инспектор во Државен просветен инспекторат, Подрачна
единица – Куманово,
 Мариола Инџиќ, претставник на Здружение на граѓани „Сирма“ – Куманово,
 Ајсена Елези, претставник на Здружение „Национален ромски центар (НРЦ)“ Куманово
 Афрдита Авдиљи, претставник на Здружение „Беса 2003“ – Куманово.
Член 3
Членовите на Локалната комисија се именуваат за време од четири години, со право на
повторен избор.
Мандатот на претседателот на Локалната комисија завршува со завршувањето на
неговиот четиригодишен мандат во Советот на Општина Куманово.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 4318/8
04 јули 2019 година
Куманово

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

386.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
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Заклучок
за објавување на Одлука за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за
воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради
модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за
воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер
заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во Општина
Куманово, Бр. 09-4318/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 08 јули 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-4516/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

387.
Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 24 став (2) и член 36 став (1) точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 21-а став (3) од
Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), член 68 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03 и 13/07 и 8/15) и Одлуката за
започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување во Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 14/18 и 15/18), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 08 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно
приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и
одржување на системот на јавно осветлување во Општина Куманово
Член 1
Се прифаќа предлогот на Градоначалникот на Општина Куманово за избор на
најповолна понуда за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација и
одржување на системот на јавно осветлување во Општина Куманово, добиен по спроведена
отворена постапка по Оглас бр. 5/2019 од страна на Комисијата за спроведување на постапка
за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
модернизација и одржување на системот за јавно осветлување во Општина Куманово,
формирана од Градоначалникот на Општина Куманово, врз основа на Одлуката на Советот на
Општина Куманово за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно
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осветлување во Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 14/18 и
15/18), и за најповолна понуда се избира Понудата бр. УП1-37-1111 од 10.04.2019 година на:
Група понудувачи - ИЦС Системи Р. Чешка - Подружница во Охрид, Република
Северна Македонија
Член 2
Советот на Општина Куманово го овластува Градоначалникот на Општина Куманово да
го склучи договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство со приватниот партнер
Група понудувачи - ИЦС Системи Р. Чешка - Подружница во Охрид, Република Северна
Македонија.
Член 3
Надзор над спроведување на договорот од членот 2 на оваа Одлука ќе врши јавниот
партнер Општина Куманово.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09-4318/9
08 јули 2019 година
Куманово

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

388.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за спроведување на површини за
градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница
на градежен реон на град Куманово

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за спроведување на површини за
градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во
граница на градежен реон на град Куманово, Бр. 09-4318/10, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 08 јули 2019 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. 08-4517/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

389.
Врз основа на член 8, став 1, алинеи 1, 3, 6, 8, 9 и 10 од Уставот на РСМ, член 22, став 1,
точка 1 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина
Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на
08 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКA
за дополнување на Одлуката за спроведување на површини за градење со намена А2 на
парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град
Куманово
Во Одлуката за спроведување на површини за градење со намена А2 на парцели
лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град Куманово, бр.
09-8741/35 од 27 декември 2017 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 17/17) и
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на површини за
градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на
градежен реон на град Куманово, бр. 09-3091/10 од 04 мај 2018 година („Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 6/18), се вршат следните дополнувања:
Член 1
Во членот 4, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок на став 1 од овој член, во случај кога со урбанистички план или урбанистичкопланска документација се планира калканско поврзување на објекти со намена А2-домување
во станбени згради и А1-домување во станбени куќи, градежната линија на површината за
градба на објект со намена А2, задолжително да се повлече за најмалку 1/3 од височината на
градба до венец, која е планирана со урбанистички план, од границата на градежната парцела
кон сосед, кој е со планирана намена А1. Кога се планира калканско поврзување на објекти со
иста намена (А2), можно е повлекување на градежната линија за најмалку 1/3 од височината
на градбата до венец, или повеќе, од границата на градежната парцела, сметано од страната
каде се планира калканското поврзување, само во случај кога и двете градби не се
реализирани, и има добиено согласност од носителот/носителите, на правото за градење на
соседната градежна парцела, дека и соседната градба ќе се планира со повлекување на
градежната линија од границата на градежната парцела, согласно оваа Одлука.“
Член 2
Во членот 9, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
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„По исклучок на став 2 од овој член, одредбите од членот 4 ќе се применуваат и за барања за
кои не е издадена „Потврда за заверка на проектна документација“ во врска со добивање на
одобрение за градење во електронскиот систем Е-Одобрение за градење.“
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 4318/10
08 јули 2019 година
Куманово

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

390.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година, Бр. 094318/6, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 04 јули
2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-4513/1
09 јули 2019 година
Куманово

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

391.
Врз основа на член 20 и член 21 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),
член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) 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 04 јули 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2019 ГОДИНА
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1. Во Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019
година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 2/2019) во точка Е.2.2 Урбанистички
планови финансирани од физички и правни лица се брише потточката:
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.„3-та МУБ“, КП
20299, ул.100“, крак на ул.1“, ул.„1“, ул.„Моша Пијаде“ – Општина Куманово.
2. Во точка Е.2.1 Урбанистички планови финансирани од буџетот на Општина Куманово, по
потточката Е.2.1.8 се додаваат нови 3 (три) потточки, и тоа:
Е.2.1.9 Изработка на ДУП за дел од УЕ„Панче Пешев“, дел од УБ 42; Плански опфат помеѓу:
ул.„Октомвриска Револуција“, крак на ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Питу Гули“, ул.„29-ти
Ноември“, ул.„Димитар Влахов“, ул.„Пионерска“ – Општина Куманово.
Е.2.1.10 Изработка на ДУП за дел од УЕ„11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат помеѓу:
граница на УЕ, ул.„Доне Божинов“, ул.„Никола Тесла“, ул.„2008“ – Општина Куманово.
Е.2.1.11 Изработка на ДУП за дел од УЕ„1“, дел од УБ 24; Плански опфат помеѓу: ул.„2015“,
регулација на река Кумановка, граница на намеска зона по ГУП, граница на УЕ, граница на УБ –
Општина Куманово.
3. Во точка Е.2.2 Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица, по
потточката Е.2.2.76 се додаваат нови 10 (десет) потточки, и тоа:
Е.2.2.77 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 60; Плански опфат помеѓу:
ул.„Правда Спасовска“, ул.„Доктор Рибар“, крак на ул.„Доктор Рибар“, ул.„Поток Серава“,
ул.„Есперанто“, ул.„Веселин Вујовски“ – Општина Куманово.
Е.2.2.78 Изработка на УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија на КП 1837/1, МВ Османов Рид, КО Куманово – Општина Куманово.
Е.2.2.79 Измена и дополна на ДУП за ГП 1.38, на КП 16483 и др. од ДУП дел од УЕ „Х.Т.Карпош“,
УБ 64-а и 64-б – Општина Куманово.
Е.2.2.80 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, УБ 46 и дел од УБ 45; Плански
опфат помеѓу: ул.„Пиринска Македонија“, ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„3та МУБ“, КП
20299, ул.„Моша Пијаде“ – Општина Куманово.
Е.2.2.81 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 66; Плански опфат помеѓу:
ул.„Никола Вапцаров“, ул.„11-ти Ноември“, ул.„2006“ – Општина Куманово.
Е.2.2.82 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67; Плански опфат помеѓу:
ул.„11-ти Ноември“, ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Боро Прцан“, државен пат А1 (автопат СкопјеБелград) – Општина Куманово.
Е.2.2.83 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 77 и дел од УБ 81; Плански
опфат помеѓу: граница на намеска зона по ГУП, ул.„2005“, граница на намеска зона по ГУП,
ул.„Индустриска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.84 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 70; Плански опфат помеѓу: граница
на УБ, граница на УЕ, ул.„2003“ – Општина Куманово.
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Е.2.2.85 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 70; Плански опфат помеѓу: граница
на УБ, граница на УЕ, ул.„2003“ – Општина Куманово.
Е.2.2.86 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Центар“, УБ 43-ѓ; Плански опфат помеѓу:
ул.„Тане Георгиевски“, ул.„Професор Мијалковиќ“, ул.„Среќко Пужаљка“, ул.„Народна
Револуција“ – Општина Куманово.
Е.2.2.87 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 65-г, Плански опфат
помеѓу: ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„ Пролетерски Бригади“, ул. „Цар Самоил“, крак на
ул.„Цар Самоил“ и ул. „Крсте Мисирков“ – Општина Куманово.
Е.2.2.88 Измена и дополна на ДУП за ГП 24 на КП 21962 од ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“,
дел од УБ 61 – Општина Куманово.
4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 4318/6
04 јули 2019 година
Куманово

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