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81. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 Општина Куманово за 2018 година 
 

1.   Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот 
на Општина Куманово за 2018 година, Бр. 09-1365/8, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1686/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
 

82. 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 
192/15) и член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово на шестата 
седница одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Куманово 
за 2018 година 
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Член 1 
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година бр. 09-

8741/39 од 27.12.2017 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 17/2017), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Во преамбулата зборот „седницата“ се заменува со зборовите „четвртата седница” 
2. Во членот 10 став 1, после алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 
„Градоначалникот на Општината дава писмено известување за обезбедени финансиски 
средства кога новото вработување во локалните јавни установи се финансира од 
Буџетот на Општината“. 
3. Во членот 11, став 1 зборовите „општинскиот Буџет” се заменуваат со зборовите 

„буџет на дотации”. 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 09-1365/8                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
83. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 одобрување на проекти за водоснабдување и одведување на 

отпадни води во Општина Куманово 
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување на проекти за водоснабдување и одведување на 
отпадни води во Општина Куманово, Бр. 09-1365/14, што Советот на Општина Куманово 
ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1692/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
84. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 05/02) и член 66 од Статутот на 
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Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ број 13/03, 13/07 и 08/15), 
Советот на Општина Куманово, на седница одржана на 27 февруари 2018 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општина 

Куманово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Куманово заради аплицирање и добивање на 

финансиски средства согласно Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/10) и член 2 од 
Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 154/10), за Општина Куманово го одобрува подпроектот: 
 „Употреба и одржување на дел од водоснабдителен систем на град Куманово“ 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”.  
 

 
Бр. 09-1365/14                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
85. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант 
 

1.   Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување за потпишување на 
Договор/и за грант, Бр. 09-1365/16, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1694/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
86. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 25 став 1 точка 41 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 27 февруари 
2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грaдоначалникот на Општина 
Куманово за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за 
финансирање Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со 
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства 
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Куманово и 
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 

 
Бр. 09-1365/16                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
87. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 и овластување за измирување, односно 

пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово 
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1.   Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување за измирување, односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово, Бр. 09-
1365/17, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1695/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
88. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 25 став 1 точка 41 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 одредбите од член 17 став 4 и 5 од Законот за јавен долг 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување 

 на средства од буџетската сметка на Општина Куманово 
 

Член 1 
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа Одлука се дава согласност и 

овластување на Градоначалникот на Општина Куманово за измирување на средства од 
буџетската сметка на Општина Куманово, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање Serapis број 
2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем 
по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Куманово и Министерство за транспорт и врски 
на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови. 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на Општина Куманово да изврши измирување на 

средствата од буџетската сметка на Општината, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за 
финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на 
општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се 
распределат на Општина Куманово до износот потребен за наплата на побарувањето, 
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согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005, 88/2008, 
35/2011 и 139/2014). 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 

 
Бр. 09-1365/17                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
89. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 уредување на општински 

линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово 
 

1.   Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за уредување на општински линиски 
превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово, Бр. 09-1365/19, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1697/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
90. 

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на РМ“ бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 
23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 
97/2015,124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016 и 71/2016), член 22 став 1 точка 4 и член 24 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и членовите 43, 44, 45, 46, 
47 и 48 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 9/1997, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Советот на Општина  Куманово, на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за дополнување на Одлуката за уредување на општински линиски превоз на патници на 
подрачјето на Општина Куманово 



 
  Страница  71                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
Во Одлуката за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на 

Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 12/2016), се вршат следниве 
дополнувања: 

Член 1 
Во членот 15,  
во поднасловот „ул.„11 – ти Октомври““, после точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: 
7.Болница 1 (спроти Болница). 
Во поднасловот „ул.„3 – та МУБ““, после точка 11 се додава нова точка 12 која гласи: 
12.Рим - Париз 1 (фризерско студио Долче Вита). 
Во поднасловот „ул.„Октомвриска Револуција““, после точка 8 се додава нова точка 9 

која гласи: 
9. Табакана 1 (спроти Табакана) . 
и во поднасловот „ул.„Народна Револуција““, после точка 3 се додава нова точка 4 која 

гласи: 
4.Соколана 1 (маркет Скорупан). 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 

 
Бр. 09-1365/19                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 

91. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 изменување и дополнување на Одлуката за одржување на 

јавната чистота во Општината Куманово 
 

1.   Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одржување на 
јавната чистота во Општината Куманово, Бр. 09-1365/20, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1698/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 

92. 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 111/2008, 64/2009, 88/2010, 114/2010, 23/2011, 53/2011, 80/2012, 163/2013, 
44/2015, 147/2015 и 31/2016), член 22, став 1, точка 4 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25 став 1 точка 18 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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К A  
за изменување и дополнување на Одлуката за одржување на јавната чистота во 

Општината Куманово 
Во Одлуката за одржување на јавната чистота во Општината Куманово („Службен 

гласник на Општина Куманово” бр. 19/2008 и бр. 11/2009), се вршат следните измени и 
дополнувања: 

Член 1 
 Во член 21, зборот „исклучиво“ се брише и по зборовите „на улица“, запирката се брише и 
се додаваат зборовите „или подземно“. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово“. 
 
 
Бр. 09-1365/20                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
93. 

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

Заклучок 
за објавување на Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. 

„Гоце Делчев“, дел од Урбан блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое 
Смилевски- Бато“ и ул. „2001“ – Општина Куманово 

 
1.   Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце 

Делчев“, дел од Урбан блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое 
Смилевски- Бато“ и ул. „2001“ – Општина Куманово, Бр. 09-1365/21, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1699/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
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 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
94. 

Врз основа на член 26 став 5 алинеа 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање  („Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14) и член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14 , 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), 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 27 февруари 2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, дел од 
Урбан блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое Смилевски- 

Бато“ и ул. „2001“ - Општина Куманово 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, 

дел од Урбан блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое Смилевски- Бато“ и 
ул. „2001“ – Општина Куманово, техничка документација бр. 73/13 изработена од ПРОСТОР 
ДОО - Куманово. 
 

Член 2 
Составен дел на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, дел од Урбан 

блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое Смилевски- Бато" и ул. „2001" - 
Куманово  се 

- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на 
просторот 

- синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр. 73/13. 
 

Член 3 
 Урбанистичка документација од член 2 на оваа Одлука се заверува во најмалку 7 (седум) 
примероци со потпис и печат на Градоначалникот на Општината Куманово, еден примерок со 
Одлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите за 
спроведување на планот (Сектор за урбанизам 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 
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Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Куманово“. 

 
 
Бр. 09-1365/21                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
95. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 1903, м.в. Вртача, КО Клечевце - Општина Куманово 
 

1.   Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за КП 1903, м.в. Вртача, КО Клечевце - Општина Куманово, Бр. 09-
1365/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1700/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
96. 

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 и 31/2016) 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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за                      

КП 1903, м.в. Вртача, КО Клечевце - 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 1903,                     
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м.в. Вртача, КО Клечевце со намена А4-викенд 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-УП1-6188/2016 од 11.07.2017 година 

 
Член 3 

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

 
 
Бр. 09-1365/22                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
97. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 21/3 и КП 21/11, м.в. Кумилји баир, КО Биљановце - Општина 
Куманово 

 
1.   Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 

документација за КП 21/3 и КП 21/11, м.в. Кумилји баир, КО Биљановце - Општина 
Куманово, Бр. 09-1365/23, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1701/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
98. 

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 и 31/2016) 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 локална 
самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на 



 
  Страница  76                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 8/15), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за                      

КП 21/3 и КП 21/11, м.в. Кумилји 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 21/3 и                    
КП 21/11, м.в. Кумилји баир, КО Биљановце со намена А1- домување во семејни 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-УП1-557/2016 од 27.06.2017 година 

 
Член 3 

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

 
 
Бр. 09-1365/23                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
99. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 452/2, м.в. Река, КО Доброшане - Општина Куманово 
 

1.  Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за КП 452/2, м.в. Река, КО Доброшане - Општина Куманово, Бр. 09-
1365/24, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1702/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
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 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
100. 

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 и 31/2016) 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 локална 
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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за                      

КП 452/2, м.в. Река, КО Доброшане - 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 452/2, м.в. 
Река, КО Доброшане со намена А4-викенд 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-УП1-9876/2016 од 20.07.2017 година 

 
Член 3 

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

 
 
Бр. 09-1365/24                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
101. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 1827/1, м.в Кадин камен, КО Бељаковце - Општина Куманово 
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1.  Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за КП 1827/1, м.в Кадин камен, КО Бељаковце - Општина Куманово, Бр. 
09-1365/25, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
Бр. 08-1703/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
102. 

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 и 31/2016) 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 локална 
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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП  

1827/1, м.в. Кадин камен, КО Бељаковце - 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 1827/1, 
м.в. Кадин камен, КО Бељаковце со намена А4-викенд 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-УП1-2519/2016 од 16.11.2017 година 

 
Член 3 

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

 
 
Бр. 09-1365/25                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
103. 



 
  Страница  79                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 99/1, село Брзак, КО Брзак - Општина Куманово 
 

1.   Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за КП 99/1, село Брзак, КО Брзак - Општина Куманово, Бр. 09-1365/26, 
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1704/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
104. 

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 и 31/2016) 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 локална 
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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 

99/1, село Брзак, КО Брзак - 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 99/1, село  
Брзак, КО Брзак со намена В5 – верски 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 
- Заклучок за прекинување на постапката бр. 21-УП1-8918/2016 од 29.03.2017 година 

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

 
 
Бр. 09-1365/26                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
105. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП - 

Б (големи трговски единици) во А1-домување во семејни куќи за дел од УЕ „11-ти 
Ноември“, дел од УБ 65- б, за КП 14453, КО Куманово - Општина Куманово 

 
1.   Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 

документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП 
- Б (големи трговски единици) во А1-домување во семејни куќи за дел од УЕ „11-ти 
Ноември“, дел од УБ 65- б, за КП 14453, КО Куманово - Општина Куманово, Бр. 09-
1365/27, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

 

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

 
 

Бр. 08-1705/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 

106. 
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 и 31/16) 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, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 
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 27 февруари 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
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за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за 
усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП - Б (големи трговски 

единици) во А1-домување во семејни куќи за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 65-б, за КП 
14453  - Општина Куманово 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за усогласување на намената на земјиштето планирана во ГУП за град 
Куманово, Б (големи трговски единици) во А1-домување во семејни куќи за дел од УЕ „11-ти 
Ноември“, дел од  УБ 65-б за вклопување на бесправно изградениот објект на КП 14453, а со 
цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука /се 

- Графички прилог ГУП  
- Заклучок за прекин на постапка 21-УП1-1060/2015 од 11.07.2017 год и 21-УП1-

2618/2017 од 27.07.2017 год. 
 

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

Куманово". 
 

 

Бр. 09-1365/27                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 

107. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 ослободување од плаќање на надоместок за привремено 

користење на градежно земјиште (комунална такса) за поставување на подвижни 
објекти-тезги на градскиот плоштад пред НУ - Центар за култура „Трајко Прокопиев” 

Куманово 
 

1.   Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за привремено 
користење на градежно земјиште (комунална такса) за поставување на подвижни 
објекти-тезги на градскиот плоштад пред НУ - Центар за култура „Трајко Прокопиев” 
Куманово, Бр. 09-1365/29, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1707/1                                         Градоначалник 
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28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
108. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 6 став 1 точка 3 од Законот за комуналните такси („Службен 
весник на РМ” бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16) 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 потточка В.2.2 од Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и 
оддржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 16/17 и 17/17), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за ослободување од плаќање на надоместок за привремено користење на градежно 
земјиште (комунална такса) за поставување на подвижни објекти-тезги на градскиот 

плоштад пред НУ - Центар за култура „Трајко Прокопиев” Куманово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на Општина Куманово го ослободува Ј.П. „ПАЗАРИШТА“-
Куманово од плаќање на надоместок за привремено користење на градежно земјиште 
(комунална такса) за поставување на подвижни објекти-тезги на градскиот плоштад пред НУ - 
Центар за култура „Трајко Прокопиев” Куманово во период од 01.03 до 08.03 за организирање 
на 8-мо Мартовски базар и во период од 15.12 до 08.01 за организирање на Новогодишен 
базар. 

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

 
 
Бр. 09-1365/29                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
109. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 Комисија за односи меѓу заедниците на 

Советот на Општината Куманово 
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1.  Се објавува Одлуката за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците на Советот 
на Општината Куманово, Бр. 09-1365/30, што Советот на Општина Куманово ја донесе 
на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1708/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
110. 

Врз основа на член 55 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 15 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 27 февруари 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците на 
Советот на Општина Куманово 

 
Член 1 

 Се формира Комисија за односи меѓу заедниците на Советот на Општина Куманово. 
 

Член 2 
        За членови на Комисијата за односи меѓу заедниците на Советот на Општина Куманово, се 
избираат: 

- Татјана Крстевска, Македонка 
- Маја Петровска, Македонка 
- Бајрам Сулејмани, Албанец 
- Минир Адеми, Албанец 
- Стојадин Јовановиќ, Србин 
- Небојша Томовиќ, Србин 
- Халит Демировски, Ром 
- Милан Демировски, Ром 
- Микерем Таири, Турчинкa 
- Ердоган Алиевски, Турчин 
- Бојан Костовски, Влав 
- Давид Цаневски, Влав 

 
Член 3 

 Со именувањето на новите членови на оваа Комисија им престанува мандатот на 
досегашните членови на Комисијата. 

 
Член 4 
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 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 
Бр. 09-1365/30                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
 
 
111. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 разрешување и именување на член на Одборот на 

Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово 
 

1.   Се објавува Одлука за разрешување и именување на член на Одборот на Фондацијата за 
култура и спорт „Куманово“ – Куманово, Бр. 09-1365/37, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1715/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                            на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
112. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на 
РМ” бр. 52/10, 135/11 и 55/16) и член 25 став 1 точка 39 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 за разрешување и именување на член на Одборот на Фондацијата за култура и спорт 

„Куманово“ – Куманово 
 

Член 1 
 Се разрешува членот на Одборот на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – 
Куманово, Богдан Таневски. 

Член 2 
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 За член на Одборот на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово, се 
именува Никола Трајковски. 

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

Куманово”. 
 
 

Бр. 09-1365/37                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 

113. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 Изјава дека Општината Куманово ги исполнува условите за аплицирање 
за добивање на финансиски средства по Одлуката за распределба на средства согласно 

Договорот за заем за Проектот ‘‘Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
 

1.   Се објавува Изјавата дека Општината Куманово ги исполнува условите за аплицирање 
за добивање на финансиски средства по Одлуката за распределба на средства согласно 
Договорот за заем за Проектот ‘‘Водоснабдување и одведување на отпадни води“, Бр. 
09-1365/15, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 
Бр. 08-1693/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                           на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
114. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 05/02) и член 66 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 08/15), а во 
врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 
одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/10), меѓу 
Општина Куманово и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана 27 февруари 2018 година, ја дава следната 
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ИЗЈАВА 
дека Општина Куманово ги исполнува следните услови 

 
Општина Куманово има формирано Јавно претпријатие „Водовод“ Куманово за 

водоснабдување и одведување на отпадни води. 
ЈП „Водовод“ Куманово ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и 

одведување на отпадни води, и не е оптоварена со долгови кои би го довеле во прашање 
неговото функционирање. 

ЈП „Водовод“ Куманово со утврдена тарифа овозможува покривање на трошоците за 
тековното и идното функционирање и одржување на подпроектот „Употреба и одржување на 
дел од водоснабдителен систем на град Куманово“. 

Подпроектот со кој ќе аплицира општината ќе биде одобрен со Одлука на Совет на 
Општина Куманово. 

Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води 
во Општина Куманово од донации од државата или меѓународни институции се реализирани и 
се во фунција. 

Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги врати 
средствата. 
 
 
 
Бр. 09-1365/15                                         Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 

 
 
 
 
115. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 2018 

година 
 

1.  Се објавува Програмата за локален економски развој на Општина Куманово за 2018 
година, Бр. 09-1365/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година. 

2.   Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово“. 
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Бр. 08-1687/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                           на Општина Куманово,  
 Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
116. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 27 февруари 2018 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2018 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. 

      Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени проценки и анализи 
во заедницата од сите тематски области во кои локалната самоуправа има законски 
надлежости или е во фаза на нивно превземање. 

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. 

Локален економски развој е процес со кој општините го унапредуваат квалитетот на 
живот на нивните жители со создавање на нова стопанска и општествена благосостојба 

Со новата организациона поставеност во Општина Куманово и формирањето на нови 
сектори и одделенија, а особено Секторот за евроинтеграции и меѓународна соработка кој ќе 
ги превземе проектите од негова надлежност за аплицирање на проекти од европски и други 
фондови, 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. 
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II СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА 
Во Општина Куманово економската дејност се одвива претежно преку застапеноста на 

традиционалните сектори: преработувачка индустрија, чевларска индустрија, метална 
индустрија, трговија, земјоделство, туризам и угостителство, сообраќај, а во последните 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 е 
ангажирано во поддршка со активно учество при реализација на сите проектни активности 
со Центарот за развој на североисточниот плански регион. Воедно Одделението остварува 
тесна соработка и со Бизнис Центарот формиран во рамките на Центарот за развој на 
североисточниот плански регион. Соработка е континуирана и за Проект "Воспоставување 
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на Платформа за Регионална рурална акција во Североисточен плански регион" кој се 
реализара 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.  
 
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 2018 година. 
 

Проекти за стратешко планирање и ЛЕР       

1. Проекти за стратешко планирање       

1.1. Граѓанско учество во креирање на политики на општината 

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

1.1.1Проект "регионална програма за лoкална 
демократија во Западниот Балкан"  

62.000   
62.000 ден. 
(УНДП) 

1.2. Изработка на стратешки документи 

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

1.2.1. Изработка на стратегија за локален 
економски развој 

300.000  300.000 
  

2. Проекти за ЛЕР       

2.1. Поддршка за инвестиции и иновации 

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

2.1.1.Изработка на Водич за инвестиции во 
општина Куманово 

60.000 60.000   

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

0,00     

2.2. Поддршка за мали и средни претпријатија 

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

2.2.1 Платформа за соработка помеѓу бизнис 
сектор НО и Општината (Реактивирање на 
Економско Социјален Совет) 

0,00 

   

  

2.2.2  Мерки за подобрување на можностите 
за креирање на нови работни места 
(организирање на бизнис форум, 
информативен ден за невработени, иработка 
на дата база на податоци за бизнис  компании 
и баратели на работа, мапирање на 
дефицитарни кадри) 

134.000 134.000   
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2.2.3 Недела на  претприемништво  за 2018 
година (избор на најдобар претприемач, 
жена претприемач, млад претприемач; 
организирање на бизнис форум) 

180.000 180.000   

2.2.4  Мерки за поттикнување на општествено 
одговорно претприемништво 

120.000 120.000   

2.2.5 Е-услуги за бизнис заедницата (пос 
терминнал и софтвер) 

0,00     

2.2.6 Поставување на монтажни куќички за 
продажба за цвеќе и сувенири. 

738.000 738.000   

2.3. Поддршка за туризмот и угостителството1 

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

2.3.1 Обновување на постојната и 
поставување на нова туристичка 
сигнализација (знаци, патокази, билборди) 
 

120.000 120.000   

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

86.000 86.000   

 2.3.3 Изработка на проектна документација 
за туристички локалитет /објект 

180.000 180.000   

2.3.4 Туристичка промоција преку 
промотивен материјал (набавка на шољи, 
подметачи, календари со мотиви од 
Куманово) 

50.000 50.000   

2.3.5  Проект "Подобрување на управувањето 
со заштитените подрачја", проект за 
Бислимска Клисура кој вклучува активности 
кон зачувување, следење и одржливо 
користење на природните ресурси;  Обуки и 
едукација  на таргет групи  за подобро 
управување со клисурата и активности кон 
одржлив туризам, локален економски развој 
и промоција 

5.842.500  
      

  
 5.842.500ден. 
/95.000Евра 
(УНДП) 

2.4 Поддршка за занаетчиството       

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

2.4.1.Избор на најдобар сувенир на град 
Куманово 
 

30.000 30.000   

                                                           
1  Проектите за поддршка на туризмот и угостителство и проекти за поддршка на занаетчиство со извор на 
финансирање -ЕЛС Куманово, се планирани согласно Програмата за општа туристичка пропаганда и за подобрување 
на условите за престој на туристите во Општина Куманово за 2018 година. 
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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.) 

    ИПА  проект за  
прекугранична 
соработка со 
Косово 

2.4.3. Поддршка на чевларска индустрија 
(Продолжување со проект "Чевларска шопинг 
тура", организирање на настан по повод 
Спиридон, организирање на продажен базар) 

300.000 300.000   

2.5 Поддршка за руралниот развој 2       

Проект Буџет          
(во денари) 

Извор на финансирање 

ЕЛС Куманово Донатори 

2.5.1.Изработка на проектна документација за 
добиточен пазар 

300.000  300.000   

2.5.2.Проект "Адаптација на ООУ Јероним Де 
Рада " с. Черкезе, Куманово 

2.614.531   2.614.531 ден. 
(Светска Банка) 

2.5.3.Членарина за здружение -ЛАГ Абер 
Куманово 

2.000  2.000   

2.5.4 Проект "Изградба на центар за ран 
детски развој во с. Черкезе" 

1.561.462   1.561.462 ден. 
(УНИЦЕФ) 

2.5.5 Проект "Одржлив пазар за свежи 
земјоделски производи во прекуграничната 
област во општина Гњилане и Општина 
Куманово" , за делот кој се однесува на обуки 
во оценување на претприемништвото 
социјално претпријатие и грижа за клиентите. 

    1.107.000ден. 
/18000 Евра 
(ИПА програма 
за 
прекугранична 
соработка) 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Предвидените проектни активности во рамките на оваа програма во вкупна вредност 
од  13.787.493 ден. ќе бидат обезбедени од: 

 Буџет на Општина Куманово Други извори 
Проекти за стратешко 

планирање и ЛЕР 
2.600.000 денари 11.187.493 денари 

Вкупно  13.787.493 денари 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

                                                           
 
2 Инфраструктурните проекти се планирани во Развојната програма на Општина Куманово поднесена од Сектор за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата 
   Инфраструктурните проекти се имплементираат од Одделението за стратешко планирање и ЛЕР, во соработка со 
Секторот за за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата. 
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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. 09-1365/9                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
117. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на 

територија на општина Куманово за 2018 година 
 

1.  Се објавува Програмата за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на 
територија на општина Куманово за 2018 година, Бр. 09-1365/13, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 

 
Бр. 08-1691/1                                                   Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
118. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 11 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ 
бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), Националната програма за развој на 
социјалната заштита 2011-2021 („Службен весник на РМ“ бр.121/10) 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 27 февруари 2018 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за помош и поддршка на самохрани родители 

кои живеат на територија на општина Куманово за 2018 година 
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Во рамки на Програма за развој на социјална заштита во Општина Куманово  бр.09-
847/25 од 27.12.2017 година, предвидено е изготвување на Програма за помош и поддршка на 
самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово за 2018. 

Што претставува самохран родител? 
Самохран родител во правна смисла согласно Закон за заштита на децата, е родител кој 

сам се грижи за децата во ситуација кога другиот родител е починат како и родител на дете 
чиешто татковство не е признаено.  
 
Да се разберат предизвиците 

Самохраната мајка или татко чијшто брачен другар е починат носи посебен товар во 
текот на животот. Таков родител мора сам, најчесто без никаква помош и поддршка, да ја 
превземе одговорноста за справување како со економските предизвици во своето 
домаќинство, така и со предизвиците поврзани со воспитување на своите деца.   

Самохраните невенчани мајки со непризнаено татковство, најчесто се многу млади и 
неискусни. Освен што се притиснати со емоционални товари поради многу честата отфрленост 
од родителите и роднините како и поради осудата од околината, некои од нив останале и без 
можност да го завршат своето формално образование, поради што тешко се прилагодуваат на 
пазарот на трудот. Без соодветни вештини за работа, тие најчесто се невработени, корисници 
на социјална парична помош, постојана парична помош (до тригодишна возраст на нивното 
дете) или пак вработени на ниско платени работни места.  Вработените пак мајки со деца на 
предучилишна возраст, имаат и дополнителна одговорност да обезбедат згрижување на 
истите, во времето додека се на работното место. Сето тоа допринесува самохраните мајки да 
се чуствуваат отфрлено и осамено, а посебно во средини кајшто не постојат организирани 
групи за самопомош.  

Семејствата пак со еден родител чиишто деца се со различни интелектуални или физички 
попречености се справуваат и со дополнителни предизвици во животот, а кои се во врска со 
конкретната попреченост. Но, овие родители ги оптоварува и прашањето: Што со нивните 
деца по нивната смрт? Освен тоа на ваквите семејства најчесто единствениот приход за 
егзистенција им е приходот по основ на болеста на нивното дете, како што се: посебен додаток, 
помош и нега од друго лице и додатокот во вид на постојана парична помош. 
 

Децата 
Недостатокот на еден родител влијае и остава траги во многу аспекти од животот на 

децата. Не ретко децата со воспитно социјални проблеми потекнуваат токму од 
еднородителски семејства.  
 

Цел на програмата: 
Еднородителските семејства, исто така можат да функционираат како стабилни и здрави 

семејства, меѓутоа само доколку имаат соодветна помош и поддршка од страна на заедницата 
во којашто постојат како такви. 

Поради тоа, со цел оваа категорија на граѓани да биде вградена во системот на социјална 
заштита на локално ниво, Општина Куманово објави Јавен повик за мапирање на самохрани 
родители како првична активност во функција на  изготвување на Програма за помош и 
поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово, согласно 
нивните специфични потреби. 
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Објавениот јавен повик за самохрани родители на територија на општина Куманово 
(повикот ќе остане отворен) опфаќа две категории на еднородителски семејства и тоа: 
- Самохран родител на дете чиешто татковство не е признаено и 
- Самохран родител на дете со еден починат родител 

Врз основа на добиените податоци по претходно објавениот Јавен повик, утврдивме дека 
дури  80% од пријавените се самохрани родители од женски пол, повеќето од евидентираните 
самохрани мајки се невработени, и поголем број од децата се корисници на семејна пензија од 
нивниот починат родител. Во однос на мапирањето на потребите на самохраните родители 
утврдивме дека тие се од најразлична природа а како најприоритетни се јавуваат потребите од 
финансиска и материјална помош на семејството. 
 

Со Програмата за помош и поддршка на самохрани родители ќе се обезбеди 
поквалитетен и достоинствен живот на самохраните родители и нивните деца во општина 
Куманово, преку реализација на мерките и активностите предвидени во истата. 
 

Мерки, носители и рокови 

Цел: Подобрување на квалитетот на животот на самохраните родители и нивните 
деца  во општина Куманово 

Задача: Остварување на социјална заштита на локално ниво на самохрани 
родители и нивните деца  

Мерка 1: Евидентирање * на самохрани родители 
Целна група: Самохрани родители и нивните деца 
Носители: Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 
заштита 
Потребни ресурси: Човечки 
Временска рамка: Континуирано  
 
* Од вкупно до сега еведентирани 118 лица/самохрани родители: 
- 64,40 % се лица од македонска националност  
- 25,42 % се лица од албанска националност 
- 7,62 % се лица од српска националност и  
- 1,69 % се лица од ромска националност 

Мерка 2: Вработување на самохрани родители со цел подобрување на 
финансиската стабилност на семејството (три лица) на годишно ниво 
Целна група: Самохрани родители     
Носители: Јавни претпријатија основани од Општината 
Потребни ресурси: Човечки и финансиски 
Временска рамка: Континуирано 
Мерка 3: Обезбедување на училишен прибор, при поаѓање во училиште на деца 
од еднородителски семејства 
Целна група: Ученици од еднородителски семејства од основни и средни 
училишта 
Носители: Општина Куманово 
Потребни ресурси: Финансиски 
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Временска рамка: Септември 2018 година 
 

Мерка 4: Покривање на трошоци за месечни карти за меѓуградски превоз на 
студенти 
Целна група: Студенти од еднородителски семејства 
Носители: Општина Куманово  
Потребни ресурси: Финансиски 
Временска рамка: Континуирано 
 
Мерка 5: Обезбедување на месечна парична помош на еднородителско семејство 
со најмалку едно дете со попреченост над 26 годишна возраст. 
Целна група:Деца со попреченост од еднородителски семејства над 26 годишна 
возраст 
Носители: Општина Куманово 
Потребни ресурси: Финансиски 
Временска рамка: Континуирано 
 
Мерка 6: Обезбедување на бесплатен престој во градинка, за децата на вработен 
родител од еднородителско семејство 
Целна група: Деца на еднородителски семејства од предучилишна возраст 
Носители: Општина Куманово, ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ и МТСП 
Потребни ресурси: Финансиски 
Временска рамка: Континуирано 
 
Мерка 7: Организирање на обука за формирање и функционирање на групи за 
самопомош, со цел размена на позитивни искуства 
Целна група: Самохрани родители 
Носители: Општина Куманово, Завод за социјални дејности – Скопје, ГИЗ и НВО 
Потребни ресурси: Човечки и финансиски 
Временска рамка: Септември 2018 година 
Мерка 8: Субвенционирање на трошоци за комунални услуги и јавен градски 
превоз 
Целна група: Самохрани родители 
Носители: Општина Куманово 
Потребни ресурси: Финансиски 
Временска рамка: Континуирано 
 
Мерка 9: Обезбедување на бесплатна правна помош 
Целна група: Самохрани родители 
Носители: Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 
заштита 
Потребни ресурси: Човечки 
Временска рамка: Континуирано 
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Табеларен приказ на Програма за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на општина 
Куманово за 2018 
 
Цел Задачи Мерка Целна група Носители Потребни 

ресурси 
Временска 
рамка 

Подобрување  
на квалитетот на 
животот на 
самохраните 
родители и 
нивните деца 
 

Остварување 
на социјална 
заштита на 
локално ниво 
на самохрани 
родители и 
нивните деца 

1.1.1 
Евидентирање 
на самохрани 
родители 

Самохрани 
родители и 
нивните деца 

Одделение за 
социјална 
заштита, заштита 
на децата и 
здравствена 
затита 

Човечки Континуирано  

1.1.2 
Вработување 
на самохрани 
родители 

Самохрани 
родители (3 
лица) 

Јавни 
претпријатија 
основани од 
Општината 

Човечки и 
финансиски 

Континуирано 

1.1.3 
Обезбедување 
на училишен 
прибор за деца 
на самохрани 
родители 

Ученици од 
еднородителс
ки семејства 
од основни и 
средни 
училишта 

Општина 
Куманово 

Финансиски Септември 
2018 година 

1.1.4 
Покривање на 
трошоци за 
месечни карти 
за меѓуградски 
превоз на 
студенти 

Студенти од 
еднородителс
ки семејства 

Општина 
Куманово  

Финансиски Континуирано 

1.1.5 
Обезбедување 
на месечна 
парична помош 
на 
еднородителск
о семејство со 
најмалку едно 
дете со 
попреченост 
над 26 годишна 
возраст 

Деца со 
попреченост 
над 26 
годишна 
возраст 

Општина 
Куманово 

Финансиски Континуирано 

1.1.6 
Обезбедување 
на бесплатен 
престој во 
градинка на 
деца од 
еднородителск
и семејства 

Деца од 
предучилишн
а возраст 

Општина 
Куманово, МТСП 
и Детска градинка 
„Ангел Шајче“ 

Финансиски Континуирано 

1.1.7 
Организирање 
на обука за 
формирање и 
функционирањ
е на групи за 
самопомош 

Самохрани 
родители 

Општина 
Куманово, Завод 
за социјални 
дејности-Скопје, 
ГИЗ и НВО 

Човечки и 
финансиски 

Септември 2018 
година 

1.1.8 
Субвенционира

Самохрани 
родители 

Општина 
Куманово 

Финансиски Континуирано 
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ње на трошоци 
за комунални 
услуги  и јавен 
градски превоз 

   1.1.9 
Обезбедување 
на бесплатна 
правна помош 

Самохрани 
родители 

Одделение за 
социјална 
заштита, заштита 
на децата и 
здравствена 
затита 

Човечки Континуирано 

 
Финансиска рамка 
За реализација на Програмата за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат 

на територија на општина Куманово за 2018, потребни се средства во висина од 2.486.700,оо 
денари, коишто ќе бидат обезбедени по престанокот на користење на услугата за 
субвенционирање на трошоци за комунални услуги и јавен градски превоз на категоријата 
стечајни работници. 
 
ФИНАНСИСКА РАМКА 
 

 
Вкупен буџет на средства за спроведување на Програмата за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на 
територија на општина Куманово за 2018 година 
 

  Активности Извори на средства Начин на извршена пресметка 
Потребни 
средства/денари 

1 
Вработување на самохрани 
родители 

Јавни претпријатија основани од 
Општина Куманово 

/ / 

2 
Обезбедување на училишен 
прибор 

Буџет на Општина Куманово 165 ученика х 600,00 = 99.000,00 99.000,00 денари 

3 

Покривање на трошоци за 
месечни карти за 
меѓуградски превоз на 
студенти 

Буџет на Општина Куманово 

25 студенти х 2.700,00 = 67.500,00 
х 7 месеци (октомври, ноември, 
декември, февруар, март, април и 
мај) = 472.500,00 

472.500,00 денари 

4 

 Обезбедување на месечна 
парична помош на 
еднородителско семејство 
со најмалку едно дете со 
попреченост над 26 
годишна возраст 

Буџет на Општина Куманово 
5 х 1.500,00 = 7.500,00 х 12месеци 
= 90.000,00 

90.000,00 денари 

5 
Обезбедување на бесплатен 
престој во градинка 

Буџет на Општина Куманово 
15 деца х 1.500,00 =22.500,00 х 12 
месеци = 270.000,00 

270.000,00 денари 

6 

Организирање на обука за 
формирање и 
функционирање на групи за 
самопомош 

Буџет на ГИЗ во соработка со Завод 
за социјални дејности и НВО 

 

Донации/ ГИЗ во 
соработка со Завод за 
социјални дејности –
Скопје и НВО 

     

7 

Субвенционирање на 
трошоци за комунални 
услуги  и јавен градски 
превоз 

Буџет на Општина Куманово 
108 лица/самохрани родители х 
1.200,00 = 129.600,00 х 12 месеци 
= 1.555.200,00 

1.555.200,00 денари  

 
                                                                                                                             

Вкупно:  
    
2.486.700,00 денари 

 
Влегување во сила 
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Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“.  
 
 

Бр. 09-1365/13                                          Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
119. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Р.М.“, Бр.05/02) и  член 135 став 4 и 5 од Законот за основно образование 
(„Службен весник на Р.М.“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), Градоначалникот на 
Општина Куманово донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање на престанок на мандат на вршител на должност -директор 

на Општинско Основно Училиште „Крсте Мисирков“ - Куманово 
 

1. Мандатот на вршител на должност – директор на ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово, 
Бобан Поповски, престанува поради истекот на периодот на мандатот за кој е избран, 
заклучно со 14.02.2018 година; 

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот на 
Општина Куманово, Бр.08-УП1  1954 од 15.08.2017 година; 

3. Решението влегува во сила со 15.02.2018 година и ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.08-УП1-1954 од 15.08.2017 
година, Бобан Поповски беше избран за вршител на должност– директор на ООУ „Крсте 
Мисирков“– Куманово, со мандат до 6 месеци.  

Согласно горенаведеното, како и одредбите од Законот за основно образование за 
периодот на траењето на мандатот на В.Д. - директор на основно училиште и за 
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи 
како во диспозитивот на ова решение. 
Упатство за правно средство: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 8 дена од 
добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 

 

Бр. 08-УП1-3575                                                  Градоначалник 
15 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

120. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од  Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Р.М“. бр.05/02“), член 135, став 1, став  4 и 5 од Законот за основно 
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образование („Службен весник на Р.М.“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на вршител на должност - директор на 

Општинско Основно Училиште „Крсте Мисирков“ - Куманово 
 

1.   СЕ ИМЕНУВА Лидија Николовска, ВСС библиотекар, за вршител на должност - 
директор на ООУ „Крсте Мисирков“-Куманово; 

2.    Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до изборот 
на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на неговото 
именување; 

3.   Решението влегува во сила со 15.02.2018 година и ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран престанок на 

мандатот на вршител на должност - директор на ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово. 
Согласно член 135, став1 од Законот за основно образование, Градоначалникот во рок од 

три дена од разрешувањето на директорот, именува Вршител на должност-Директор на 
училиштето. 

Поради незавршената постапка за избор на директор на училиштето, а постапувајќи 
согласно наведениот Закон, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 
 
Упатство за правно средство: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 8 дена од 
добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 

 
Бр. 08-УП1-3575                                                  Градоначалник 
15 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
121. 

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

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане 

Георгиевски“ – Куманово 
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1.   Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане 
Георгиевски“ – Куманово, Бр. 09-1365/4, што Советот на Општина Куманово го донесе 
на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1682/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
122. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за библиотеките („Службен весник на РМ” бр. 
66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од 
Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 
8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната 

општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на 
Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово, Бр. 02-
41/1, донесена од Управниот одбор на јавната општинска установа, на седницата 
одржана на 02.02.2018 година.  

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

 
 

Бр. 09 – 1365/4                                                                             Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
123. 

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

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Правилникот за начинот на 

стекнување и распределба на средствата во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 
 

1.   Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за начинот на стекнување 
и распределба на средствата во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, Бр. 09-1365/5, 



 
  Страница  101                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1683/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
124. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/02), член 10 од Правилникот за начинот на стекнување и 
распределба на средствата во јавните училишта, бр. 20-17/1 од 30.12.2016 год. донесен од 
Министерот за образование и наука на РМ, и член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од 
Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 
8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на 

средствата во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на 
средствата во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, Бр. 01-245, донесен од 
Училишниот одбор на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, на седницата 
одржана на 05.02.2018 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 
 

Бр. 09 – 1365/5                                                                             Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
 
125. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 именување на претставници од Општина Куманово за 

членови на Училишниот одбор во СОУ „Перо Наков“ – Куманово 
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1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 
на Училишниот одбор во СОУ „Перо Наков“ – Куманово, Бр. 09-1365/31, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1709/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

126. 
Врз основа на член 88 став 1, 2, 5 и 7 од Законот за средно образование („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, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) и член 25 
став 1 точка 39 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” 
бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во СОУ „Перо Наков“ – Куманово  
 

1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ „Перо 
Наков“ – Куманово, се именуваат: 
-   Александра Коцевска 
-   Стојан Ѓорѓевски 
-   Ридван Мемети 

 

2. Со именувањето на новите претставници од Општина Куманово за членови на 
Училишниот одбор, им престанува мандатот на досегашните членови на истиот. 
 

3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/31                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
127. 

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

Заклучок 



 
  Страница  103                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

за објавување на Решение за именување на претставници од Општина Куманово за 
членови на Училишниот одбор во ОСТУ „Наце Буѓони‘‘ – Куманово 

 
1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 

на Училишниот одбор во ОСТУ „Наце Буѓони‘‘ – Куманово, Бр. 09-1365/32, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1710/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

128. 
Врз основа на член 88 став 1, 2, 5 и 7 од Законот за средно образование („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, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) и член 25 
став 1 точка 39 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” 
бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во ОСТУ „Наце Буѓони” – Куманово  
 

1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во ОСТУ „Наце 
Буѓони” – Куманово, се именуваат: 
-   Мартин Михајловски 
-   Никица Величковски 
-   Ерол Исмаили 

 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/32                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
129. 

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

Заклучок 



 
  Страница  104                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

за објавување на Решение за именување на претставници од Општина Куманово за 
членови на Училишниот одбор во ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово 

 
1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 

на Училишниот одбор во ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово, Бр. 09-1365/33, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1711/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
130. 

Врз основа на член 88 став 1, 2, 5 и 7 од Законот за средно образование („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, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) и член 25 
став 1 точка 39 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” 
бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово  
 

1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во ССОУ „Киро 
Бурназ“ – Куманово, се именуваат: 
-   Добрин Петрушевски 
-   Ивана Димовска - Нојковска 
-   Арменд Мустафа 

 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/33                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 

131. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 именување на претставници од Општина Куманово за 
членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Бајрам Шабани“ – Куманово 

 



 
  Страница  105                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 
на Училишниот одбор во Основното училиште „Бајрам Шабани“ – Куманово, Бр. 09-
1365/34, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1712/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

132. 
Врз основа на член 124 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ” бр. 

103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 25, став 1, точка 39 од Статутот на Општина 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во Основното училиште „Бајрам Шабани“ – Куманово 
1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното 

училиште „Бајрам Шабани“ – Куманово, се именуваат:   
                             - Бетим Хамзиу 
                             - Ељмаз Муслиу 
 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/34                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
133. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 именување на претставници од Општина Куманово за 
членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Наим Фрашери“ – Куманово 

 



 
  Страница  106                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 
на Училишниот одбор во Основното училиште „Наим Фрашери“ – Куманово, Бр. 09-
1365/35, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1713/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

134. 
Врз основа на член 124 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ” бр. 

103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 25, став 1, точка 39 од Статутот на Општина 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во Основното училиште „Наим Фрашери“ – Куманово  
 

1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното 
училиште „Наим Фрашери“ – Куманово, се именуваат:   

                             - Фљамур Миљаими 
                             - Африм Емини 
 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/35                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
135. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 именување на претставници од Општина Куманово за 

членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Јероним Де Рада‘‘ – с. Черкези 
 



 
  Страница  107                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

1.   Се објавува Решението за именување на претставници од Општина Куманово за членови 
на Училишниот одбор во Основното училиште „Јероним Де Рада‘‘ – с. Черкези, Бр. 09-
1365/36, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1714/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
136. 

Врз основа на член 124 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ” бр. 
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 25, став 1, точка 39 од Статутот на Општина 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор 

во Основното училиште „Јероним Де Рада“ – с. Черкези  
 

1. За претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното 
училиште „Јероним Де Рада“ – с. Черкези, се именуваат:   

                             - Хуљуси Јашари 
                             - Фати Азири 
 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/36                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
137. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 именување на член на Управен одбор на Јавното 

претпријатие „Пазаришта“ Куманово – претставник од Општината Старо Нагоричане 
 
 



 
  Страница  108                     Број  2               5 март  2018 год.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

1.   Се објавува Решението за именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие 
„Пазаришта“ Куманово – претставник од Општината Старо Нагоричане, Бр. 09-1365/38, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1716/1                                         Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
138. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 17 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ” бр. 38/96, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 25 
став 1 точка 26 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие „Пазаришта” Куманово - 

претставник од Општината Старо Нагоричане 
 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Пазаришта” Куманово - 
претставник од Општината Старо Нагоричане, се именува Драган Трајковиќ. 

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово”. 
 
 

Бр. 09 – 1365/38                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
139. 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина 
Куманово го донесе следното 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Општина Куманово дека се 

распишува 
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови 
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Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16 и 163/16), во првиот 
квартал од 2018 год. 
 

- Јавниот повик ќе трае од 21.02.2018 год до 23.03.2018 год – 31 ден сметано со денот 
на објавата. 

- Јавниот повик ќе биде објавен во службено гласило на општината, на веб страната на 
општината www.kumanovo.gov.mk, на огласна табла на општината, во информацискиот 
ситем е-урбанизам, во дневен весник на македонски јазик и дневен весник на албански 
јазик. 

- Во приодот на траење на Јавниот повик сите заинтересирани физички и правни лица 
може да достават иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови од 
членот 7 став (1) точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16 и 163/16). 

- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или 
изменување и дополнување на постоечки урбанистички план со образложение за 
бараната измена и предлог на пласнки опфат од подносителот на иницијативата. 

- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават согласно член 
21 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 
бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16 и 163/16). 

- Средствата за прифатените иницијативи за изработка на потребната документација 
треба да се обезбетат од самите подносители на иницијативите. 

 
 

Бр. 21-1276/1                                           Градоначалник 
19 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
140. 

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

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната 

општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2018 година 
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1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска 
установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2018 година, Бр. 09-1365/3, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1681/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

141. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник 
на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане 

Георгиевски“ – Куманово во 2018 година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане 
Георгиевски“ – Куманово во 2018 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово“. 
 

 
Бр. 09 – 1365/3                                                                             Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
142. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 стекнати и распределени 

средства во 2017 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово 
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1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за стекнати и распределени 
средства во 2017 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово, Бр. 09-1365/6, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1684/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

143. 
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 27 
февруари 2018 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за стекнати и распределени средства во 2017 година од 

ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово 
 

1. Се усвојува Извештајот за стекнати и распределени средства во 2017 година од ОСТУ 
„Наце Буѓони“ Куманово. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 

 
Бр. 09 – 1365/6                                                                             Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 

144. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 

на РМ” бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2017 година 
 

1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2017 година, Бр. 09-1365/7, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1685/1                                           Градоначалник 
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28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
145. 

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 27 
февруари 2018 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово 

за IV квартал од 2017 година 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 
IV квартал од 2017 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово”. 
 

 
Бр. 09 – 1365/7                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                           Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
146. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 Акцискиот план за меѓуетничка 

интеграција во образованието за период од 2018 до 2021 година за основните и средните 
училишта во Општина Куманово 

 
1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Акцискиот план за меѓуетничка интеграција во 

образованието за период од 2018 до 2021 година за основните и средните училишта во 
Општина Куманово, Бр. 09-1365/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 
 

Бр. 08-1688/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
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147. 

Врз основа на 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 27 
февруари 2018 година, донесе 
 

ЗА К Л У Ч О К 
за усвојување на Акциски план за меѓуетничка интеграција во образованието за период 

од 2018 до 2021 година за основните и средните училишта во Општина Куманово 
 

1.  Се усвојува Акцискиот план за меѓуетничка интеграција во образованието за период од 
2018 до 2021 година за основните и средните училишта во Општина Куманово. 

 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово“. 
 

 
Бр. 09 – 1365/10                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
148. 

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

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбите и процесот 

на децентрализацијата во Јавна установа - Општински ученички дом „Професор 
Мијалковиќ“ – Куманово 

 
1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбите и процесот на 

децентрализацијата во Јавна установа - Општински ученички дом „Професор 
Мијалковиќ“ – Куманово, Бр. 09-1365/11, што Советот на Општина Куманово го донесе 
на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1689/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

149. 
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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 27 
февруари 2018 година, донесе, 
 

ЗА К Л У Ч О К 
за усвојување на Информацијата за состојбите и процесот на децентрализацијата во 

Јавна установа - Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” - Куманово 
 

1.   Се усвојува Информацијата за состојбите и процесот на децентрализацијата во Јавна 
установа – Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово. 
 

2.   Се задолжува Градоначалникот на Општина Куманово да го достави овој Заклучок до 
Министерството за образование и наука и Владата на Република Македонија, со барање 
за реализација на член 86 став 2 од Законот за ученички стандард. 
 

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

 

 
Бр. 09 – 1365/11                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
150. 

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

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за реализирани активности 

од областа на социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита за 2017 
година во Општина Куманово 

 
1.   Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за реализирани активности од 

областа на социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита за 2017 
година во Општина Куманово, Бр. 09-1365/12, што Советот на Општина Куманово го 
донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1690/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

151. 
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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 27 
февруари 2018 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за реализирани активности од областа на социјалната 

заштита, заштита на децата и здравствената заштита за 2017 година во Општина 
Куманово 

 
1. Се усвојува Информацијата за реализирани активности од областа на социјалната 

заштита, заштита на децата и здравствената заштита за 2017 година во Општина 
Куманово. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово”. 
 
 
Бр. 09 – 1365/12                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
152. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 2017 година до 31 декември 2017 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 2017 година до 31 декември 2017 година, Бр. 09-1365/18, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 27 февруари 2018 
година. 

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

 
 

Бр. 08-1696/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
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Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 
153. 

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 27 февруари 2018 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
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 2017 година до 31 декември 2017 
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 2017 година до 31 декември 
2017 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово“. 
 
 
Бр. 09 – 1365/18                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
 
 
154. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 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 Заклучок за техничка исправка на техничка грешка на г.п. 3 на КП 25315 

во Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, 
Плански опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки 

Одреди“ и ул. „300“ - Општина Куманово, донесен со Одлука на Советот бр. 07-5856/12 
од 12.05.2011 година 

 
1.   Се објавува Заклучокот за техничка исправка на техничка грешка на г.п. 3 на КП 25315 во 

Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, 
Плански опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки 
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Одреди“ и ул. „300“ - Општина Куманово, донесен со Одлука на Советот бр. 07-5856/12 
од 12.05.2011 година, Бр. 09-1365/28, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 27 февруари 2018 година. 

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

 
 

Бр. 08-1706/1                                           Градоначалник 
28 февруари 2018 година                         на Општина Куманово,  
Куманово                       Максим Димитриевски, с.р.  
 

155. 
Врз основа на член 83 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 

весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и добиената согласност од 
Министерството за транспорт и врски на РМ, бр. 24-1233/2 од 07.02.2018 година, Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за техничка исправка на техничка грешка на г.п. 3 на КП 25315 во Детален урбанистички 

план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, Плански опфат меѓу ул. 
„Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки Одреди“ и ул. „300“ - 

Општина Куманово, донесен со Одлука на  
Советот бр. 07-5856/12 од 12.05.2011 година 

 
1.   Со овој Заклучок се врши техничка исправка на техничка грешка на бројки за г.п. 3 на КП 

25315 во Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 
58-б, Плански опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. 
„Карадачки Одреди“ и ул. „300“ - Општина Куманово, донесен со Одлука на Советот бр. 
07-5856/12 од 12.05.2011 година, поради техничка грешка на бројки и неусогласеност 
на параметри во графичкиот приказ, текстуалниот дел и нумеричкиот дел на 
урбанистичкиот план. 

 
2.   Составен дел на овој Заклучок се: 

- Текстуален и графички дел со параметри за г.п. 3 на КП 25315 во Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, Плански 
опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки 
Одреди“ и ул. „300“ - Општина Куманово 

- Согласност од Министерство за транспорт и врски на РМ, бр. 24-1233/2 од 
07.02.2018 год. 

 
3.   Техничката исправка на техничка грешка на г.п. 3 на КП 25315 е составен дел на Детален 

урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, Плански 
опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки Одреди“ и 
ул. „300“ - Општина Куманово, донесен со Одлука на Советот бр. 07-5856/12 од 
12.05.2011 година и ќе може да се применува по влегување на сила на овој Заклучок. 
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4.   Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 

 
 

Бр. 09 – 1365/28                                                                            Совет на Општина Куманово 
27 февруари 2018 година                                                                              Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 

 
С О Д Р Ж И Н А 
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