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598. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци 

за комунални услуги за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 година, Бр. 09-8185/34, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8494/1                                                      Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
599. 

Врз основа на член 22  став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа  („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 11 и член 306 став 2 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на РСМ" бр.104/19, 146/19 и 275/19), Националната програма за развој на 
социјалната заштита 2011- 2021 и член 68, став 1 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе  

О Д Л У К А 
за спроведување на мерки за субвенционирање 
на трошоци за комунални услуги за 2021 година 

                                   
 Цел        

Член 1 
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1. Со оваа Одлука од страна на Општината ќе се врши обезбедување на остварување на 
социјална заштита на граѓаните, од средствата на Буџетот на Општина Куманово, во облик 
на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓани 
изложени на социјални ризици. 
2. Со оваа Одлука се утврдуваат компонентите, корисниците, критериумите и 
финансирањето на мерките од став 1 на овој член . 
3. Постапката за спроведување на мерките за субвенционирање ќе биде регулирана со 
Правилник за утврдување на постапката за субвенционирање на трошоци за комунални 
услуги за 2021 година, донесена од Градоначалникот. 
 
Компоненти 

Член 2 
 

Вкупниот износ на субвенцијата за трошоци за комунални услуги ќе изнесува до 1.200  
денари месечно за секој корисник и ќе биде составен од две компоненти: 
 - Покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 900 денари за секој корисник 
нa услугата односно субвенцијата и 
- Покривање на трошоците за изнесување на смет до 300 денари за секој корисник нa 
услугата односно субвенцијата. 
 
Корисници   

Член 3 
 

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на Општина Куманово за трошоци за 
комунални услуги, ќе можат да го користат лицата кои имаат статус на: 
- Самохрани родители кои живеат на територија на Општина Куманово што подразбира 

дека тоа се родители кои сами ги извршуваат родителските права и должности за детето, 
поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини 
привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности (предвидени се 
150 лица за тековна 2021 година); 

- Стечајни работници кои не стекнале право на материјално обезбедување согласно 
Законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на 
претпријатија со доминантна сопственост на Државата („Службен весник на РМ“ бр.132/17 
и 51/18 ),     

- (предвидени се 100 лица од оваа категорија);                         
 

(Стечајни работници кои ќе добијат решение за субвенционирање за 2021 година, а кои 
отпосле, во тек на истата фискална 2021 година ќе се стекнат со право на материјално 
обезбедување согласно Законот за материјално обезбедување на невработени лица 
поради приватизација на претпријатија со доминантна сопственост на Државата 
(„Службен весник на РМ “ бр.132/17 и 51/18)               
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-  Згрижувачки семејста  кои  живеат на територијата  на  општина Куманово што 
подразбира згрижување во семејство и 24 часовна грижа за деца кои немаат свое семејство 
или немаат услови за  живот во сопствено семејство. 

Корисници на ова услуга се деца без родители и родителска грижа. 
 -(предвидени се 10 лица/семејства од оваа категорија); 

 
-  Деца без родители и родителска грижа кои живеат на територија на општина Куманово 
што подразбира - лице кое до 18- годишна возраст имало статус на дете без родители и без 
родителска грижа, односно по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна 
возраст. 

-(предвидени се 10 лица од оваа категорија); 
   

- Примател  на право на социјална сигурност за стари лица е  лице со навршени 65  години  
возраст. Ако примателот на право на социјална сигурност за стари лица има брачен другар 
или лице со кое живее во вонбрачна заедница со навршени 65 години , правото го 
остварува само едно од лицата. 

-(предвидени се 150 лица од оваа категорија) 
 

Критериуми 
Член 4 

 
1) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 1 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 
следниве критериуми: 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на општина Куманово; 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово, од ЈП „Водовод“ 

Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги ( 

вода за пиење и изнесување на смет), 
- да поседуваат доказ за припаѓање во наведената категорија; 

 
2) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 2 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат  
следниве критериуми : 
 

- да се државјани на Република Северна  Македонија  
- да се жители на општина Куманово 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово, од ЈП „Водовод“ 

Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се евидентирани на соодветна Листа на здружението на стечајни работници и 

акционери УНИТ  1 од Општина Куманово и да не стекнале право на материјално 
обезбедување во вид на паричен надоместок на невработени лица поради 
приватизација на претпријатијата со доминантна  сопственост на државата 
(„Службен весник на РМ“ бр.132/17 и 51/18 ) 
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- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги ( 
вода за пиење и изнесување на смет); 

 
3) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 3 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 
следниве критериуми: 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на општина Куманово; 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“Куманово, од ЈП „Водовод“ 

Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги ( 

вода за пиење и изнесување на смет), 
- да поседуваат доказ за припаѓање во наведената категорија (документ од 

надлежниот Центар за социјална работа); 
 
4) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 4 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 
следниве критериуми: 
 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на општина Куманово; 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“Куманово, од ЈП „Водовод“ 

Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги ( 

вода за пиење и изнесување на смет); 
- да поседуваат доказ за припаѓање во наведената категорија (документ од 

надлежниот Центар за социјална работа); 
 
 5) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдени во одредбата на член 3 став 5 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 
следниве критериуми: 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на Општина Куманово; 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“Куманово, од ЈП 

„Водовод“Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги ( 

вода за пиење и изнесување на смет), 
- да поседуваат доказ за припаѓање во наведената категорија (документ од 

надлежниот Центар за социјална работа); 
 
Финансирање                                                         

Член 5 
 
1.Финансиската реализација на субвенцијата за трошоци за комунални услуги, со Буџетот на 
Општина Куманово за  фискалната  2021 година, ќе биде обезбедена за секој корисник на 
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субвецијата,во износ од 1.200 денари месечно,во се како што е  регулирано со член 2 став 1) 
од оваа Одлука. 
2. Бројот на корисниците на субвенционирањето на трошоци за комунални услуги ќе се 
утврдува на месечно ниво врз основа на месечно доставуваните спецификации на двете 
јавни претпријатија. 
3. Средствата ќе се трансферираат од сметката на Буџет на Општина Куманово на сметките 
на ЈП „Водовод“ Куманово, ЈП „Чистота и зеленило“, Куманово  – врз основа на претходнo 
склучени договори со субјектите посочени во овој член.  
 
Преодни и завршни одредби 

Член 6 
 

 Во исклучителни случаеви, само доколку подносителот на барањето поднел докази од 
кои со голема веројатност произлегува дека фактички е во состојба на социјален ризик и 
покрај тоа што нема статус на корисник на било кој вид на право од областа на социјалната 
заштита или на стечаен работник, ќе се формира тричлена комисија за утврдување на 
фактичката сосотојба, по што истата ќе се произнесе по барањето за субвенционирање 
согласно правилник со утврдени критериуми, донесен од страна на Градоначалникот.  

Член 7 
 

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

 
Бр. 09 – 8185/34                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                       Атина Мургашанска, с.р. 
 
600. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за обезбедување на помош за домување на материјално и 
станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) 

преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за обезбедување на помош за домување на материјално и 
станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку 
субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година, Бр. 09-8185/35, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 
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. 08-8495/1                                                      Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
601. 

Врз основа на член 22 став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа  („Службен 
весник на РМ“, бр.5/02), член 11, член 57 став 2 алинеа 1 и член 306 од Законот за 
социјалната заштита (,,Службен весник на РСМ", бр.104/19, 146/19 и 275/19), Националната 
програма за развој на социјалната заштита 2011- 2021 и член 68, став 1 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени 

лица  корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на 
трошоци за комунални услуги за 2021 година 

                                                                                              . 
 Цел        

Член 1 
 

1. Со оваа Одлука од страна на Општината ќе се врши обезбедување на социјалната заштита 
на граѓаните преку обезбедување на помош за домување на материјално и станбено 
необезбедени лица – корисници на гарантирана минимална помош (ГМП), од средствата на 
Буџетот на Општина Куманово, а во облик на спроведување на мерки за субвенционирање 
на трошоци за комунални услуги на граѓаните кои живеат на територија на општина 
Куманово. 
2. Со оваа Одлука се утврдуваат компонентите, корисниците, критериумите и 
финансирањето на мерките од став 1 на овој член. 
3. Постапката за остварување на помош за домување преку спроведување на мерките за 
субвенционирање ќе биде регулирана со Правилник за утврдување на постапка за 
остварување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени лица – 
корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 година, донесена од Градоначалникот. 
 
Компоненти 

Член 2 
 

Вкупниот износ на субвенцијата за трошоци за комунални услуги ќе изнесува до 1.200  
денари месечно за секој корисник и ќе биде составен од две компоненти: 
 - Покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 900 денари за секој корисник 
нa услугата односно субвенцијата и 
- Покривање на трошоците за изнесување на смет до 300 денари за секој корисник нa 
услугата односно субвенцијата. 
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Корисници   
Член 3 

 
1. Субвенционирањето од средствата на Буџетот на Општина Куманово за трошоци за 
комунални услуги, ќе можат да го користат лицата кои имаат статус на: 

- Корисници на гарантирана минимална помош (ГМП), материјално и станбено 
необезбедени кои живеат на територија на општина Куманово. 
( предвиден е опфат на 250 лица) 

 
Критериуми 

Член 4 
 

1) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на Член 3 став 1 од оваа 
Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 
следниве критериуми: 

- да се државјани на Република Северна Македонија; 
- да се жители на општина Куманово; 
- да се корисници на гарантирана минимална помош; 
- да имаат склучен договор за наем на стан/куќа под кирија; 
- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово од ЈП „Водовод“ 

Куманово или да се корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 
- да се подносители на барање за остварување на право на обезбедување на помош за 

домување на материјално и станбено необезбедени лица преку субвенционирање на 
трошоци за комунални услуги ( вода за пиење и изнесување на смет); 

 
Финансирање                                                         

Член 5 
 

1. Финансиската реализација на субвенцијата за трошоци за комунални услуги, со Буџетот 
на Општина Куманово за  фискалната  2021 година, ќе биде обезбедена за секој 
корисник на субвенцијата, во износ од 1.200 денари месечно, во се како што е  
регулирано со член 2 став 1 од оваа Одлука. 

2. Бројот на корисниците на субвенционирањето на трошоци за комунални услуги ќе се 
утврдува на месечно ниво врз основа на месечно доставуваните спецификации на двете 
јавни претпријатија. 

3. Средствата ќе се трансферираат од сметката на Буџетот на Општина Куманово на 
сметките на ЈП „Водовод“ Куманово, ЈП „Чистота и зеленило“, Куманово  – врз основа на 
претходнo склучени договори со субјектите посочени во овој член.  

 
Преодни и завршни одредби 

Член 6 
  

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
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Бр. 09 – 8185/35                                                                        Совет на Општина Куманово  
28 декември 2020  година                                                                   Претседател,  
Куманово                                                                                        Атина Мургaшанска, с.р.                                                                          
602. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за 

доделување на средства во вид на еднократна парична помош или помош во натура за 
2021 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на право на користење и на критериуми за 
доделување на средства во вид на еднократна парична помош или помош во натура за 2021 
година, Бр. 09-8185/36, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана 
на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8496/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 

603.  
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 5/02), член 61 став 1 и 2  и член 62 став 1 алинеа 1 и 3 од Законот за 
социјалната заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19) и член 68 став 1 
од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 
13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 
2020 година, донесе                          
                                                                           

О Д Л У К А 
за утврдување на право на користење и на критериуми 

за доделување на средства во вид на еднократна парична помош 
или помош во натура за 2021 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува правото на паричнa помош кое се остварува во вид на 
еднократна парична помош или помош во натура, корисниците на правото, критериумите за 
остварување на правото, висината на утврдениот максимум на износот на помошта, како и 
постапката за остварување на правото. 

Со правото на еднократна парична помош и помош во натура, од страна на 
Општината се врши обезбедување на остварување на социјална заштита на граѓаните, од 
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средствата на Буџетот на Општина Куманово, во вид на еднократна парична помош или 
помош во натура. 
        Под помош во натура се подразбира обезбедување на облека, исхрана и други 
средства, неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и семејството. 
 

Корисници на правото 
 

Член 2 
        Со оваа Одлука е утврдено дека, како корисници на правото на еднократна парична 
помош и помош во натура од средствата на Буџетот на Општина Куманово, можат да се 
јават следниве категории на лица:  
-    Лице или семејство кое се нашлo во положба од социјален ризик, заради потреба од 
оперативен зафат или подолго лекување во здравствена установа во земјава или во 
странство; 
 -   Лица или семејства кое се нашло во положба од социјален ризик, a која може да остави 
трајни последици, заради претрпена природна непогода (земјотрес, поплава, пожар) , 
епидемија, смрт на член на семејство; 
-  Лице или семејство кое се нашло во положба од социјален ризик, кој не остава трајни 
последици, а за кои е неопходно социјално и материјално обезбедување, кои немаат 
никаков приход во семејството или минимален приход до 15.000 денари. 
 

Критериуми за остварување на правото  
                                           

Член 3 
Правото на еднократна парична помош или помош во натура, може да биде 

остварено од страна на лицата утврдени во одредбата на Член 2 од оваа Одлука, доколку ги 
исполнуваат следниве критериуми:  
      1. Подносителот на барањето да не е во состојба самостојно да ја оствари својата 
социјална сигурност  и   
      2. Подносителот на барањето да е во состојба која може да се оквалификува како 
исклучително тешка. 

Висина  на  парична  помош 
                                                                

Член 4 
Износот на еднократна парична помош во текот на годината може да изнесува до 60.000 
денари и тоа: 

- За задоволување на потребите на лице коешто се нашлo во положба од социјален 
ризик, заради потреба од оперативен зафат или подолго лекување во здравствена 
установа во земјата и во странство; 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува - до 30.000 денари, и тоа : 
-    За задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на 

социјален ризик, а која може да остави трајни последици, заради претрпена: 
природна непогода ( земјотрес, поплава, пожар ), епидемија и смрт на член на 
семејството; 
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Износот на еднократната парична помош може да изнесува - до 6.000 денари, и тоа : 
- за задоволување на потребите на лицата од Член 2, алинеа 3.  

 
Член 5 

                 Финансиската реализација на оваа Одлука ќе се остварува преку соодветна 
програма, врз основа на усвоен Буџет на Општина Куманово за конкретна година, донесен 
во тековна година.    
         Средствата ќе се доделуваат по претходно спроведена постапка, утврдена со оваа 
Одлука и Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во 
вид на еднократна парична помош или помош во натура и потребната документација за 
остварување на ова право. 
 

Постапка за остварување на правото 
на еднократна парична помош или помош во натура 

 
Член 6 

Исплатата за еднократна парична помош ќе се врши двапати во годината и тоа во 
шестиот и дванаесетиот месец во тековната година, додека апликациите за остварување на 
оваа право ќе се поднесувааат во текот на тромесечјата непосредно пред месеците за 
исплата. Поднесувањето на апликациите за остварување на правото ќе се вршат во период 
од 01-ви до 05-ти секој месец во утврдените тромесечја за поднесување на барањата. Во 
тромесечјата за поднесување на апликации за остварување на оваа право влегуваат 
месеците: Март, Април, Мај, Септември, Октомври и месец Ноември.  

Член 7 
Заради законито, наменско и транспарентно користење на средствата за социјална 

заштита, Градоначалникот на Општина Куманово донесува „Правилник за начинот на 
остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош 
или помош во натура и потребната документација за остварување на ова право“.                                                            

Член 8 
Во итни и неодложни случаи, како и во услови на елементарна непогода, 

Градоначалникот има право да донесе решение за доделување на еднократна парична 
помош или помош во натура, без претходно спроведена постапката регулирана со 
одредбата на Член 6 од оваа Одлука, како и да отстапи од максимумот утврден со оваа 
Одлука, а во услови на елементарна непогода и по Предлог на вонредно формирана 
Стручна комисија за проценка на штета, која претходно извршила увид на лице место, 
записнички ја констатирала фактичката состојба и дала стручен наод за висината на 
проценетата штета.      
 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 9 
       Со спроведување на предвидената постапка ќе се отпочне веднаш по стапување на 
сила на оваа Одлука.  

Член 10 



  Страница  542                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
                
Бр. 09 – 8185/36                                                                  Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.    
                                                                                                                                                                                          
604. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки во прва 

година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во 
учебната 2020/2021 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки во прва 
година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во 
учебната 2020/2021 година, Бр. 09-8185/38, што Советот на Општина Куманово ја донесе 
на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8498/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
605. 

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), член 68 став 3 од Статутот 
на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр.13/03, 13/07, 8/15 и 
11/19) и позитивно мислење на Министерството за образование и наука бр.13-10346/2, 13-
10346/3, 13-10346/4, 13-10346/5 и 13-10346/6 од 26.10.2020 година, Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на  28 декември 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 
ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 

2020/2021 година 
 

Член 1 
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Со оваа Одлука, се дава согласност за формирање на паралелки во прва година со 
под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 
2020/2021 година. 

Член 2 
    Согласност за формирање на паралелки од член 1 на оваа Одлука се дава, и тоа за 
паралелки во следните општински средни училишта: 
 
а) Општинско Средно Техничко Училиште ”Наце Буѓони”Куманово: 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација машинско 
енергетски техничар на македонски наставен јазик со 14 ученици; 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација конструкциски 
механичар на македонски наставен јазик со 6 ученици; 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација техничар за 
компјутерско управување на албански наставен јазик со 24 ученици; 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација машинско 
енергетски техничар на албански наставен јазик со 22 ученици; 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација конструкциски 
механичар на албански наставен јазик со 14 ученици; 
- една паралелка од електротехничка струка, образовен профил/квалификација 
електромеханичар на албански наставен јазик со 18 ученици. 
 
б) Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами Фрашери“ Куманово  
- една паралелка за гимназиско образование на албански наставен јазик со 24 ученици; 
- една паралелка за гимназиско образование на албански наставен јазик со 19 ученици; 
- три паралелки за гимназиско образование на албански наставен јазик со по 21 ученици; 
- една паралелка за гимназиско образование на албански наставен јазик со 22 ученици; 
- две паралелки за гимназиско образование на албански наставен јазик со по 13 ученици. 
 
в)Средно Општинско Училиште Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 
- една паралелка за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 20 ученици; 
- две паралелки за гимназиско образование на македонски наставен јазик со по 21 ученик; 
-две паралелки за гимназиско образование на македонски наставен јазик со по 22 ученици; 
- една паралелка за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 23 ученици; 
- една паралелка за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 13 ученици; 
-две паралелки за гимназиско образование на македонски наставен јазик со по 24 ученици. 
 
г) Средно Општинско Училиште „Перо Наков“ Куманово  
- една паралелка од текстилно-кожарска струка, образовен профил/квалификација 
техничар за дизајн и моделирање на облека на македонски наставен јазик со 16 ученици; 
- една паралелка од текстилно-кожарска струка, образовен профил/квалификација 
техничар за обувки и изработка на облека на македонски наставен јазик со 7 ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација економски техничар на македонски наставен јазик со 11 ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација економски техничар на македонски наставен јазик со 13 ученици; 
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- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација економски техничар на македонски наставен јазик со 10 ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација бизнис администратор на македонски наставен јазик со 16 
ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација бизнис администратор на македонски наставен јазик со 15 ученици; 
- една паралелка од текстилно-кожарска струка, образовен профил/квалификација 
техничар за изработка на облека на албански наставен јазик со 6 ученици; 
- една паралелка од текстилно-кожарска струка, образовен профил/квалификација 
техничар за дизајн на облека на албански наставен јазик со 4 ученици; 
- една паралелка од текстилно-кожарска струка, образовен профил/квалификација 
техничар за обувки на албански наставен јазик со 4 ученици; 
- две паралелки од економско-правна и трговска струка, образовен профил/квалификација 
економски техничар на албански наставен јазик со по 9 ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација бизнис администратор на албански наставен јазик со 6 ученици; 
- една паралелка од економско-правна и трговска струка, образовен 
профил/квалификација правен техничар на албански наставен јазик со 13 ученици. 
 
д) Средно Стручно Општинско Училиште „Киро Бурназ“ Куманово 
- една паралелка од земјоделско-ветеринарна струка, образовен профил/квалификација 
агротехничар/техничар за агроменаџмент на македонски наставен јазик со 12 ученици; 
- една паралелка од земјоделско-ветеринарна струка, образовен профил/квалификација 
техничар по ветеринарна медицина  на македонски наставен јазик со 18 ученици; 
- една паралелка од земјоделско-ветеринарна струка, образовен профил/квалификација 
техничар за фитомедицина на македонски наставен јазик со 14 ученици; 
- една паралелка од струка лични услуги образовен профил/квалификација техничар за 
козметичка нега и убавина на македонски наставен јазик со 13 ученици; 
- една паралелка од машинска струка, образовен профил/квалификација машински 
техничар за моторни возила на македонски наставен јазик со 14 ученици; 
- една паралелка од хемиско-технолошка струка, образовен профил/квалификација 
прехранбен техничар и техничар за козметички и хемиски производи на македонски 
наставен јазик со 10 ученици; 
- една паралелка за образовните профили/квалификации пекар и фризер на македонски 
наставен јазик со 9 ученици; 
- една паралелка од земјоделско-ветеринарна струка, образовен профил/квалификација 
техничар за агроменаџмент на албански наставен јазик со 7 ученици; 
- една паралелка од струка лични услуги, образовен профил/квалификација техничар за 
козметички и хемиски производи на албански наставен јазик со 10 ученици. 
 

Член 3 
Средствата за финансирање на паралелките од член 2 на оваа Одлука се обезбедени 

во Буџетот на Општина Куманово, во разделот 74101 од Програмата Н2. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Куманово”, а ќе се применува за период од учебната 2020/2021 година. 
 
Бр. 09 – 8185/38                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
    
606. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – 

дотации за основното образование за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок – 
дотации за основното образование за 2021 година, Бр. 09-8185/39, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8499/1                                                      Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
607. 

Врз основа на член 157 став 3 од Законот за основното образоване (,,Службен весник 
на Република Северна Македонија" бр.161/19 и 229/20), член 8 и член 12 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 244/19) и член 25 став 1 точка 40 од Статутот на 
Oпштина Куманово (,,Службен гласник на Oпштина Куманово" бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), 
Советот на Oпштина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се пропишува утврдување на критериуми за распределба на 

средства од блок дотации за основно образование за 2021 година. 
 

Член 2 
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Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на образовно –
воспитниот процес во училиштата за основно образование во Oпштина Куманово на која и 
се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основно 
образование и која ги исполнила условите во согасност со членот 46 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа за календарската 2021 година ,се 
врши по следните критериуми: 
-вкупно добиена сума на блок дотација за 2021 година 
-број на ученици запишани во учебна 2020/2021 година 
-број на ученици со посебни потреби запишани во учебна 2020/2021 година 
-број на паралелки во училишта 
-број на училници и други простории во училишта 
-број на смени во кои работат училиштата 
-број на подрачни училишта 
-површина на училишта 
-историски податоци од претходни години 
-останати неизмирени обврски од претходни години 
 

Член 3 
Износот на Бруто плати за вработените во основно образование кои се составен дел 

на блок дотацијата, а се дадени како задолжителна обврска за исплата според број на 
вработени, се иземени од оваа методологија за утврдување на критериуми за распределба 
на блок дотации и се исплатуваат на секое училиште поединечно согласно поднесени 
пресметки за плати. 

 
Член 4 

Согласно Буџетот на Општина Куманово за 2021 година од програма Н1, потпрограма 
Н10-основно образование, се врши финансирање на 17 основни училишта на територијата 
на Општина Куманово. 

 
Член 5 

Средствата определени како блок дотација за секое училиште се користат за 
финансирање на пренесени надлежности во основно образование. 

 
Член 6 

Средствата од блок дотациите ќе се распределуваат и користат наменски, 
рационално и ефикасно согласно горенаведените критериуми во член 2, а ќе се извршуваат 
согласно Одлука за извршување на Буџетот на Општина Куманово на финансиските 
планови со распределени средства од блок дотациите за секое училиште поединечно се 
составен дел на Буџетот на Општина Куманово, и се усвојуваат со донесување на Буџетот на 
општината. 

Член 7 
Средствата од блок дотации од Буџетот на Општина Куманово во тековна година ќе 

се насочуваат по училишта месечно согласно утврдена динамика на Министерство за 
образование во определен процентуален износ од годишниот буџет ,преку Секторот за 
финансиски прашања на Општина Куманово. 
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Член 8 

Контрола на потрошени средства од блок дотации во тековна година пооделно по 
училишта се спроведува преку доставување на месечни извештаи М1 и М2, како и завршни 
сметки од страна на училишта до Секторот за финансиски прашања при Општина Куманово. 

Член 9 
Недостиг на средства од блок дотации за нормално функционирање на училишта и 

покривање на трошоци се надополнува со обезбедување на дополнителни средства од 
основниот буџет на Општина Куманово. 

 
Член 10 

Оваа одлука важи и е применувана при распределба на средства од блок дотации од 
Буџетот на Општина Куманово за 2021 година. 

 
Член 11 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 
Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/39                                                                        Совет на Општина Куманово  
28 декември 2020 година                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
608. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – 

дотации за средното образование за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок – 
дотации за средното образование за 2021 година, Бр. 09-8185/40, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8500/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
609. 

Врз основа на член 101 од Законот за средно образование „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
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55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20) и член 8 и член 12 од 
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19) и член 25 став 1 точка 40 од Статутот 
на Општина Куманово (,,Службен гласник на Општина Куманово" бр.13/03, 13/07, 8/15 и 
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се пропишува утврдување на критериуми за распределба на 

средства од блок дотации за средното образование за 2021 година. 
 

Член 2 
Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на образовно –

воспитниот процес во училиштата за средно образование во Oпштина Куманово на која и се 
пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното 
образование и која ги исполнила условите во согласност со членот 46 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа за календарската 2021 година ,се 
врши по следните критериуми: 
-вкупно добиена сума на блок дотација за 2021 година 
-број на ученици запишани во учебна 2020/2021 година 
-број на паралелки во училишта 
-број на училници и други простории во училишта 
-број на смени во кои работат училиштата 
-површина на училишта 
-историски податоци од претходни години 
-останати неизмирени обврски од претходни години 
 

Член 3 
Износот на Бруто плати за вработените во средното образование кои се составен дел 

на блок дотацијата, а се дадени како задолжителна обврска за исплата според број на 
вработени, се иземени од оваа методологија за утврдување на критериуми за распределба 
на блок дотации, и се исплатуваат на секое училиште поединечно согласно поднесени 
пресметки за плати. 

 
Член 4 

Согласно Буџетот на Општина Куманово за 2021 година од програма Н2, 
потпрограма Н20-средно образование, се врши финансирање на 5 средни училишта на 
територијата на Општина Куманово. 

Член 5 
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Средствата определени како блок дотација за секое училиште се користат за 
финансирање на пренесени надлежности во средно образование. 

 
Член 6 

Средствата од блок дотациите ќе се распределуваат и користат наменски, 
рационално и ефикасно согласно горенаведените критериуми во член 2, а ќе се извршуваат 
согласно Одлука за извршување на Буџетот на Општина Куманово на финансиските 
планови со распределени средства од блок дотациите за секое училиште поединечно се 
составен дел на Буџетот на Општина Куманово, и се усвојуваат со донесување на Буџетот на 
општината. 

 
 

Член 7 
Средствата од блок дотации од Буџетот на Општина Куманово во тековна година ќе 

се насочуваат по училишта месечно согласно утврдена динамика на Министерство за 
образование во определен процентуален износ од годишниот буџет, преку Секторот за 
финансиски прашања на Општина Куманово. 

 
Член 8 

Контрола на потрошени средства од блок дотации во тековна година пооделно по 
училишта се спроведува преку доставување на месечни извештаи М1 и М2,како и завршни 
сметки од страна на училишта до Секторот за финансиски прашања при Општина Куманово. 

Член 9 
Недостиг на средства од блок дотации за нормано функционирање на училишта и 

покривање на трошоци се надополнува со обезбедување на дополнителни средства од 
основниот буџет на Општина Куманово. 

Член 10 
Оваа одлука важи и е применувана при распределба на средства од блок дотации од 

Буџетот на Општина Куманово за 2021 година. 
 

Член 11 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/40                                                                        Совет на Општина Куманово  
28 декември 2020 година                     Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
610. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
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за објавување на Одлука за давање согласност за кофинансирање на реконструкција 
на кров на спортска сала Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за кофинансирање на реконструкција на 
кров на спортска сала Куманово, Бр. 09-8185/47, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8507/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
611. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово‘‘ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за кофинансирање за реконструкција на кров на спортска сала 

Куманово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина Куманово дава согласност за кофинансирање и 

обезбедување на дополнителни средства во износ од 829.745,00 денари со вклучен ДДВ, 
необезбедени средства за отстранување на постоечкиот кровен покривач на Спортската 
Сала Куманово. 

Поточно, предвидени се средства во износ од 22.598.872,00 денари, одобрени со 
Одлука на Влада на Република Северна Македонија бр. 44-1456/1 од 10.02.2020 и според 
Договор за реализација на проекти бр. 13-232/1 од 14.02.2020 склучен помеѓу Центарот за 
развој на Североисточен плански регион и Бирото за регионален развој за реализација на  
проектот: ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во 
Североисточниот плански регион - Фаза 5,,  Активност бр.2 Реконструкција на кров на 
спортска сала, во рамки на регионалниот спортски центар – Куманово.   

Одобрената предмер пресметка за предвидените средства во износ од 
22.598.872,00 денари за Реконструкција на кров на спортска сала, во рамки на 
регионалниот спортски центар – Куманово се однесува на поставување на нов кровен 
прекривач на Спортска Сала Куманово. 
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Обезбедените дополнителни средства во износ од 829.745,00 денари се однесуваат 
на необезбедени средства за отстранување на постоечкиот кровен прекривач на 
Спортската Сала Куманово. 

Износот на дополнителни средства за отстранување на постоечкиот кровен 
прекривач на Спортската Сала Куманово е утврден според предмер пресметка од 
Основниот Проект со технички број ПД_133_07/18 од Декември 2018, изработен од ДГПУ 
Геинг унд Кифер интернешнл ДОО Скопје, а ревидиран од страна на „Виадукт“ Скопје. 

 Финансиските средства со кои учествува Општина Куманово ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Општина Куманово за 2021 година. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/47                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 

612. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното 

претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово 
 

 
 1. Се објавува Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното 
претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09-
8185/52, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8512/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
613.  

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ” 
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
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38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на 
РСМ” бр. 290/20) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на 
инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши зголемување на основната главнина во вид на паричен влог 
на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ 
Куманово, утврдена со Одлуката за основање на јавното претпријатие Бр. 07-3391/8 од 13 
октомври 2005 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр.14/05), во износ од 
5.000.000 денари, зголемена за 10.000.000 денари, од средствата на Буџетот  на Општина 
Куманово, со Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за 
изградба на инфраструктурни објекти „Куманово - гас” Куманово, Бр. 07- 5098/5 од 23 мај 
2007 год. („Службен гласник на Општина Куманово” бр.16/07), зголемена за  5.000.000 
денари со Одлуката бр. 07-11242/15 од 07 ноември 2008 година („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр.17/08), зголемена за 15.000.000 денари од средствата на Буџетот  
на Општина Куманово, со Одлуката Бр. 07- 2133/9 од 04 март 2009 год. („Службен гласник 
на Општина Куманово” бр.3/09), зголемена за 4.500.000 денари, со Одлуката Бр. 07- 
29366/8 од 15 ноември 2011 год. („Службен гласник на Општина Куманово” бр.16/11), 
зголемена за 10.000.000 денари, со Одлуката бр. 07-3590/6 од 03 мај 2012 год. („Службен 
гласник на Општина Куманово” бр.7/12), зголемена за уште 7.000.000 денари, со Одлуката 
бр.07-5764/9 од 12 септември 2013 год. („Службен гласник на Општина Куманово” бр.12/13), 
зголемена за 7.000.000 денари, со Одлуката бр.09-1062/13 од 11 февруари 2015 год. 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр.2/15), зголемена за 15.619.201 денари, со 
Одлуката бр.09-10444/7 од 24 декември 2015 год. („Службен гласник на Општина 
Куманово” бр.15/15), зголемена за 20.000.000 денари, со Одлуката бр.09-8741/37 од 27 
декември 2017 год. („Службен гласник на Општина Куманово” бр.17/17),односно вкупната 
досегашна главнина од 99.119.201 денари, се зголемува за уште 8.000.000 денари, 
средства од Буџетот на Општина Куманово. 
 Со ова зголемување вкупниот износ на основната главнина на Ј.П. „Куманово – гас“ 
Куманово изнесува 107.119.201 денари. 

                                                         
 
 

Член 2 
Средствата со кои се зголемува основната главнина од член 1 на оваа Одлука во 

износ од 8.000.000 денари ќе се уплатуваат сукцесивно на жиро сметка на Ј.П. „Куманово – 
гас“ Куманово. 

Се задолжува Ј.П. „Куманово – гас“ Куманово за секоја извршена уплата да 
поднесува пријава до Централниот регистар за впишување на уплатениот износ на 
основната главнина. 
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Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
         
Бр. 09 – 8185/52                                                                   Совет на Општина Куманово   
29 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
614. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното 

претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово – паркинг‘‘ 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното 
претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово – паркинг‘‘ Куманово, Бр. 
09-8185/53, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8513/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
615. 

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ” 
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на 
РСМ” бр. 290/20) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за паркинг простори и 

јавно осветлување „Куманово – паркинг” Куманово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши зголемување на основната главнина во вид на паричен влог 
на Јавното претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово – паркинг” 
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Куманово, утврдена со Одлуката за основање на јавното претпријатие Бр. 07-8041/4 од 26 
август 2009 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр.13/09), во износ од 
1.500.000,00 денари, зголемена за 1.500.000,00 денари, од средствата на Буџетот на 
Општина Куманово, со Одлука на Советот на Општина Куманово, бр. 07-4472/3 од 15 април 
2010 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр.07/10), зголемена за 
2.000.000,00 денари, од средствата на Буџетот на Општина Куманово, со Одлука на 
Советот на Општина Куманово, бр. 07-7443/7 од 22 октомври 2012 година („Службен 
гласник на Општина Куманово” бр.13/12), зголемена за 11.000.000,00 денари, од средствата 
на Буџетот на Општина Куманово, со Одлука на Советот на Општина Куманово, бр. 07-
8741/36 од 27 декември 2017 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр.17/17), 
односно вкупната досегашна главнина од 16.000.000 денари, се зголемува за уште 
2.500.000 денари, средства од Буџетот на Општина Куманово. 
 Со ова зголемување вкупниот износ на основната главнина на Ј.П. „Куманово – 
паркинг“ Куманово изнесува 18.500.000 денари. 

 
Член 2 

Средствата со кои се зголемува основната главнина од член 1 на оваа Одлука во 
износ од 2.500.000 денари ќе се уплатуваат сукцесивно на жиро сметка на Ј.П. „Куманово – 
паркинг“ Куманово. 

Се задолжува Ј.П. „Куманово – паркинг“ Куманово за секоја извршена уплата да 
поднесува пријава до Централниот регистар за впишување на уплатениот износ на 
основната главнина. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/53                                                                    Совет на Општина Куманово  
29 декември 2020 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                  Атина Мургашанска, с.р. 
 
616. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2021 

година 
 
 1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2021 
година, Бр. 09-8185/55, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана 
на 29 декември 2020 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. 08-8515/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
617.  

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната 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, 
96/04,67/07,156/09,47/11,192/15,209/18)  и Службен весник на РСМ бр. 244/19 и член 25, 
став 1, точка 4 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на Општина 
Куманово“ бр.13/03, 13/07, 08/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово на педесеттата 
седница одржана на  29 декември 2020 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2021 година 

 
Член 1 

Буџетот на Општината Куманово за 2021 година (во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа Одлука. 

 
Член 2 

Буџетот на Општината се состои од: општ дел, посебен дел и развоен  дел. 
 

Член 3 
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да 

ги користат наменски, рационално и економично. 
 

Член 4 
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи  над   кои  буџетските 

корисници не можат да преземаат обврски. 
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов 

извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 
Член 5 

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и 
другите приливи на основниот буџет на општината. 

1. Доколку во текот на годината очекуваните приходи и други приливи се 
реализираат на повисоко ниво од одобрениот план, Градоначалникот    може      да   изврши 
дополнителни отплати на главнина и камата на долг. 

2. Доколку во текот на извршување на буџетот, Градоначалникот на општината оцени 
дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџет или дека 
реализација на приходи и приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на 
општината измена и дополнување на буџетот. 
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Член 6 
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува 

Советот на општината. 
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 

може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од Советот на Општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не 
можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределби во тековна фискална година. 

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не може да се 
зголемат со прераспределби повеќе од 10%. 
 

Член 7 
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 

активности,буџетот на заеми,буџетот на Донации и/или буџетот на дотации, планираните 
приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите 
приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги 
доставува до Советот на Општината на одобрување. 
 

Член 8 
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски 

план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во 
даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по 
месеци. 

Член 9 
Исплатата на платите на вработените во Општина Куманово ќе се извршува во 

рамките на обезбедените средства во буџетот, согласно законските прописи, Колективен 
договор за вработени во Општина Куманово и донесени  Правилници за плати и 
надоместоци на плати на државни службеници и за вработените во општинска 
администрација кои немаат статус на државни службеници, односно платите ќе се  
утврдуваат. 

1. Коефициентот за утврдување на плата на избрани и именувани лица 
Градоначалник се определува според број на жители и за Општина Куманово изнесува 3,40, 
а вредноста на коефициентот за плата на избрани и именувани лица во РМ изнесува 26.755 
денари. 

2. За вработени кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за 
утврдување на плататите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бод за плати 
за државни службеници која ја донесува Советот. 

3. За вработените во општинска администрација кои немаат статус на државни 
службеници вредноста на бодот за пресметување на плата за 2021 година изнесува 81,60 
денари. 

4. За вработени кои имаат статус на униформирани работници во територијални 
противпожарни единици вредноста на бодот за пресметување  на плата за 2021 година 
изнесува 81,60 денари. 
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Доколку Владата на РСМ изврши корекција на вредноста на бодот ќе се применува 
коригираниот износ. 

Член 10 
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, 

кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниот начин: 
Средствата ќе се планираат на  сметка–дотации (930), а ќе   се    извршуваат   преку 

сметката- Дотации на локалните јавни установи (903) Локалните јавни установи 
финансирани со блок Дотации  се должни во рок од 2 дена пред исплатата на платите на 
вработените до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое 
ке ги приложат обрасците(ПДД-МП, и МП1копии од рекапитулација од  пресметани бруто и 
нето плати образец Ф1 за  број на вработени по име и презиме бруто и нето плати )за месец 
за кој се однесува платата. 

Во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од 
општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски 
средства и да приложат образец М1, а за нови вработувања кои се финансираат од блок 
дотација се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното 
Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.  

Градоначалникот на општина Куманово дава писмено известување за обезбедени 
финансиски средства кога новото вработување во локалните јавни установи се финансира 
од Буџетот на  Општината. 

Член 11 
Исплатата на платите и надоместоци на вработените во локалните јавни установи 

кои се финансираат од  Буџет на дотации ја контролира и одобрува Министерството за 
финансии. 

 Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни 
установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок 
дотацијата.  

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и 
надоместоци ги доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.                                                  

Член 12 
Регресот за годишен одмор за вработените во општинска администрација изнесува 

60% од просечна исплатена месечна нето плата по вработен. 
Надоместоците што ќе се исплатуваат по основ на јубилејни награди за вработените 

во општинска администрација ќе се пресметуваат и исплаќаат согласно Колективен 
договор за вработени во општина Куманово.  

 
 

Член 13 
1.Надоместокот за дневница за Градоначалникот и општинската администрација за 

службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 8% од просечно 
исплатена плата по работник во претходни три месеци. 

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. 
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во 

ставот 1 од овој член. 
2.Износот на дневница за службено патување во странство се исплатува:  
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 -50% од утврдена дневница,ако се поднесе сметка за сместување,како и во случаи 
кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата. 

-20% од утврдена дневница ,ако издатоци за сместување и исхрана не паѓаат на 
товар на органот на управа. 

-5% од утврдената дневница,ако издатоците за стручно оспособување и 
усовршување не паѓаат на товар на органот на државна управа,а престојот е над 30 
дена.Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари,курсеви,симпозиуми и 
други видови средби организирани во странство и мултилатерална и биатерална основа. 

Пресметка на издатоци за службено патување во странство преку дневница се 
одредува и тоа : 

-една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако 
вкупното патување трае подолго од 12 часа. 

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во 
странство,како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

Член 14 
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици 

од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување ,и други случаи на 
вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е  вработен. 

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа на 
неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од две последователни исплатени 
просечни месечни плати во органот каде што бил вработен работникот , но не повеќе од 
30.000 денари. 

На вработениот во општината и локалната јавна установа ,во случај на смрт на член 
од потесно семејство  доколку живеел во заедница му припаѓа парична помош во висина од 
една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не 
повеќе од 15.000 ден по семејство. 

Живеење во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација. 

Надоместоците од ставовите 1,2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходноно 
доставено барање во тековната година. 

Сите исплати на горенаведените надоместоци се вршат врз основа на претходно 
оформена и  и комплетирана документација и донесено решение од страна на на  
Градоначалникот  на општината. 

Сите исплати на горенаведените надоместоци од овој член за вработени од локалнии 
јавни установи, и во општината, по донесено решение од страна на Градоначалникот на 
општината се вршат од програма Д0 -Градоначалник, ставка 413- Тековна резерва. 

Член 15 
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и 

локалната јавна установа се исплаќа согласно член 9 став 1 алинеја 2 од Закон за исплата на 
плати во Републиката и изнесува двократен износ од платата исплатена во Републиката за 
соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се исплатува од ставка 464- 
Други трансфери од програма ЕО- Општинска администрација доколку се работи за 
вработен во општината, а доколку се работи за вработен во локална јавна установа се 



  Страница  559                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

исплатува од соодветна програма во која припаѓа локалната јавна установа од која 
вработениот заминува во пензија.. 
 

Член 16 
На членовите на Советот на Општина Куманово им припаѓа месечен надоместок за 

присуство на седниците на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци. 
 

Член 17 
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општина Куманово 

се утврдува во процентуален износ и изнесува 70% од просечна месечна нето плата во 
Републиката исплатена за претходната година. 

На Претседателот на Советот на општина Куманово, за раководењето и 
организирањето на работата на Советот, надоместокот од ставот 1 на овој член се 
зголемува за 30% . 

Член 18 
Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот се исплатува за 

присуство на сите седници на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седницата на 
Советот. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува 
доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот 
месец.  

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува 
доколку Советот во тековниот месец не одржал седница. 

 
Член 19 

На членовите на Советот на општината Куманово им се исплатуваат надоместоците 
за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите 
кои се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација. 

Член 20 
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се 

извршува со ситуации, фактури во кои посебно се искажуваат расходите по пооделни 
ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во 
случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни 
износи  до 6000 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при 
што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 

Член 21 
За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите  (тековна 

буџетска резерва) во програмаАО- Совет на општина, одлучува Советот на општината а ги 
извршува Градоначалникот. 

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (тековна 
буџетска резерва) во програма ДО-Градоначалник одлучува Градоначалникот на 
општината до износ од 50.000 ден. 
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За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе   годишен 
извештај за користењето на средствата од резервите. 
 

Член 22 
За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2021 год 

одлучува Градоначалникот на општина Куманово во рамки на утврдени износи во Буџетот, 
освен за трошење на средствата од потставките  

- во програма АО- Совет и тоа:подставките за тековна резерва,трансфери до 
здруженија на граѓани и фондации и  други трансфери  
          - во програма ЛО- Спорт и рекреација: потставката трансфери до спортски клубови и 
други трансфери. 

- во програма К4-Културни манифестации и творештво: подставката Други 
трансфери. 
за кои одлучува Советот на Општина Куманово со Одлуките кои ги донесува. 
 

Член 23 
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и 

потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината. 
 

Член 24 
1 Буџетските корисници на средства од буџетите на општините можат да вработуваат 

нови работници и да пополнуваат испразнети работни места,да вработуваат работници на 
определено време и да склучуваат договори за отстапување на работник за привремени 
вработувања за вршење на привремени работи,само под усов ако за тоа се обезбедени 
средства во буџетот на општините. 

2 Градоначалникот на Општината е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барање за вработување,писмено да ги извести буџетските корисници за обезбедени 
средства за вработување.За обезбедени средства за вработување Градоначалникот на 
Општината ќе даде писмено известување по претходно дадено позитивно мислење од 
Министерството за информатичко општество и администрација. 

3 Вработувања во општинската администрација се вршат согласно актите за 
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во Буџетот на 
Општината.Градоначалникот дава писмено известување за обезбедени средства. 

4 Локалните јавни установи од областа на култура,образование и социјална заштита 
кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се 
обезбедени средства во Буџетот на Р.С.М. за што писмено известување дава Министерство 
за финансии,врз основа на барање од Градоначаникот на Општината до надлежното 
министерство за потреба од вработување во локалните јавни установи со соодветна 
пропратна документација. 

 
 

Член 25 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени 

во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа 
првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи 
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нема, тогаш на Товар на другите приходи на Буџетот. Повратот на погрешно, на повеќе 
уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во 
случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

 
Член 26 

Буџетот на Општината Куманово се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 
Член 27 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општината Куманово “, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година. 
 
Бр. 09-8185/55 
29 декември 2020 година 
Куманово 

            Совет на Општина Куманово 
             Претседател,              

                 Атина Мургашанска, с.р. 
 
618. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 

државните службеници за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2021 година, Бр. 09-8185/56, што Советот на Општина Куманово ја донесе 
на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8516/1                                                          Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.  
 
619. 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15,154/15 и 5/16 
142/16 и 11/18),Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19 и 14/20,и 
член 68 од Статутот на Општината Куманово(„Службен гласник на Општина Куманово" 
бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) Советот на општина Куманово, на седницата одржана на  
29 декември 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2021 година 
 

Член 1 
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Вредноста на бодот за пресметување на  платите на државните службеници за 
2021 година изнесува 81,60 денари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Куманово“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 година. 
 

Бр. 09 – 8185/56                                                                    Совет на Општина Куманово  
29 декември 2020 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                  Атина Мургашанска, с.р. 
 
620. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за утврдување на висина на благајнички максимум за 

готовинско плаќање од Буџетот на Општината Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на висина на благајнички максимум за 
готовинско плаќање од Буџетот на Општината Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/57, 
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8517/1                                                      Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
621. 
 Врз основа на член 20 од Законот за платниот промет (Службен весник на Р.М., 
број.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15,  
199/15, 193/17 и 7/19 ), Службен весник на Република Северна Македонија  31/20 и член 68 
од Статутот на Општина Куманово (Службен гласник на Општина Куманово број.13/03, 
13/07, 08/15 и 11/19), Советот на Општината Куманово, на седницата одржана на 29 
декември 2020 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на висина на благајнички максимум 

за готовинско плаќање од Буџетот на Општина Куманово за 
  2021 година 
  

Член 1 
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       Заради готовинско плаќање во платниот промет од Буџетот на Општина Куманово за 
2021 година, се утврдува висина на благајничкиот максимум. 
 

Член 2 
     Општина Куманово може за плаќање во готово да подига од сметката и држи во својата 
благајна пари во готово до висина на благајничкиот максимум. 
 

Член 3 
    Висината на благајничкиот максимум за 2021 година , кој благајната може да го држи како 
пари во готово изнесува 70.000,00 денари. 
 

Член 4 
    Плаќањето на производи и услуги во готово поединечно не може да биде повеќе од 
6.000,00 денари. 

Член 5 
    Одлуката влегува во сила со денот на објавување во (Службен гласник на Општина 
Куманово), а ќе се применува од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година. 
 
Бр.09-8185/57                    Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                               Претседател, 
Куманово                      Атина Мургашанска, с.р. 
 
622. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на 

деловен простор 
 
 1. Се објавува Одлуката за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на 
деловен простор, Бр. 09-8185/61, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8521/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
623. 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
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гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор 
 

Член 1 
 На Општина Куманово се одобрува склучување на анекс на Договор за закуп на 

деловен простор за потребите на Општина Куманово бр. 03-6767/7 од 17.12.2018 година, 
поради истек на рокот за кој е склучен договорот. 

 
Член 2 

Изнајмувањето на деловниот простор под закуп од „Централна Кооперативна Банка“ 
АД со површина од 268м2 на КП бр.14817, заведен во имотен лист бр.76846 КО Куманово, 
да биде во времетраење од 2 години од денот на истекување на договорот, со право на 
првенство при истек на договорот за закуп и право Општина Куманово да го откаже 
договорот за закуп пред истек на неговото времетраење со отказен рок од 30 дена. 

 
 

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

Куманово”. 
 

Бр. 09 – 8185/61                                                    Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                  Атина Мургашанска, с.р. 
 
624. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од 

Буџетот на Општината Куманово за 2021 година за ангажирање на 25 (дваесет и пет) 
работници преку агенција за привремени вработувања во Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства од 
Буџетот на Општината Куманово за 2021 година за ангажирање на 25 (дваесет и пет) 
работници преку агенција за привремени вработувања во Општина Куманово, Бр. 09-
8185/62, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 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. 08-8522/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
625. 

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2 и став 8, 12 и 13 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 143/19 и 14/20) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината 

Куманово за 2021 година за ангажирање на 25 (дваесет и пет) работници преку 
агенција за привремени вработувања во Општина Куманово  

 
Член 1 

 Заради привремено зголемен обем на работа во Општина Куманово, се дава 
согласност за обезбедени финансиски средства од средствата во Буџетот на Општината 
Куманово за 2021 година, од Програмата Е00 – Општинска администрација, од расходната 
ставка 427 – привремени вработувања, за ангажирање на 25 (дваесет и пет) работници 
преку агенција за привремени вработувања се додека трае потребата на институцијата, а 
најдолго до една година.   
 
 
 

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

Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/62                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
626. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на 

Општина Куманово за 2020 година 
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 1. Се објавува Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на 
Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09-8185/63, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8523/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
627. 

Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година                     
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/19 и 1/20), Советот на Општина Куманово, 
на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А  
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020 

година 
 

Член 1 
 

 Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година, од Програмата АОО – 
Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се 
исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар на дел од семејна 
куќа и на дел од инвентарот, на :  
 

 Станка Каранфиловска од Куманово, со стан на ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 8, во износ 
од 15.000 денари 

 Веби Аметовски од Куманово, со стан на ул. „Никола Тесла“ бр. 11, во износ од 15.000 
денари 

 Сафет Зеќири од Куманово, со стан на ул. „Никола Тесла“ бр. 11, во износ од 15.000 
денари 

 
 
 

Член 2 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/63                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
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628. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 
 

Заклучок 
за објавување на Програма на културни манифестации на Општина Куманово за 2021 

година 
 

 
 1. Се објавува Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2021 
година, Бр. 09-8185/30, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана 
на 28 декември 2020 година. 
  

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

 
 
Бр. 08-8490/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
629. 

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово (,,Службен гласник на 
Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА 
на културни манифестации  

на Општина Куманово за 2021 година 
 

 
Оваа програма е родово сензитивна и поставува цел за 2021 година зголемено учество на 
жените автори и изведувачи со што ќе постигне родова еднаквост во програмата. 
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13 јануари 2021 година ___________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________  
 
13 јануари 2021 година ___________ 
Носител  ________________________  
Финансии ________________________    
 
19 јануари 2021 година ___________ 
Носител  ________________________   
Финансии ________________________     
 
26 јануари 2021 година  _________ 
      
Носител  ________________________ 
Финансии _______________________   
 
06 февруари 2021 година  _________ 
 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________  
 
 
07 февруари 2021 година  _________ 
 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________  
 
14 февруари 2021 година  _________ 
 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________  
 
26 февруари 2021 година  _________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________  
 
07 март 2021 година  _____________ 
Носител  ________________________ 
 
Финансии ________________________  
      
12 март 2021 година  _____________ 
Носител  ________________________ 
 
Финансии ________________________ 
 
13 март 2021 година      __________ 
 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________       
 
03 април 2021 година ____________  

 
Василица   
АНРИП „Рушит Шакир“ - Куманово 
20.000 денари  
 
Одбележување на борбата кај с. Пелинце 
Сојуз на борци на НОАВМ – Куманово  
15.000 денари 
 
Водици  ,,Пивтијада 2021 “ 
Мултимедијален центар ,,Карпино,, –      Куманово 
40.000 денари 
 
Одбележување на националниот празник на на Србите 
во Македонија „Свети Сава“ 
Српска заедница во Македонија РО Куманово  
40.000 денари 
 
Одбележување на загинувањето на Народниот херој 
Христијан Т.- Карпош 
ЗАПВАРС-Куманово 
20.000 денари 
 
 
Одбележување на загинувањето на  на Народниот херој 
Христијан Т.- Карпош 
Сојуз на борци на НОАВМ – Куманово  
30.000 денари 
 
Одбележување на верски празник „Свети Трифун“  
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
50.000 денари 
 
Одбележување на формирањето на III МУБ 
Сојуз на борци од НОАВМ – Куманово 
30.000 денари 
 
Ден на просветни работници Албанци 
Сојуз на наставници Албанци 
,,Наим Фрашери“  - Куманово 
40.000 денари 
 
Карадачки поетски средби  
Книжевен клуб „Јехона е Карадакут“ -                                                                                       
Куманово 
40.000 денари 
 
Учество на претставници од Куманово на Карневал 
„Тримери“ во Струмица   
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
60.000 денари 
 
Одбележување на загинувањето на   
Доне Филиповски - Божинов 
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Носител  ________________________ 
Финансии _______________________ 
 
 
03 април 2021 година ____________  
 
Носител  ________________________ 
Финансии _______________________ 
 
06 април 2021 година ______________ 
Носител  ________________________   
Финансии ________________________ 
 
08 април 2021 година  ____________  
Носител  ________________________  
Финансии ________________________  
 
17 април 2021 година _____________ 
 
Носител  ________________________  
Финансии ________________________ 
 
23 април 2021 година _____________ 
 
Носител  __________________________ 
 
 
28 април 2021 година ____________  
Носител  ________________________ 
Финансии _______________________ 
 
01 мај 2021 година  ______________ 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________   
Финансии ________________________ 
 
08 мај 2021 година  ______________ 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________   
Финансии ________________________ 
 
09 мај 2021 година  ______________ 
 
Носител  ________________________ 
 
Финансии ________________________ 
 
10  мај  2021 година _____________ 
Носител  ________________________  
Локација _______________________   
Финансии ________________________ 
 
12 мај  2021 година ______________ 
Носител  ________________________  

Сојуз на борци на НОАВМ – Куманово  
15.000 денари 
 
Фестивал на ромскиот фолклор    
,,Јекипе – Единство 2021” 
АНРИП ,,Рушит Шакир“ - Куманово 
60.000 денари  
 
Одбележување на загинување на авијатичари 
Српска заедница во Македонија РО Куманово 
20.000 денари 
 
,,8 -ми Април,, - Светски ден на Ромите 
АНРИП ,,Рушит Шакир“ – Куманово 
30.000 денари 
 
Натпревар во модерен танц    
„Денс Фест Куманово-2021“ 
Танцов спортски клуб„Мерлин“  - Куманово 
50.000 денари  
 
Светски ден на книгата и  
авторското право 
ЈОУ Библиотека ,,Тане Георгиевски“ Куманово 
 
 
Велигденски концерт  
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
60.000 денари 
 
Хепенинг 
ЗАПВАРС-Куманово 
Студена вода 
60.000 денари 
 
Маскенбал ,,Батко Ѓорѓија” – 2021   
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
Градски плоштад- Куманово 
120.000 денари 
 
Одбележување на Победата над фашизмот и Ден на 
Европа 
Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на 
Општината 
20.000 денари 
 
Бајрамски заеднички ифтар   
ИМФ –огранок Куманово 
Градски плоштад- Куманово 
50.000 денари 
 
Бајрамски концерт 
ИМФ –огранок Куманово 
50.000 денари 
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Финансии ________________________ 
 
14 мај 2021 година  ______________ 
Носител  ________________________ 
Локација _______________________   
Финансии ________________________ 
 
23 мај 2021 година  _______________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
24 мај 2021 година _______________ 
 
Носител  ________________________  
Финансии ________________________ 
 
27 мај 2021 година _______________ 
 
Носител  ________________________    
Финансии _______________________  
 
 
29 мај 2021 година _____________ 
Носител  ________________________    
Финансии ________________________ 
 
05  јуни  2021 година ____________ 
 
Носител  ________________________ 
  
Финансии ________________________ 
 
10  јуни  2021 година _____________ 
 
Носител  ________________________  
Финансии ________________________ 
 
20 јуни  2021 година _____________ 
Носител  ___________________________  
Финансии __________________________ 
 
21-24  јуни 2021 година ______________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
26 јуни 2021 година    ____________ 
 
 
Носител  ________________________   
Финансии ________________________ 
 
28  јуни  2021 година _____________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________ 

 
Матурски бал        
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
Градски плоштад- Куманово 
60.000 денари 
 
Ден на Власите 
Здруженија  на Власи „Халча ал Брова“ –Куманово  
40.000 денари 
 
Ден на сесловенските просветители 
Св.Кирил и Методиј 
Здружение на просветни работници - Куманово 
40.000 денари 
 
XIV Изложба на уметничка фотографија „Мајски 
салон-2021“     
Фото кино клуб „Козјак“ - Куманово 
40.000 денари 
 
 
Матурски хепенинг 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
60.000 денари    
 
Детски музички фестивал на Aлбански јазик  
,,Пеперутка“    
Здружение на уметници – музичари ,,ХАЕМ,, - Куманово 
40.000 денари 
 
Одбележување на загинувањето на   
Вера Трајковска - Которка 
Сојуз на борци на НОАВМ – Куманово  
25.000 денари 
 
Фолклорен концерт „За наше Куманово„  
КУД „Српски вез“ 
40.000 денари 
 
Детски ликовен камп „АСНОМ“   
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
70.000 денари 
 
Одбележување на излегување на јадрото на 
кумановскиот партизански одред 1943 од бавчите на 
Цекови и Тодоровски  
Сојуз на борци од НОАВМ – Куманово  
10.000 денари 
 
Видовден  
Српска заедница во Македонија РО Куманово 
30.000 денари 
 
Мото рок фест  „Куманово -2021“     
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10 јули 2021 година ___________ 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
16 јули 2021  година _______________ 
Носител  ________________________ 
Финансии _______________________ 
 
19-22 јули 2021  година ___________ 
 
Носител  __________________________ 
Финансии ________________________ 
 
20 јули 2021 година _____________ 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
24 јули 2021 година _____________ 
Носител  _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
31 јули 2021 година ______________ 
Носител  ________________________  
 
Локација _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
02 август 2021 година ___________ 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
08-16 август 2021 година __________ 
Носител  __________________________ 
 
Локација __________________________     
Финансии _________________________ 
 
16 август 2021 година _____________ 
 
Носител  __________________________ 
Локација _________________________ 
Финансии _______________________ 
 
17 август 2021 година ____________ 
 
Носител  ________________________ 
Локација _________________________ 
 
18 август 2021 година _________ 
 

Здружение Мото клуб ,,Мечки,, - Куманово 
Спортска сала - Куманово 
800.000 денари 
  
Ликовна колонија ,,Карпино - 2021“  
Мултимедијален центар ,,Карпино,, –      Куманово 
60.000 денари 
 
Меѓународен фолклорен фестивал ,,Куманово - 
2021“     
КУД „Панче Пешев“ – Куманово 
200.000 денари                                                                   
 
Курбан Бајрам    
Едукативно здружение,,Влазнија“ 
НУЦК„Трајко Прокопиев“-Куманово 
25.000 денари 
 
Недела на албанска култура    
Здружение“Недела на албанска култура“ - Куманово 
80.000 денари  
 
Бдеење на кокински мугри 
Фондација за култура и спорт ,,Куманово“   и Друштво 
на писатели на Куманово 
Мегалитска опсерваторија „Кокино“ 
40.000 денари 
 
Одбележување на „АСНОМ“ 
Сојуз на борци од НОАВМ – Куманово 
Меморијален центар Пелинце – Куманово 
15.000 денари 
 
Ликовна колонија ,,Куманово - 2021“        
Фондација за култура и спорт ,,Куманово,, - Куманово и 
НУ „Музеј“ – Куманово 
Меморијален центар ,,АСНОМ,, - Пелинце  
350.000 денари  
 
Фолклорна смотра „Куманово- 2021“ 
I вечер   
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
Градски плоштад - Куманово 
250.000 денари  
                                
Фолклорна смотра „Куманово- 2021“ 
II вечер   
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово  
Градски плоштад - Куманово 
                                            
Дувачки средби „Рома Труба фест – 2021“ 
I вечер   
КУД ,,Рушит Шакир“ – Куманово    
Градски плоштад - Куманово 



  Страница  572                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Носител  ________________________  
Локација _________________________ 
Финансии _______________________ 
 
19 август 2021 година _________ 
 
Носител  ________________________  
Локација _________________________ 
 
20 август 2021 година ___________ 
 
Носител  ________________________ 
 
Локација ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
21 август 2021 година ___________ 
 
Носител  ________________________ 
 
Локација _________________________ 
 
23 август 2021 година ___________ 
 
Носител  ________________________ 
 
Локација _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
27 август 2021 година ___________ 
 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
04 септември 2021 година ________ 
 
Носител  __________________________ 
Финансии _________________________ 
 
05 септември 2021 година ________ 
Носител  __________________________ 
Финансии _________________________ 
 
07 -08 септември 2021 година ______ 
 
Носител  __________________________ 
 
Финансии _________________________ 
 
09 септември 2021 година ________ 
Носител  __________________________ 
Финансии _________________________ 
 
11 септември 2021 година ________ 

350.000 денари 
 
Дувачки средби „Рома Труба фест – 2021“  II вечер 
КУД ,,Рушит Шакир“ – Куманово    
Градски плоштад - Куманово 
 
,,XVII Меѓународен тамбурашки  фестивал  Куманово 
2021“ - I вечер   
Фондација за култура и спорт ,,Куманово,, - Куманово 
Градски плоштад- Куманово 
800.000 денари 
 
,,XVII Меѓународен тамбурашки фестивал  Куманово 
2021“  – II вечер 
Фондација за култура и спорт ,,Куманово,, - Куманово 
Градски плоштад- Куманово 
 
Литературно поетска вечер ,,Струшки вечери на 
поезијата“ во Куманово   
ЈОУ Библиотека ,,Тане Георгиевски“ - Куманово и 
Фондација за култура и спорт ,,Куманово“ - Куманово 
Градски кеј - Куманово 
30.000 денари 
 
Етно фестивал „Денови на Балканска етно ризница“    
Здружение „Етно  ризница“ - Куманово 
50.000 денари 
 
IX Фестивал на хумористични песни „Тумба фест -
2021“ 
Здружение „Етно  ризница“ - Куманово 
300.000 денари 
 
Одбележување на борбата на  Страцин  
Сојуз на борци од НОАВМ - Куманово 
15.000 денари 
 
Одбележување на 8 Септември – Ден на 
независноста на РСМ  
Фондација за култура и спорт ,,Куманово,, - Куманово 
60.000 денари 
 
III Фестивал на краток филм „ФИЛМАЈМ-2021“     
Фото кино клуб „Козјак“ - Куманово 
40.000 денари 
 
 Гитаријада ,,Куманово - 2021“        
Фондација за култура и спорт ,,Куманово,, - Куманово 
200.000 денари 
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Носител  __________________________  
 
Финансии _____________________ 
                          

 
Програма за одбележување на “11 –ти Октомври “ 

Ден на народното востание 

 
01 октомври 2021 година  __________ 
 
Носител __________________________ 
Финансии  _________________________ 
 
09  октомври 2021 година __________ 
Носител  __________________________ 
Локација __________________________ 
Финансии __________________________ 
 
10 октомври 2021 година ___________ 
Носител  __________________________ 
 
Финансии  _________________________ 
 
11 октомври 2021 година ___________ 
 
Носител  ___________________________ 
 
Локација __________________________ 
 
23 октомври 2021 година ___________ 
Носител  ___________________________ 
Финансии __________________________ 
 

 
Меѓународен театарски фестивал „Денови на 
комедија-2021“ 
НУЦК„Трајко Прокопиев“-Куманово 
300.000 денари 
 
Свечена седница на ОО СБМ-Куманово 
Сојуз на борци од НОАВМ - Куманово 
Сала Совет на Општина 
20.000 денари 
 
Пригодна културна уметничка програма  
Фондација за култура и спорт  „Куманово“  - Куманово 
60.000 денари 
 
Полагање цвеќе на Спомен „Костурница“ со 
пригодна програма 
Сектор за подршка на Градоначалникот и Советот на 
Општината 
Спомен „Костурница“ - Куманово 
 
Ден на македонска револуционерна  борба 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
40.000 денари 
 

Програма за одбележување на „11ти Ноември“ - Ден на ослободување на Куманово ,,Нoемвриски денови 
– 2021,, 

01 ноември 2021 година _________ 
Носител  ________________________ 
Локација ________________________ 
 
03 ноември 2021 година __________ 
Носител  ________________________ 
Финансии _______________________ 
 
04 ноември 2021 година __________ 

Пензионерите за својот град   
Здружение на пензионери-Куманово 
МКЦ ,,Козјак,, - Куманово 
 
Вечер со боја на вино    
ДНК „Парадигма“-Куманово 
50.000 денари 
 
Фолклорен концерт по повод Ден на градот  
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Носител  _________________________ 
Финансии ______________________ 
 
09 ноември 2021 година __________ 
Носител  ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
09 ноември 2021 година __________ 
Носител  ________________________ 
Локација ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
10 ноември 2021 година __________ 
 
Носител  ________________________ 
Локација ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
10 ноември 2021 година __________ 
Носител  __________________________ 
Локација___________________________ 
Финансии _________________________ 
 
10 ноември 2021 година ____________ 
Финансии _______________________ 
 
11 ноември 2021 година ___________ 
 
Носител  __________________________ 
 
Локација __________________________ 
 
11 ноември 2021 година ___________ 
Носител  _________________________ 
 
Финансии _______________________ 
 
12 ноември 2021 година  __________ 
 
Носител  __________________________ 
Локација __________________________ 
Финансии  _________________________ 
 
14 ноември 2021 година  __________ 
 
Носител  __________________________ 
Финансии  _________________________ 
 
22 ноември 2021 година ____________ 
Носител  _________________________  
Почеток  ________________________ 
Финансии ________________________ 
 
28 ноември 2021 година ___________ 

КУД „Бајрам Шабани“-Куманово 
100.000 денари  
 
Ликовна изложба ,,Карпино - 2021“   
Мултимедијален центар  ,,Карпино,, - Куманово 
30.000 денари  
 
КОНЦЕРТ     
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
Градски плоштад – Куманово 
500.000 денари   
 
Ликовна изложба на Кумановски ликовни уметници   
НУ „Народен музеј“ - Куманово 
Уметничка галерија - Куманово 
30.000 денари 
 
МЕГА КОНЦЕРТ     
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
Градски плоштад – Куманово 
1.000.000 денари   
 
Огномет 
150.000 денари 
 
Полагање цвеќе на Спомен „Костурница“ со 
пригодна програма 
Сектор за подршка на Градоначалникот и Советот на 
Општината 
Спомен „Kостурница“ – Куманово 
 
Свечена седница на Совет на Општина Куманово 
Сектор за подршка на Градоначалникот и Советот на 
Општината 
350.000 денари 
 
XV Меѓународна изложба на уметничка  
фотографија Фото Салон „Куманово 2021“  
Фото кино клуб „Козјак“ - Куманово 
Уметничка галерија - Куманово 
40.000 денари 
 
Литературно поетска вечер ,,Подкозјачки 
литературни средби 2021“ во Куманово   
Здружение “Јустиција” - Куманово 
50.000 денари 
 
Ден на албанска азбука 
Здружение “Недела на албанска култура” 
НУЦК “Трајко Прокопиев” - Куманово 
40.000 денари 
 
Програма за одбележување на Ден на албанското 
знаме 
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Носител  _________________________  
Финансии _________________________ 
 
01 декември 2021 година __________ 
 
 
Носител  _________________________ 
Финансии ________________________ 
 
08 декември 2021 година __________ 
 
Носител  _________________________ 
Финансии ________________________ 
24 декември 2021 година __________ 
 
Носител  _______________________ 
 
Финансии _______________________ 
 
29 декември 2021 година __________ 
 
Носител  _________________________ 
Локација ________________________    
Финансии ________________________ 

КУД „Бајрам Шабани“ 
30.000 денари 
 
Одбележување на формирање на првиот 
кумановски партизански баталјон „Јордан Николов – 
Орце“ 
Сојуз на борци на НОАВМ – Куманово  
10.000 денари 
 
Одбележување на “Св.Климент Охридски” – 
просветител 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
30.000 денари 
Одбележување на „Св.Спиридон“ заштитник на 
чевларите 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово и 
Здружение на чевлари -Куманово 
60.000 денари  
 
Новогодишна програма за деца и ученици (Пречек 
на Дедо мраз) 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
Градски плоштад – Куманово 
60.000 денари 
 
 
 

I.За реализација на предвидените програмски содржини потребни се средства во вкупен 
износ од __________________________________________     7.500.000 денари    

II.  Фондација  за култура и спорт “Куманово” -  Куманово  делегирана надлежност 
_________________________________________________________    2.500.000 денари  
III.  Поддршка на презентација на македонска култура во Македонија и во странство  
___________________________________________________________  150.000 денари 
IV. Поддршка на млади таленти _____________________________       100.000 денари 
V.  Публикации  _____________________________________________   350.000 денари 
VI.  Реконструкција и обновување на  спомен-обележја__________        300.000 денари  

VII. Финансиски средства за субјекти од областа на културата ______   500.000 денари 
 

1. КУД „Панче Пешев“ ________________________________    50.000 денари 

2. КУД „Рушит Шаќир“ ________________________________    50.000 денари 
3. КУД „Бајрам Шабани“ ______________________________    50.000 денари 
4. КУД „Српски вез“___________________________________   50.000 денари 

5. ЦИОТ „Етно Фолк Студио“ __________________________     50.000 денари 
6. КУД „Карпош“ _____________________________________    50.000 денари 
7. ДМА „Срма“ ______________________________________     50.000 денари 
8. Градска музика „Илинден“__________________________      50.000 денари 
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9. Друштво на писатели на Куманово _____________________  50.000 денари 
10. Друштво за наука и култура „Парадигма“________________   50.000 денари 

 

 VIII.Набавка на озвучување и осветлување _________________       200.000 денари 
  IX.   Закупнина за бина,озвучување и осветлување ___________  1.000.000 денари 
  X.  Режиски трошоци  (ЗАМП)   ___________________________       500.000 денари 

 XI. Изработка на графити и мурали_________________________      200.000 денари 
XII.  Пренесени обврски од претходни години _________________     400.000 денари 
XIII.Свечена седница на Совет на Општина Куманово (Ноемвриски награди и Свечен ручек) 
___________________________________________________   350.000 денари 

XIV. Трошоци за сместување и исхрана на гости и други учесници     300.000 денари 
XV. Трошоци за протоколарни средби во пресрет на Новогодишни празници  
__________________________________________________________ 205.000 денари 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XVI. Резерва - средства кои можат да се искористат за непредвидени манифестации кои 
можат да се организират и реализират   _____________ 250.000 денари 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

1. Културни манифестации во 2021 година ________________      7.500.000 денари   
2. Фондација  за култура и спорт “Куманово” -  Куманово  делегирана надлежност 

_______________________________________________          2.500.000 денари 
3. Подршка на презентација на македонска култура во Македонија и во странство  

______________________________________________________150.000 денари 
4. Подршка на млади таленти ______________________________   100.000 денари 
5. Публикации ___________________________________________   350.000 денари 
6. Рекострукција и обновување на  спомен-обележја_________        300.000 денари 
7. Финансиски срества за субјекти од областа на културата ____      500.000 денари 
8. Набавка на озвучување и осветлување ____________________    200.000 денари 
9. Закупнина за бина,озвучување и осветлување _____________   1.000.000 денари 
10. Режиски трошоци(ЗАМП)  ________________________________ 500.000 денари 
11. Изработка на графити и мурали___________________________  200.000 денари 
12. Пренесени обврски од предходни години  ________________      400.000 денари 

 Организирање на посета на Дедо мраз и поделба на новогодишни пакетчиња на Детското 
одделение при Општа болница Куманово ________________________           20.000 ден. 

 Организирање на средба на деца без родители со градоначалникот ____     20.000 ден. 
 Посета на деца со посебни потреби и поделба на новогодишни пакетчиња  15.000 ден. 
 Посета на Акушерско одделение при Општа болница и доделување подароци на прво 

новороденче во 2021  година_______________________________________  15.000 ден. 
 Ангажирање на два (2) Дедо мраза ______________________________        15.000 ден. 
 Новогодишна репрезентација___________________________________       120.000 ден. 
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13. Свечена седница на Совет на Општина Куманово (Ноемвриски награди и Свечен ручек) 
_______________________________________________    350.000 денари 

14. Трошоци за сместување и исхрана на гости и други учесниц __   300.000 денари 
15. Трошоци за протоколарни средби во пресрет на Новогодишни празници 

______________________________________________________  205.000 денари 
16. Резерва-нераспоредени средства кои можат да се искористат за непредвидени 

манифестации кои можат да се организират и реализират ____   300.000 денари                
ВКУПНО:                                                                                            14.000.000 денари          
                                                                           
XVII. Средствата за свечена седница на Совет на Општина Куманово по повод „11-ти 
Ноември“ – Ден на градот, трошоци за сместување и исхрана на гости и други 
учесници,протоколарните средби во пресрет на Новогодишни празници и огномет ќе бидат 
исплатени од други буџетски ставки.  
XVIII. Средствата за манифестациите кои се предвидени во Програмата, а не се 
реализирани можат да се искористат за други манифестации кои ќе бидат дополнително 
прифатени и реализирани. 
XIX. Средствата за реализирање на културните манифестации,програми и проекти од оваа 
Оперативна програма ќе бидат исплатени на субјектите до нивото на остварување на 
приходниот дел на буџетот на Општината за 2021 година. Во првата половина на исплата на 
финансиски средства на субјектите ќе се исплатува максимум или не повеќе од 50% од 
предвидените финансиски средства во Програмата. 
XX. Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/30                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
630. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 
 
 

Заклучок 
за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативни активности на 

граѓаните во Општина Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните 
во Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/32, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 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. 08-8492/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
631. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ‘‘ бр. 5/02), член 22 – а, став 1, 2 и 3 од Законот за спортот 
(„Службен весник на РМ” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 
42/14, 138/14, 177/14, 72/15 и 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен 
весник на РСМ” бр. 98/19 и 244/19) и член 25 став 1 точка 11 од Статутот на Општина 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, 
донесе 

ПРОГРАМА  
за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните  

во Општина Куманово 
за 2021 година 

ВОВЕД, 
 

 „Спортот е дел од наследство на сите луѓе, мажи и жени и неговото отсуство со 
ништо неможе да се надокнади“ – Пиер де Кубертен. 
 Општинскиот сојуз на спортови Куманово, е спортско здружение во кое се 
здружени спортски асоцијации(клубови,сојузи,друштва) од Општина Куманово, во 
склад со Законот за здруженија на граѓани и фондации и Законот за спорт, поради 
остварување на јавниот интерес во Општината во областа на спортот; планирање, 
организирање и реализирање на спортски активности содржани во Програма; со цел 
да се грижи за развојот и унапредувањето на спортот и спортска рекреација на 
граѓаните во Општина Куманово. 
 Годишната Програма за 2021 година се базира на Законот за локална 
самоуправа, Зaконот за спорт, член 22-а од Законот за измени и дополненувања на 
Законот за спорт, Статутот на  Општинскиот сојуз на спортови Куманово и на 
Програмите на спортските асоцијации (здруженија-клубови, сојузи, друштва) 
претставува и основа за среднорочната програма за развој на спортот во Општина 
Куманово за 2019-2023 година. 
 При подготовка на Програмата земени се во предвид насоките и заложбите за 
децентрализација на спортот од Државно на Општинско ниво. 
 Со донесување на Законот за спорт од Октомври 2004 година и Законот за 
децентрализација, во кои се дадени НАДЛЕЖНОСТИ на Општините во областа на 
спортот произлегува да Општинскиот сојуз на спортови биде координатор на 
спортските активности, да води грижа за развојот и унапредувањето на спортот во 
Општината и со нагласена улога ќе биде споната помеѓу Градоначалникот и Советот 
на Општината од една страна и спортските клубови – здруженија од друга страна. 
 Управниот одбор на ОССК, сходно предлог на својата комисија за утврдување на 
Програми доставени од клубовите, сојузи и друштва (членки на сојузот), согледувајќи 
го значењето, категоризацијата, степенот на натпреварувањето како и потреби од 
финансиски средства за организација и реализација на спортски активности од сите 
области, со Одлука донесе Програма, врз основа на Законот за спорт, член 22-а став 2 
од Законот за измени и дополнувања на Законот за спорт од 2004, 2011  и 2016година , 
член 35 став 11 од својот Статут и Програма на Сојузот на спортските федерации на 
Република Северна Македонија. 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПРОГРАМИ 
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 Заради целосен опфат на потребите за реализацијата, соработувано е со 
спортските клубови кои непосредно ќе бидат носители на активности планирани со 
оваа Програма. 
 Во врска со веќе кажаното програмата опфаќа спортски активности содржани во 
член 22-а од Законот за измени и дополнувања на Законот за спорт од 2004 година, 
изнесени во ставки од I до VII :  
 

I. Спортско рекреативни активности – Спорт за сите, Спорт за лица со посебни 
потреби; 

II. Спортски манифестации-приредби, турнири од посебен интерес за 
Општината; 

III. Општински сојуз на спортови Куманово – Програмски основи; 
IV. Натпреварувачки – подршка на Врвен спорт и реактивирање на постојните и 

создавање на нови спортски клубови во поедини спортски дисциплини; 
V. Подршка во обезбедување на превоз, сместување, исхрана, спортски терени 

и објекти за одржување на тренажен процес и првенствени натпревари на спортските 
клубови и сојузи; 

VI. Училишен спорт; 
VII. Непредвидени трошоци. 

 
Изнесените активности во ставки од I до VII, подробно се дадени во содржина на 

програмата за спортски активности и материјално финансиски потреби за организација 
и реализација на истите. 

Реализација на финансиски средства од програмата, ќе се одвива преку жиро 
сметката на ОССК, со обврска да назначените средства од ставките бидат наменски 
користени и сервисирани на жиро сметка на клубовите (сојузите и друштвата), 
именувани во содржина на програмата, како учесници во организација и реализација 
на спортските активности. 

Спортските клубови, сојузи и друштва се должни да до ОССК, поднесат извештај 
за потрошените средства од наведените ставки содржани во програмата. 

ОССК по изминување на годината поднесува извештај до Советот за 
потрошените средства доделени од буџетот на Општина Куманово. 

Ваква постапка дава прегледност и увид за трошењето на средствата наменети 
за спортските активности содржани во програмата. 

Доколку поедини спортски активности наведени во содржина на програмата од 
субјективни и објективни причини (непогодни временски услови, терминска 
неусогласеност и друго) не се одржат, сојузот го задржува правото да на нивно место 
доколку се појават услови реализира други спортски манифестации-активности и 
изврши пренамена на предвидените средства за кое Советот ќе биде запознаен преку 
извештајот по нивна реализација. 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 Здравствена заштита на спортисти и лекарски прегледи ќе се обавуваат преку 
Завод за спортска медицина. Завод за здравствена заштита во соработка со 
Општински сојуз на спортови Куманово постојано е во контакт со спортските клубови за 
редовно вршење на прегледи. 
СОРАБОТКА 

Општински сојуз на спортови Куманово, за успешна реализација на програмата 
тесно ќе соработува со Градоначалникот, надлежен сектор во локална самоуправа и 
Совет на Општина Куманово, Сојуз на спортски федерации на Македонија, Агенција за 
млади и спорт на РМ и Олимписки комитет на Северна Македонски. 
ИНФОРМАЦИЈА 
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 Сите спортски активности дадени во Програмата од надлежност на Општината се 
под ПОКРОВИТЕЛСТВО на Градоначалникот и Советот на Општината, во организација 
и реализација на Општински сојуз на спортови и членка соодветен спортски клуб, сојуз, 
друштво зависно од видот на спортот даден во Програмата. 
ПРОТОКОЛ 
 Сите нотирани спортски активности од Програмата ги отвора и затвора 
доделувајќи соодветни награди (пехари, медали, дипломи и др.) истакнати јавни и 
спортски работници. 
 Секоја спортска активност има протокол и сценарио. 
ТЕРМИНИ 
 Отворањето, одржувањето и затворањето на соодветна програмска активност ќе 
биде утврдена со Распоредот за календарската 2021 година, а за точните датуми, 
саатнини и место, благовремено ќе бидат информирани сите субјекти и известени во 
писмена форма. 
ИНФОРМИРАНОСТ-ПРОПАГАНДА 
 Во насока на подигање на интерес и масовно учество на граѓаните, по однос на 
програмските активности, неминовна е тесна соработка со јавните медиуми во 
Општината и транспарентност на сите активности по програма која опфаќа редовна 
информираност на граѓаните преку соопштенија, спортски емисии на сите ТВ и Радио 
станици, дневни весници, веб портали и соработка со спортски новинари, изработка на 
пропаганден материјал, билтени. 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДAЧИ 
 Активностите на ОССК, во посочениот временски период произлегуваат од 
новосоздадените односи и организационата поставеност на спортот и спортските 
здруженија содржани во Законот за измени и дополнување на Законот за спорт, 
насоките на Агенција за млади и спорт на РМ и Сојуз на спортските федерации на 
Македонија за натамошно организирано зацврстување и окрупнување на здруженијата 
на граѓани од областа на спортот. 
 Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно, забавно, 
спортски активности, како и голем развој на масовен спорт, со учество на млади луѓе 
во скоро сите области на спортот што представува темел и основа за подигање на 
квалитетен-врвен спорт во Општината и Републиката.  

ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 
и материјално финансиски средства за организација и реализација  

на истите од ставка  I до VII 
 

Ставка I  
 СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ – СПОРТ ЗА СИТЕ 

И СПОРТ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 
А Спортско рекреативни активности на граѓаните – Спорт за сите  

1.Планинарење-пешачење на граѓани од сите возрасти. (февруари,април, мај, 
септември и октом.)Осмомартовска планинарска тура. 

Акциите на планинарењето-пешачењето, Февруарски марш, планинарат граѓани-
љубители на природата и планината од сите возрасти до планинарските домови 
Малотино, Дејловце и Длабочица, кои се наоѓаат во подножјето на убавиот Козјак. 

2.Вело Крос Шампионат. (февруари) 
Државно првенство на кој учество земаат клубови од РСМакедонија во сите 

категории, во Парк.  
3.МАЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТИ (април). 
 Рекреативно возење на велосипеди на  деца од градинките во Куманово. 
4.  АИКИДО Семинар во спортско боречка вештина. (април)  
Организацијата на семинарот опфаќа учество на врвни мајстори Његош Ѓоковиќ 

или Велибор Весовиќ- аикидо спортисти од нашата република и повеќе соседни и 
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европски држави. Турнирот ке се одржи во спортската сала при СОУ Перо Наков 
Куманово. 

5. Пинг понг турнир. 
По повод Светскиот ден на пинг понгот 6-ти Април во спортската сала при 

Гимназија Гоце Делчев Куманово, ке се одржи пинг понг турнир. 
6. Традиционален меѓународен фестивал во модерни танци „Денс фест“ 

Куманово, (мај)  
Учествуваат голем број на клубови од општината, државата и соседни држави. 

Фестивалот ке се одржи во Дом на културата „Трајко Прокопиев,, . 
7.Пролетен Велигденски крос МЛАДИТЕ САКААТ ДА СПОРТУВААТ. (април-мај) 
Со учество на ученици-спортисти од основни и средни училишта од нашата 

општина а кросот се одржува на патеката „КЕЈ“ покрај реката Вардар во Скопје, а на 
истиот учествуваат ученици-спортисти од цела РСМакедонија. 

8. Меѓународна трка во Планински велосипедизам. (април) 
Со учество на велосипедски клубови од РСМакедонија, Србија и Бугарија. 

Трката ке се вози на патеки во нас. Биљановце.  
9. Меѓународен турнир во фудбал за младински категории (мај-јуни). 
Турнирот ќе се одржи на фудбалско игралиште во Куманово. На турнирот ќе 

учествуваат екипи од сите националности во младински категории од нашата и 
соседните Општини, РСМ и соседните Држави. 

10. Меморијален Рапид турнир „Драги Димитриевски“(мај) 
Во чест на нашиот Мајстор Драги Димитриевски ќе се организира дводневен 

шаховски турнир, очекуваме гости –шахисти од РС Македонија и повеќе Европски 
земји. 

11. Традиционален меѓународен КУП натпревар во риболов, ( мај-октомври )  
Со учество на најдобрите клубови и спортисти-риболовци од нашата држава и 

соседството. 
Турнирот ке се одржи на езеро Глажња.  
12. ВЕЛОСИПЕД ЗА СИТЕ(мај)  
Рекреативно возење на велосипеди на граѓани од сите возрасти низ улиците на 

градот и локалните места во Општината .  
 13. Мото Крос трка (мај) 
 Начелно трката треба да се одржи на адаптирана патека за таа намена во атарот 
на с. Доброшане. 

14. Спорт ДА дрога НЕ (мај) 
Фудбалски натпревари помеѓу екипи од основни училишта од нашата Општина 

кои се одржуваат  во спортската сала при СОУ Перо Наков, ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ- 
спортски игри на кои учество земаат деца со родители. Спортски манифестации во 
склоп на Проект БЕЗБЕДНИ УЧИЛИШТА. 

15. Традиционален мајски турнир во мал фудбал ,, Којнаре,, ( мај )  
Учествуваат голем број на најдоби екипи од општината и државата. 
Турнирот ке се одржи во времетраење од скоро цел месец, а сите натпревари ке 

се играат на отворениот терен за мал фудбал во село Долно Којнаре. 
16. Турнир во пливање (мај-октомври). 
На турнирот ќе учествуваат пливачи од основни и средни училишта од нашата 

Општина и РС Македонија.Турнирот ќе се одржи на Градскиот базен во Куманово. 
17. Турнир-Државно првенство во спортски риболов, ( мај-јуни )  
Со учество на најдобрите клубови и спортисти-риболовци, од државата. 
Турнирот ке се одржи на Липковското езеро, реките Кумановка и Пчиња.  
18. Боксерски турнир „Мирослав Петровиќ“ (мај-јуни). 
Преку дружба и спортски дух во чест на големиот боксерски работник од нашиот 

град кој со својата богата кариера има постигнато големи успеси како тренер на големи 
боксерски имиња, да се потсетиме на убавите боксерски денов и славните успеси на 
тренерот. 
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19. Турнир во КИК  БОКС  (јуни- ноември) 
Опфаќа учество на најдобрите спортисти од овој спорт од нашата држава. 
Турнирот ке се одржи во Спортска сала Куманово. 
20. Учество на АК Куманово на Меѓународни атлетски митинзи, нашите членови 

во склоп на Македонската репрезентација учествуваат на Балканско , Европско и 
Светско првенство организирано од Светска атлетска федерација. 

21. Традиционален турнир во мал фудбал ВИДОВДЕН (јуни) 
Учество на неограничен број на екипи по пријава. Време на траење зависно од 

бројот на учесници (од 10 – 20 дена). 
Место на одигрување : отворен спортски терен „Кеј“ или ,,Соколана,,Куманово. 
22. Учество на Велосипедскиот клуб ВЕЛО-М Куманово на Меѓународни 

велосипедски трки кои се во организиран систем на натпревари и се бодуваат за Ранг 
Листа на Светска велосипедска федерација.Инаку нашиот велосипедски клуб повеќе 
години наназад е најдобар клуб и е повеќекратен државен првак и победник на КУП на 
Република Северна Македонија кој со успех ја претставува нашата општина и држава 
во меѓународните натпреварувања.  

23. Отворени забави фудбалски школи. (август) 
Учество на ученици од I до VI одделение од сите училишта од нашата општина, 

со задолжителна родова застапеност-најмалку 30% девојчиња, под менторство на 
нивни професори.  

24. Традиционален меморијален турнир во мал фудбал (август) 
Учество на спортски клубови од градот и село Умин Дол. 

Натпреварите ке се играат на отворен спортски терен во село Умин Дол во вечерните 
часови. 

25. ТУРНИР ВО ЖЕНСКИ ФУДБАЛ  (август ) 
Учество на најдобрите женски фудбалски клубови од РСМакедонија. 
Натпреварите ке се играат на фудбалскиот терен во село Речица. 
26.Меѓународен Бланик КУП Куманово- натпревар со воздушни едрилици во 

прецизно слетување. Планирано е да земат учество над 35 натпреварувачи, се 
планира да се одржи на 05-06 септември. 

Меѓународен КУП Куманово-натпревар со авиони во прецизно летање, се 
планира да се одржи во септември, со учество на до 25 натпреварувачи. 

Меѓународен Падобрански КУП Куманово – натпревар со падобрани, се планира 
да се одржи  во септември со учество на 30-35 натпреварувачи. 

27. Меморијална трка. 
Меморијална атлетска трка во чест на Јунуз Јунузи, која сепредвидува да стане 

традиционална, на која ќе земат учество врвни атлетичари од Косово, Албанија, 
Србија, Бугарија, Црна Гора, Швајцарија, Турска и др.  

28.  Семинари за бразилска џиу џица - спортско боречка вештина.   
Семинарот се организира под водство на Ивица Алексовски и спортисти од 

нашата република и повеќе соседни.  
29 .Меѓународен  турнир во бокс „Златен Гонг“-полуфинале (ноември) 
Турнирот ќе се одржи во Спортска сала во Куманово.Учество ќе земат најдобри 

боксери од РСМакедонија и странство.Овој турнир ќе претставува враќање на боксот 
како најтрофеен спорт во Куманово. 

30. Учество на меѓународни натпреварувања, Европски и Светски првенства во 
модерен балет на Танцовиот спортски клуб МЕРЛИН Куманово.  

31. Меѓународен фудбалски-футсал турнир (ноември) 
Опфаќа учество на клубови од РСМакедонија и соседните држави Албанија, 

Грција, Србија и Црна Гора,  кој ке се одржи на 27 и 28. Ноември во Спортска сала 
Куманово. 

Турнирот опфаќа временски период од два дена. 
32. Светски ден на планината. 
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Акција на планинарење-пешачење, за одбележување на Светски ден на 
планината 14-15 декември, се одвива до планинарските домови Малотино, Дејловце и 
Длабочица, кои се наоѓаат 
 во подножјето на убавиот Козјак. 

33.Новогодишен пливачки турнир. 
Турнирот се организира на Градски базен во Куманово, со учество на сите 

пливачки клубови од Куманово и РСМакедонија во сите категории. 
34. Турнирски натпреварувања на пензионери-спортисти (мај-декември) 
Учество на пензионери спортисти на организирани општински, зонски, 

меѓузонски и државни турнири во: шах, влечење јаже, атлетика, пикадо, фрлање ѓуле и 
во други спортски дисциплини. 

35. Учество на турнири во бокс. 
Учество на најдобрите боксери од нашите клубови на позначајни државни 

турнири првенство и меѓународни турнири во државите: Србија, Косово, Бугарија и 
БИХ. 

36. Промоција на спортски јубилеји. 
Спортски клубови и сојузи од нашата општина, покрај реализација на своите 

спортски програми одбележуваат и свои јубилеји, кои се промовираат како спортски 
манифестации во насока на популаризација на спортот во оделна гранка. 

37. Подршка на новоформирани спортски клубови реактивирање на старите од 
сите  
видови на спортот (посебно ќе се обрне внимание на женски клубови) во доменот на  
конституирањето, регистрацијата, организацијата и отпочнувњето со реализација на 
нивните програмски активности. 

38. Подршка на спортисти кои имаат постигнато забележителни резултати од 
сите категории и во сите видови на спортови.  

Сите наведени активности во ставката се во организација и реализација на 
Општинскиот сојуз на спортови Куманово и членки на сојузот, спортски 
клубови,здруженија и сојузи, кои се занимаваат со наведените категории на спортските 
активности како : ВК ВЕЛО-М, ЗСПК  КОЗЈАК, ЗПЗП Козјак 2013, ДСД КК Куманово 
2009, ЖРК Куманово, ФК Кумановo Еуроспорт, MРК Куманово,  ЖКК Куманово, БК 
Фајтер Илери Куманово, ЖОК Куманово ФК Биџо, Атлетски клуб КУМАНОВО, БК 
Куманово-84, ЗСРРК Пчиња,АК Теута, ОСУСК, ТСК Динамик, ТСК Мерлин, Тенис клуб 
Куманово 2010, ГШК Куманово-1, Карате клуб Куманово 75, Мото клуб Бислим, КИК 
бокс Куманово 2006, ППК Куманово, Стрелачки клуб Куманово 2000,  Аикидо клуб 
Агатсу, Клуб за бразилска џиу џица ДСтронгест Рутс Куманово,ППК Соколана, ВК 
Кросс Сајклинг, ТК Тумба, ПК Тумба, ЖФК Речица, ОФС Куманово,ФК Куманова-
Милано, ЗСРР Мак Дам, ССРИ,ШК Фишер, КК Риниа Баскет, КК Ронин Доџо, АК 
Куманово и други клубови. 

За сите наведени активности, предвидена е манифестација со сценарио на 
отварањето и завршувањето на истите со доделување на соодветни награди и 
признанија на најуспешните учесници. 
Б  Спорт за инвалиди-лица со посебни потреби. 

Организирање и реализација на овие спортски активности ќе се одвиваат по 
програма на нашата членка Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди која ги опфаќа 
следниве натпреварувања :  

- општински натпревар во атлетика – повеќебој  
- општински натпревар во пинг-понг 
- општински натпревар во стрелаштво 
- општински натпревар во шах и 
- организирање Меѓународен натпревар во пинг понг помеѓу спортисти од 

Бугарија, Црна Гора, Србија Хрватска и РСМакедонија. 
- одржување на општински натпревар помеѓу инвалидските организации во 

општината по повод ден на инвалидите 3-ти Декември. 
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Соработка со Општина Куманово за имплементација и подршка на Проектот 
„Моќно образовно партнерство“ кој има за цел да го подобри квалитетот на живот на 
лицата со интелектуална попреченост над 18 години преку образование, спорт и 
култура. 

 
За реализација на сите наведени спортски активности неопходно е 

обезбедување на спортски реквизити, спортски терени, озвучување, превоз, стручни 
лица, награди, сместување, освежителни пијалоци, пропаганден материјал, 
репрезентативен материјал и друго. 

Во овој дел на реализација на активностите, стручно и финансиски ја пружаме 
нашата подршка согласно можностите.  

Финансиски средства под Ставка I ( А и Б )_____________750.000,оо денари. 
Реализација на финансиските средства ќе биде согласно можностите и 

динамиката на реализација на програмските содржини по оваа ставка. 
 

 Ставка  II 
  СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ-ПРИРЕДБИ, ТУРНИРИ ОД ПОСЕБНИ 
НАЦИОНАЛНИ 

И ОПШТИНСКИ  ИНТЕРЕСИ 
1. Избор на најдобри спортисти од училишен спорт (декември). 
Спортска манифестација која опфаќа прогласување на  најдобрите  спортисти - 

ученици во доменот на училишниот спорт во рамки на резултатите остварени на 
општинско, зонско и републичко натпреварување за основни и средни училишта од 
нашата општина во 2020 година.  

2. Избор на спортисти на годината на Куманово.(декември) 
Претставува најголема спортска манифестација. 
Општинскиот сојуз на спортови Куманово во соработка со спортскте клубови и 

сојузи ке изврши прогласување на најуспешните спортисти, спортски клубови, тренери 
и спортски работници за 2020 година од сите рангови и области на спортските 
натпреварувања. 

На манифестацијата ќе присаствуваат спортисти, екс спортисти, спортски 
клубови членки на ОССК од сите области во спортот, гости од спортските асоцијации 
(Агенција за млади и спорт на РСМ, Сојуз на спортските федерации на РСМ), 
федерации и истакнати јавни и спортски работници од општината и државата. 
Спортски манифестации по повод 11-ти Октомври (ден на востание на РСМ) 

3. Традиционален Меморијален марш ПОЈАК КАЛМАН    
Спортска манифестација во планинарење која се одржува 21 години. На 

манифестацијата земаат учество вкупно 56 планинари од ЗСПК КОЗЈАК Куманово, ПД 
Кораб, ПД Бистра и Китка.  
Планинарскиот марш ќе се одвива на релација Куманово-Арбанашко со автобуси и 
пешачење ,а се реализира прв викенд во Октомври и по повод 11 Октомври. 

4.Традиционална меѓународна велосипедска трка ТРОФЕЈ 11-ти ОКТОМВРИ 
Трката ќе се одржи низ улуците на градот, со учество на околу 100 

велосипедисти од РСМакедонија  соседни и други земји. 
5.Турнир во пинг понг. 
Турнирот ќе се одржи во спортската сала во Гимназија Гоце Делчев на кој ќе 

земат учество пинг понг ветерани од нашата Општина и РСМ. 
6. Атлетски митинг. 
Атлетскиот митинг ќе се одржи на Атлетски терен кај ОСТУ Наце Буѓони. На 

митингот ќе земат учество ученици од нашата Општина на училишни трки, атлетски 
клубови од РСМ на натпревари и родители со деца на Семејна штафета.  

7. Тенис турнир. 
Турнирот ќе се одржи на Спортски центар „КЕЈ“- тениски терени, на кој ќе 

учествуваат тениски клубови од РСМ.  
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8. Куп во спортско риболовство .  
Со учество на најдобри рибарски клубови од нашата и соседните држави. 
Турнирот ке се одржи на Река Пчиња. 
9. Аикидо семинар 11 Октомври Куманово. 
Семинарот ќе се одржи во спортската сала при СЕУ Перо Наков Куманово. На 

семинарот ќе учествуваат аикидо борци од Куманово и РСМ, предводени од врвни 
Мајстори во Аикидо спортот од Јапонија, Шведска или Србија. 

10.Боксерски турнир ОЛИМПИСКО КУМАНОВО. 
Во спомен на врвните боксери и боксерски работници кои со победите и 

медалите на низа регионални и меѓународни турнири го вбројаа Куманово како град на 
боксот.  
Спортски манифестации по повод 11-ти Ноември денот на ослободувањето на 
град Куманово.                           

11. Традиционален турнир во футсал за ПЕХАР  НА  ГРАДОНАЧAЛНИК  
Турнирот ке се одржи во Спортската сала Куманово. 

 На турнирот учествуваат најдобри екипи од сите средни училишта од нашата 
општина. 

12. Рапид турнир во шах 11 –ти ноември  
Оваа спортска манифестација опфаќа учество на најдобри шахисти од нашата 

држава и општината. 
13.Меѓународен позивен турнир во пинг понг ,,11-ти ноември,, 
Турнирот ке се одржи во Спортската сала Куманово. На турнирот ке учествуваат 

пинпонгари од најдобрите клубови во нашата и соседните држави. 
14.Куп во спортско риболовство ,,11-ти Ноември,,  
Со учество на најдобри рибарски клубови од нашата и соседните 

држави.Турнирот ке се одржи на Река Пчиња. 
15. Улична атлетска трка 11 Ноември  
 Трката ќе се одржи низ улиците на централното градско подрачје. Ќе 

учествуваат ученици од основни и средни училишта од нашата Општина како 
претходница на трката која е планирана да се трча 3000 метри за жени и 5000 метри за 
мажи. Се планира со години оваа трка да стане полумаратон и маратон.  

16. Меѓународен турнир во женски ракомет, по повод 11-ти Ноември. На 
турнирот ќе учествуваат екипи од соседните држави, а ќе се одржи во спортската сала 
при СЕУ Перо Наков.   

Сите наведени активности во ставката се во организација и реализација на 
Општинскиот сојуз на спортови Куманово и членки на сојузот, спортски 
клубови,здруженија и сојузи, кои се занимаваат со наведените категории на спортските 
активности. 

За сите наведени активности, предвидена е манифестација со сценарио на 
отварањето и завршувањето на истите со доделување на соодветни награди и 
признанија на најуспешните учесници. 

17.Кошаркарски турнир за деца до 16 години, ке се одржи по повод празникот 11-
ти Ноември во спортската сала при СЕУ Перо Наков. 

 
За реализација на сите наведени спортски активности неопходно е 

обезбедување на спортски реквизити, спортски терени, озвучување, превоз, стручни 
лица, награди, сместување, освежителни пијалоци, пропаганден материјал, 
репрезентативен материјал и друго. 

Во овој дел на реализација на активностите, стручно и финансиски ја пружаме 
нашата подршка согласно можностите.  

Финансиски средства под Ставка II___________________ 300.000,ооденари 
Реализацијата на финансиските средства ќе биде согласно можностите и 

динамиката на реализацијата на програмските содржини по оваа ставка. 
Ставка III 
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ОПШТИНСКИ СОЈУЗ НА СПОРТОВИ КУМАНОВО – ПРОГРАМСКИ ОСНОВИ 
Општински сојуз на спортови Куманово како највисока спортска асоцијација во 

Општината, има потреба на средства за основното функционирање кои опфаќаат 
потрерба од стручно техничка активност како услов за реализација на спортските 
активности од јавен интерес дадени во програмата, како и користење на простории 
соодветни за функционирање и материјални услови врз основа на член 22-а точка 5 од 
Законот за спорт на РСМ. 

Засега ОССК Куманово има постојано ангажирани четири (4) професионално 
вработени  на неопределено време, Секретар на сојузот, технички секретар, референт 
одговорен за училишен спорт и референт одговорен за реализација на манифестации, 
кои засега со големи напори професионално ги извршуваат обемните задачи како и 
стручно технички работи .  

Покрај програмската сојузот има активности во насока на конституирање на 
спортските клубови, сојузи и друштва со усогласување на своите акти према 
позитивните регулативи од Законот за спорт, ЗЗФ на РСМ како би ги оствариле своите 
програми за активност преку сојузот. 

Сојузот им пружа стручно-техничка помош на спортските клубови, сојузи членки 
на сојузот, во изработка на документација потребна за добивање на решение за 
вршење дејност-спорт од Агенција за млади и спорт на РСМ, како и по однос на други 
административно технички работи, води регистар за сите членки (спортски клубови и 
сојузи) со генералии и документација потребна за основање на здружението (статут, 
решенија за регистрација , трансакциски сметки,програми и др.). Активноста опфаќа 
учество и организирање на стручни семинари во областа на спортот, успешни 
соработки и контакти со сектор за спорт и култура при општината, сојуз на спортовите 
на РСМ, Агенција за млади и спорт на РСМ, ОКСМ( Олимписки комитет на Северна 
Македонија) и спортски федерации на РСМ 
 Стручната служба успешно го спроведува процесот на децентрализацијата во 
областа на спортот со програмираните спортски активности од јавен интерес во 
Општината како и реализација на истите. 
 Ги спроведува критериумите за тренажните активности на спортските клубови во 
спортските објекти со кои располага Општината. 
 Во реализација на масовните форми на активности се вклучуваат и стручни лица 
зависно за која област на спортот се работи. 
 За успешно функционирање и остварување на своите активности, Сојузот има 
потреба и од основни и материјални средства: компјутер, телефон, гориво, 
книговодствени услуги и материјални трошкови, пропаганден материјал – соопштенија 
до јавноста преку локални ТВ, Радија и Веб портали за сите спортски настани дадени 
во оваа Програма и друго. 
 Потребни средства под ставка III  _____________________1.550.000,оо денари  
Реализација на финансиски средства ќе се одвивива секој месец во тековната година 
во висина од 129.166,оо денари (1.550.000,оо : 12 месеци = 129.166,оо) 
Ставка IV 

НАТПРЕВАРУВАЧКИ – ПОДРШКА НА ВРВЕН СПОРТ И РЕАКТИВИРАЊЕ НА 
ПОСТОЈАНИТЕ И СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ ВО ПОЕДИНИ 
СПОРТСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Натпреварувачки – масовен спорт. 
Подршка на клубови кои се натпреваруваат во понизок ранг (општински, зонски и 

регионален) и младински лиги во сите области на спортот. 
Реализација на активностите опфаќа потреба за обезбедување котизација, 

спортска опрема, реквизити, трошкови за стручни лица, превоз и спортски објекти( за 
тренинзи и одигрување на натпревари). 

Во овој дел на реализација на активностите, стручно и финансиски ја пружаме 
нашата подршка согласно можностите.  

Финансии____________________________________________ 380.000,oo ден. 
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2. Врвен спорт 
Овие спортски активности ги опфаќа спортските клубови од нашата Општина кои 

учествуваат во највисокиот степен на натпреварувања во организација на Спортските 
федерации на РСМ. 

Реализација на активности опфаќа потреба од финансиски средства за : 
котизации, судиски и делегатски трошоци, патувања, исхрана, тренери, хранарина и 
стимулација на играчи, спортска опрема и реквизити, подготовки, ангажирање на 
спортисти во и вон државата, обезбедување на спортски терени и материјални 
трошоци. 

Предложените средства се насочени за реализација на дел од потребите за 
обезбедување на спортски терени, стручни лица – судии и делегати, патувања и 
материјални трошоци за спортските клубови према категорија на учество во државните 
натпреварувања и тоа:  
1. ДСД КК „Куманово 2009“ во прва државна лига во кошаркa        1.750.000.oo ден 
2. ЖРК „Куманово“ –  во Супер лига во ракомет за жени _____       1.400.000.oo ден 
3. ЖФК „Речица“ во Прва женска фудбалска лига____________         200.000.oo ден 
4. MРК „Куманово“ –  во државна Прва лига во ракомет______          700.000.oo ден 
5. ЖКК „Куманово“ во прва државна лига за жени____________         100.000.oo ден 
6.  ВК „ВЕЛО-М“ во прва државна лига во велосипедизам___            150.000.оо ден 
7.  Боксерски клуб „Куманово - 84“ прва државна лига во бокс           90.000.оо ден 
8. КК Куманово 2 – втора државна лига во кошарка ___________         30.000,оо ден 
9. Боксерски клуб Фајтер Илери-прва државна лига во бокс____        50.000.оо ден 
10. КК Риниа Баскет – втора државна лига во кошарка ________         30.000,оо ден 
11. МКК Куманово– втора државна лига во кошарка ___________        30.000,оо ден 
12. ФК „Биџо“ во втора државна футсал лига _______________           50.000.oo ден 
13. ФК Башкими 1947 Куманово- Трета лига север _____________       30.000,оо ден 
14. ГШК „Куманово 1“ во прва државна лига во шах____________      60.000.оо.ден 
15. Атлетски клуб „Куманово“ во прва државна лига во атлетика     130.000.оо ден 
16. Стрелачки клуб „Куманово 2000“ во прва државна лига во стрел.50.000.оо ден 
17. Пинг понг клуб „Куманово“ во втора државна лига________     30.000.оо ден  
18. КИК бокс Куманово 2006 во прва државна лига_____                 70.000.оо ден 
19. ВК Кросс Сајклинг во прва државна лига во планински велосипед. 40.000.оо 
ден  
20. Аеро клуб Куманово во прва државна лига во воздухопловство 60.000.оо.ден 
21. ЖОК Куманово ___________________________________________   50.000,оо ден 
22. Пинг понг клуб Соколана 2020- во втора државна лига ______      20.000,оо ден 
23.Атлетски клуб Теута - во прва државна лига во атлетика ____       20.000,оо ден 
                                                     Вкупно финансиски средства:      5.130.000.оо ден  
 
-  Спортски клубови – рекреативни натпреварувања 
19. ЗСРРК „Пчиња“ во прва државна лига на спортски риболов          10.000.оо ден   
18. ТСК „Динамик“ во државно првенство во танцување___________ 20.000.оо ден  
19. ТСК „Мерлин“ во државно првенство во модерен танц_________ 20.000.оо ден 
20. ЗСПК „Козјак“ рекреативно и спортско планинарење___________10.000.оо ден  
21. ЗПЗП „Козјак 2013“рекреативно и спортско планинарење ______ 10.000.оо ден 
22. Аикидо клуб „Агатсу“ турнири (семинари) во држава и странство10.000.оо ден 
23. ЗСРР Мак Дам во прва државна лига на спортски риболов______10.000.оо ден 

           Вкупно финансиски средства под В :   90.000.оо ден 
    Точка 2 вкупно  ________________________________5.220.000,оо ден  

Финансиски средства под оваа (4) ставка  
 Под точка 1 __________________________________________ 380.000,ооденари 
 Под точка 2____________________________________           5.220.000,ооденари 
 Финансиски средства под ставка IV                     Вкупно :   5.600.000,оо  денари 
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Реализација на финансови средства ќе биде согласна можностите и 
натпреварувачките активности на клубовите по оваа ставка . 
 
Ставка V 
            Подршка во обезбедување на превоз, сместување, исхрана, спортски 
терени и објекти за одржување на тренажен процес и првенствени натпревари на 
спортските клубови и сојузи. 

Опфаќа учество на нашите спортски клубови и сојузи членки на ОССК, на 
турнири, спортски манифестации, првенствени натпревари и меѓународни натпревари 
од секакви видови и во сите категории на спортот во државата и надвор од неа, а со 
цел да ја успешно претставуваат нашата Општина и Република Северна Македонија. 

Подршка согласно можностите и во реализација на спортските активности  за 
кои се неопходни соодветни спортски објекти за тренажен процес , одигрување на 
првенствени, пријателски натпревари и одржување на спортски манифестации и 
турнири. 

Реализација опфаќа обезбедување на превоз ( кола, автобус-минибус ), исхрана 
на спортските клубови за натпревари кога гостуваат,  играат како домаќини и во 
припремниот период како и обезбедување на спортски објекти за реализација на 
спортските активности. 
   Финансиски средства под ставка V  ____________________   1.200.000.ооденари 
 
Ставка  VI 
 УЧИЛИШЕН СПОРТ – Учениците го сакаат спортот-да им го овозможиме тоа. 
 Училишен спорт – Реализација на училишен спортски систем во основните и 
средните училишта на ниво на Општината и Република е во домен на Општинскиот 
сојуз на Училишен спорт Куманово во координација со ОССК. 
Системот ќе се реализира по следниот систем на натпревари: 

1. Натпревари во училиштето 
2. Меѓуопштински училишни лиги за 6 и 7, 8 и 9 одделение и средни училишта 
3. Зонски училишни лиги (Кумановска зона) и  
4. Регионални училишни лиги (Источна зона) 
5. Државни училишни лиги и Државни спортски игри  
6. Меѓународни натпревари. 

 
1. Во систем на натпревари во училиштето се воведува нов систем на 

натпреварување кое ке се одвива на следниов начин:  
Училишни спортски лиги кои ќе се реализираат на 4 нивоа во спортовитр: 

футсал, коошарка, ракомет и одбојка за основни и средни училишта, во машка ио 
женска конкуренција.Сите 80 општини се поделени во 36 меѓуопштински целини 
групирани во 12 зони и три региони. 

Системот на натпревари во другите спортови останува ист како во минатата 
учебна година. 

2. Меѓуопштински училишни лиги. 
Заедно  со ОСУСК  и ФУСМ од почеток на учебна и натпреварувачка година 

2019/20 согледувајќи ја популарноста на поедини спортови, кај поширокото граѓанство 
во нашата општина започнавме со реализација на Училишни спортски лиги, кои ќе се 
реализираат на четири нивоа во спортовите футсал, кошарка, ракомет и одбојка за 
основните и средните училишта во машка и женска конкуренција.Сите 80 општини во 
Република Северна Македонија се поделени во 36 меѓуопштински натпреварувачки 
целини групирани во 12 зони и три региони (Источен , Западен и Скопски). 

Системот на натпревари во другите спортови останува ист како во минатата 
учебна година.  
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Со реализација на овој систем на натпреварување ќе бидат постигнати 
позитивни резултати во развојот на масовниот спорт во Општината, популаризација на 
спортот, позитивна реакција, интерес, прифаќање и подршка од граѓаните и јавните 
медиуми во нашата Општина. 

Имено овој систем на натпреварување многу години наназад се спроведува во 
развиените земји, предизвикувајќи голем интерес, популарност и подршка од 
граѓанството и јавните медиуми. 

Истиот овозможува континуирано учество во спортските натпреварувања во 
текот на целата година на ученик-спортист, кој овозможува услови за подигање и 
усовршување на спортските особини и дава реални изгледи да поединци се вклучат во 
квалитетниот-врвниот спорт, преку спортските клубови во Општината и пошироко, во 
квалитетни натпреварувања организирани од Републички федерации. 

Натпреварите зависно од временските услови ќе се играат во спортските 
објекти: Спортска сала и училишни сали. 

Во натпреварувањето ќе учествуваат над 1.100 (илјада и сто) ученици-спортисти 
со вкупно 20 наставници, во дадените спортски дисциплини со одигрување на 720 
првенствени натпревари, што ќе биде најголема и најмасовна спортска манифестација 
во Општината, темел и основа за развиток на квалитетниот спорт. 

Натпреварувањата ќе се одвиваат по изготвени Правилници и Пропозиции за 
натпреварувања за секоја дисциплина оделно, под раководство на Комисии (за 
натпреварување, дисциплински и др.). 

3. Зонски училишни лиги (Кумановска зона). 
Во овој степен на натпревари учествуваат најдобрите екипи-училишта од 

Општините: Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Пробиштип, Крива Паланка, 
Ранковце, Кратово и Свети Николе што претставува Кумановска зона. 
Натпреварувањата се организирани за основни и средни училишта во следниве 
дисциплини: - Кошарка – машка и женска конкуренција, - Одбојка – машка и женска 
конкуренција, - Ракомет – машка и женска конкуренција. - Футсал– машка и женска 
конкуренција.Победни~ките екипи на Зонските лиги се стекнуваат со право за учество 
во Регионални училишни лиги. 

4. Регионални училишни лиги (Источна зона) 
На територијата на Република Македонија се организираат три Регионални училишни 

лиги и тоа Источен, западен и Скопски регион. Регионалните училишни лигисе 

составени од 4 екипи , односно во нив учествуваат победничките екипи на четирите 

Зонски лиги во рамки на еден регион. Регионалните лиги се играат по ЕДНОКРУЖЕН 

бод систем со ДВА турнири. Одржувањето на Регионалните лиги ќе се организира во 

месеците Март и Април 2021 година. Првопласираните екипи во Регионалните лиги се 

квалификуваат за учество и настап во Државен турнир. 

5. Државни училишни лиги 
Во натпреварувачката и учебна 2020/21 година ќе се одржат ЕДНОДНЕВНИ  

завршни ДРЖАВНИ ТУРНИРИ за секој спорт и категорија, на кои ќе учествуваат четири 
екипи и тоа : ПРВОПЛАСИРАНИТЕ екипи на Регионалните лиги во трите региони и 
најдобрата ВТОРОПЛАСИРАНА екипа од трите региони како четврта екипа.Доколку 
две второпласирани екипи од различни региони имаат потполно ист скор и салдо, 
учесникот на завршниот Државен турнир се одредува со ЖРЕПКА. 

По завршување на Регионалните лиги, ИО на ФУСМ ги одредува градовите-
домаќини на завршните Државни турнири, како и го уредува КАЛЕНДАРОТ со термини 
на завршните државни турнири, кои ќе се одржат во Април и Мај 2021 год. 

6. Меѓународни натпревари. 
Првопласираните екипи на Државни натпревари се стекнуваат со право да 

учествуваат на Меѓународно (Светско) првенство доколку се организира од Светската 
федерација на училишен спорт. 
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7. Програма на Општината за субвенционирање на наставни, воннаставни и 
спортски актривности по пливање во Затворениот базен-Куманово за учениците 
од основни и средни училишта од Општина Куманово за 2021 година. Програмата 
ќе се реализира секој работен ден со шестчасовни активности од кои 3часа 
претпладне и 3часа попладне(еден термин е еден час). 

Реализатор ќе биде ОСУСК со субјектот кој управува со Затворениот базен, во 
координација со Сектор за образование при Општина Куманово. 

Финансиски средства за стимулација на стручниот кадар за реализација на оваа 
Програма ќе се обезбедат со програмата за финансирање на спортот во Општина 
Куманово, преку Општински сојуз на спортови Куманово од ставката наменета за 
Сојузот на училишен спорт Куманово.  

8. Учество на сите значајни манифестации на ученици и училишни спортски 
клубови по повод Општински и Државни празници, организирани во 
соработка со  ОССК .  

9. Реализација на вон наставни спортски активности на училишни спортски 
клубови.  

За реализација на училишниот спортски систем дадени под точка 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 
и 7 се неопходни основни средства за учество на стручни и технички лица (комисии, 
судии, и делегати, записничари, мерачи на време, лекари, домаќини, хигиеничари, 
вратари, редари, тренери) материјални трошкови (Правилници, дипломи, пехари, 
медали, озвучување, пропаганден материјал, билтени,календари, исхрана, 
безалкохолни пијалоци и парични награди за учесници-спортисти и тренери-
професори)  превоз и регистрација на клубовите. 
 Финансиски средства под ставка VI ___________________1.500.000.оо денари 
 Реализација на финансиските средства ќе биде согласно можностите и 
динамиката на реализација на програмските содржини по оваа ставка. 
 
VII НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦИ 

- трошоците се однесуваат на измирување обврски по разни основи за 
реализираните содржини од претходни програми 
 - трошоци за реализација на спортските манифестации и спортски активности на 
клубови непредвидени во содржината, по основ на сите изнесени ставки на оваа 
програма. 
 -трошоци за транспорт, сместување и исхрана во случај на вонредни успеси на 
поедини спортски клубови надвор од Република Северна Македонија. 
 Во текот на годината во реализација на програмските активности кај клубовите 
доаѓа до промени во доменот на созревање на услови за организирање на поедини 
спортски манифестации, постигнување на позитивни резултати и учество во повисок 
ранг на натпреварувањето во систем на натпревари на спортските федерации на 
РСМакедонија и други позитивни промени, како успешни учества  во КУП на 
натпревари и меѓународни првенствени и турнир натпревари. 
 По поднесените програми и барања на спортските клубови во тековната година 
одлука за реализација на средствата по однос на програмите донесува надлежен 
орган на сојузот во корелација со ресорниот орган на општината. 
  Финансиски средства под ставка VII __________________ 2.600.000.оо денари 
 

РАСПОРЕД 
на финансиски средства за реализација на програмските активности  

дадени во ставки од I до VII од програмата 
 

Ставка I –  Спортско рекреативни активности- спорт за сите, спорт за  
       инвалиди-лица со посебни потреби...........................................750.000,оо ден. 

Ставка II – Спортски приредби, турнири и манифестации од посебен 
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                интерес за 
Општината......................................................................................................300.000,оо ден. 
Ставка III – Општински сојуз на спортови – Програмски основи.............1.550.000,оо ден. 
Ставка IV – Натпреварувачки – врвен спорт и подршка во реактивирање на 
                 Постојаните и создавање на нови спортски клубови во поедини  
                 спортски дисциплини……………………………………………….5.600.000,оо ден. 
Ставка V Подршка во обезбедување на превоз,сместување,исхрана,  
              спортски терени и објекти за одржување на тренажен процес и                           
                првенствени натпревари на спортските клубови и сојузи.... 1.200.000,оо ден. 
Ставка VI – Училишен спорт.................................................................1.500.000,оо ден. 
Ставка VII – Непредвидени трошоци.........................................................2.600.000,оо ден. 
         ------------------------------------ 
       Вкупно по ставки од I до VII :         13.500.000,оо ден. 
 

Распределбата на средствата према рангот и видот на натпреварувањата ќе го 
врши УО на Општинскиот сојуз на спортови во координација со надлежниот Сектор на 
локалната самоуправа за што ќе поднесе извештај на Советот на Општина Куманово. 
 

Програмата влегува во сила со денот на oбјавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово‘‘. 
 
Бр. 09 – 8185/32                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
 
632. 

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

Заклучок 
за објавување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на 

населението од заразни болести во 2021 година 
 

 1. Се објавува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2021 година, Бр. 09-8185/33, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
Бр. 08-8493/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
633. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 25 став 1 точка 11 и член 66 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.  13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), а во врска со член 
14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на 
РМ“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
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257/20), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни 

болести во 2021 година 
 
Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од  заразни  болести,   Советите   
на   Општините,  по   претходно мислење   на   Центарот   за   јавно   здравје   за   подрачјето   
за   кое   е основан, донесуваат Програма за спроведување на општи мерки за заштита  на  
населението  од   заразни   болести   на   своето подрачје. 
 
Со оваа Програма се утврдуваат општите мерки, активности, извршители, рокови и извори 
на финансиските средства потребни за нивна реализација во 2021 година. 
 

Мерки, цели, активности 
 
Главна цел на програмата е спроведување на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести како и утврдување на   активностите,   извршителите,   роковите   и   
финансиските средства потребни за нивна реализација во 2021 година. 
 
Програмата   дефинира   пет   општи   мерки   за   заштита   на населението на Општина 
Куманово од заразни заболувања, кои со исполнувањето   на   поставените   цели   треба   да   
придонесат   за кревање на повисоко ниво на заштита на населението од заразни болести. 
 
I.Општа мерка 
 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И КОНТРОЛА НА ИСПРАВНОСТА НА 
ВОДАТА И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
 
1. ЦЕЛ 
Снабдување на населението со безбедна вода за пиење. 
 

АКТИВНОСТИ 
Населението во Општина Куманово се снабдува со вода за пиење   од   градскиот   
водоводен   систем   со   кој   стопанисува комуналното   претпријатие   Ј.П.Водовод,   од   
локални   селски водоводи,   јавни   чешми   и   бунари.   Во   некои   населени   места   во 
општината   водоснабдувањето   е   преку   индивидуални водоснабдителни објекти 
 
2. ЦЕЛ 
Контрола   на   исправноста   на   водата   и   објектите   за водоснабдување. 
 

АКТИВНОСТИ 
Ц.Ј.З. Куманово врши проценка на безбедноста на водата за пиење преку санитарно- 
хигиенски увиди на водоснабдителните објекти, земање на примероци вода и 
лабораториска анализа во однос   на   физичко-хемиски   и   микробиолошки   параметри   на 
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примероците   на   вода.   Годишно   се   изготвува   информација   до Советот   на   Општина   
Куманово   за   безбедноста   на   водата   за пиење,   состојбата   со   заболувања   кои   може   
да   се   пренесуваат преку водата за пиење, се предлагаат мерки за подобрување и се 
издвојуваат приоритетните објекти. 
 
Финансиските   средства   за   спроведување   на   точка   1   ќе бидат   обезбедени   од   
буџетот   на   Ј.П.   „Водовод“   и   Општина Куманово. 
 
II. Општа мерка 
 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И ДРУГ ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД НА НАЧИН ШТО 
ЌЕ ОНЕВОЗМОЖИ ЗАГАДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 
 
1. ЦЕЛ 
Отстранување и прочистување на отпадните води се врши со цел да се оневозможи 
загадување на човековата околина. 
 

АКТИВНОСТИ 
Во Општина Куманово прочистувањето на отпадните води го врши Пречистителната 
станица – Ј.П. „Водовод“, с. Доброшане. 
Отстранувањето и прочистувањето на отпадните води  даваат големи придобивки и тоа: 
- се   добива   прочистена   отпадна   вода   до   степен   од   втора 
-се добива вода од втора категорија,   односно   вода   погодна   за         
растителниот  и  животинскиот свет, но не и вода за пиење; 
- добивање   и   користење   на   био-гас,   т.е.   произведува   800 
-добивање и користење на био-гас т.е. произведува 800 м3/ден био-гас од кој годишно се 
произведува 400 000 КWh електрична енергија; 
- добивање   на   мил   кој   понатаму   може   да   се   користи   како 
-добивање на мил кој понатаму може да се користи како природно ѓубриво во 
земјоделието. 
Пречистителната станица – Ј.П.  „Водовод“, с.Доброшане, располага со капацитет за 
прочистување на отпадни води 100 000 еквивалент жители, со можност за доградба со што 
капацитетот би се зголемил од 150 000 – 200 000 еквивалент жители. 
 
Капацитет за максимален проток на отпадна вода: 
 - 1300 м3/ч. 
- 18 000 м3/ден 
- 6 000 000 м3/год. 
Финансиските   средства   за  спроведување   на   точката   1   ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Ј.П. „Водовод“ – Куманово 
 
2. ЦЕЛ 
Отстранувањето   на   цврст   отпад   (смет)   е   континуиран процес што обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини,   на   отворените   простори   на   јавните   објекти   
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и   на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување,   заради   
обезбедување   на   здрава   и   чиста   животна средина. 
 

АКТИВНОСТИ 
Одржувањето   на   чистотата   на   јавните   површини, празнењето   и   чистењето   на   
садовите   за   смет   од   јавните површини и собирањето, изнесувањето и депонирањето на 
смет и други отпадоци од станбени, деловни и други корисни површини во Општина 
Куманово, го врши  Ј.П. „Чистота и зеленило“. 
 
Одржувањето   на   чистотата   се   врши   според   годишната програма   за   чистење   на   
Јавното   комунално   претпријатие. Годишната програма содржи: динамика, начин и 
технологија на чистење, како и обем на работите со одделни и вкупни вредности на 
програмираните работи. 
  
Финансиски   средства   за   втората   цел   ќе   се   обезбедат   од Буџетот   на   Ј.П.   „Чистота   
и   Зеленило“   и   Буџетот   на   Општина Куманово. 
 
3. ЦЕЛ 
Заштита на вработените во Јавното комунално претпријатие, коишто вршат отстранување 
на отпадот и во својата работа се изложени   на   опасност   заради   контакт   со   ѓубре,   со   
што   би се спречило , првенствено настанување, а потоа и ширење на заразни болести. 

АКТИВНОСТИ 
- редовно обновување на опремата за работа (заштитна 
- редовно обновување на опремата за работа ( заштитна униформа, алат и сл.) и  
- задолжително   вакцинација   по   епидемиолошки индикации (активна имунизација против 
цревен тифус - задолжителна еднаш на три години). 
- систематски здравствени прегледи на вработените. 
 
- систематски здравствени прегледи на вработените 
Финансиските средства за третата цел ќе бидат обезбедени од Буџетот на Комуналното 
претпријатие кое врши отстранување на цврст отпад. 
 
4. ЦЕЛ 
Мерки и активности против аерозагадување 
-секоја година со одлука на Советот на Општина Куманово се донесуваат неопходни мерки 
против аерозагадување. 
Во Програмата од областа на заштита на животна средина и природата на Општина 
Куманово, која секоја година ја донесува Советот на Општина Куманово  подетално се 
образложени мерките и активностите кои се превземаат против аерозагадувањето.  
 
III. Општа мерка 
 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИ И ХИГИЕНСКИ УСЛОВИ ВО ЈАВНИ ОБЈЕКТИ - УЧИЛИШТА 
Училиштата се потенцијални жаришта на заразни болести, 
па поради тоа потребно е водење грижа во повеќе сегменти. 



  Страница  595                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

На територијата на општина Куманово има: 
 
- Средни училишта 
1. СОУ - Гимназија  „Гоце Делчев“ 
2. СОУ - Гимназија  „Сами Фрашери“ 
3. ОСТУ „Наце Буѓони“ 
4. ССОУ „Киро Бурназ“ 
5. СОУ „Перо Наков“ 
 
- Основни училишта 
1. ООУ „11Октомври“ 
2. ООУ „Бајрам Шабани“ 
3. ОУ „Наим Фрашери“ 
4. ООУ „Браќа Миладиновци“ 
5. ООУ „Крсте Мисирков“ 
6. ОУ „Вук Караџиќ“ 
7. ООУ „Кочо Рацин“ 
8. ООУ „Толи Зордумис“ 
9. ОУ „Христијан Карпош“ 
10. ОУ „Магдалена Антова“ 
11. ООУ „Битолски Конгрес“ с. Лопате 
12. ООУ „Карпош“ с. Умин Дол 
13. ООУ „Вера Которка“ с. Клечовце 
14. ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкезе 
15. ООУ „Кирил и Методиј“ с. Романовце 
16. ООУ „Браќа Рибар“ с. Табановце 
17. УОМО „Панче Пешев“ 
 
-  Општински   јавни   установи   од   областа   на   културата,   социјалната   и   детската 
заштита 
1. ЈОУ – Библиотека „Тане Георгиевски“ 
2. ЈУ – Дом за стари лица „Зафир Сајто“ 
3. ЈОУ – Детска градинка „Ангел Шајче“ 
4. Дневен центар за лица со посебни потреби 
 
- Општински јавни установи од областа на ученичкиот стандард 
 
1. ЈУ   –   Општински   ученички   дом   „Професор Мијалковиќ“ 
 
1. ЦЕЛ 
Следење   на   здравствената   состојба   на   вработените   во јавните   установи   со   цел   
исклучување   на   опасноста   од пренесување   на   заразни   заболувања   на   најранливата   
група   - децата. 
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АКТИВНОСТИ 

-   вршење   на   здравствени  хигиенски прегледи   врз   вработени  
во погореспоменатите училишта согласно законските прописи. 
Начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите на вработените, 
како и формата и содржината на санитарната книшка, ги пропишува министерот за 
здравство. 
 
2. ЦЕЛ 
Задолжителна   превентивна   дезинфекција,   дезинсекција   и дератизација во училишните, 
предучилишни и социјални установи со цел создавање на безбедна средина. 

АКТИВНОСТИ 
Во училиштата превентивата дезинфекција, дезинсекција и дератизација  е задолжителна 
на секои 6 месеци, а ја врши Ј.З.У. „Центар за Јавно Здравје“ - Куманово. 
 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата се врши пред почетокот на 
првото и пред почетокот на второто полугодие. 
 
3. ЦЕЛ 
Создавање здрави поколенија преку постојано следење на зравствената состојба на 
учениците и нивна имунизација. 

АКТИВНОСТИ 
За систематските прегледи и вакцинациите на учениците, надлежен   е   Здравствен   дом   -   
Куманово,   а   се   вршат   според однапред   изготвен   распоред   на   екипите   по   што   
училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините. 
 
По добивање на известувањето, училиштата се обврзани да ги   преземат   потребните   
активности.   За   таа   цел,   училиштата имаат   назначено   лице   кое   по   известувањето   
од   надлежната здравствена   установа,   пристапува   кон   активности   за спроведување на 
истата. 
 
Точните   термини   за   вакцинација   и   систематски   прегледи допонително   се   
определуваат,   а   се   извршуваат   во   следните одделенија: 
 
За вакцинација 
Одделение 
I   - 6 години 
II   - 7 години 
VI - 12 години 
IX  - 14 години 
III/IV – 18 години  
 
За систематски преглед 
Одделение 
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I 
III 
V 
VII 
 
Лица од училиштата задолжени за спроведување на систематски прегледи и 
вакцинации 
 
  Училиште  -  Одговорно лице 
1. ООУ „11 Октомври“Куманово  -   Бобан Ничевски 
2. ООУ „Бајрам Шабани“Куманово -Мерџиване Нухии 
3. ОУ „Наим Фрашери“Куманово - Ѓулшене Шаќири 
4. ООУ „Браќа Миладиновци“Куманово – Милена Илиќ Пешиќ 
5. ООУ „Крсте Мисирков“Куманово - Перо Цветковски и Сузана Денковска 
6. ОУ „Вук Караџиќ“Куманово – Фросина Ефремовска 
7. ООУ „Кочо Рацин“Куманово – Кети Берјановиќ Доцевска 
8. ООУ „Толи Зордумис“Куманово – Даниела Тасова 
9. ОУ „Христијан Карпош“Куманово - Слаѓана Ѓориќ 
10. ОУ „Магдалена Антова“ н. Карпош - Живко Стојковски 
11. ООУ   „Битолски   Конгрес“   с. Лопате – Гзиме Османи 
12. ООУ „Карпош“ с. Умин Дол – Горица Јовановска 
13. ООУ „Вера Которка“ с. Клечовце - Андријана Аскелиевска 
14. ООУ   „Јероним   Де   Рада“   с. Черкезе -Џеврије Исмаили 
15. ООУ   „Кирил   и   Методиј“   с.Романовце- Џемаледин Азири 
16. ООУ „Браќа Рибар“ с. Табановце - Ангелина Спасовска 
 
Финансиски   средства   за   активностите   под   цел   3   не   се потребни. 
 
4. ЦЕЛ 
Одржување   на  хигиенски   услови   со   цел спречување на настанување и ширење на 
заразни болести ( со посебен акцент на КОВИД-19) според дадениот Протокол за 
постапување на основните и средните училишта во Република Северна Македонија за 
реализација на воспитно – образовниот процес со физичко присуство на учениците во 
учебната 2020/2021 година. 

АКТИВНОСТИ 
- постојано   одржување   на   хигиена   на   работните 
- поставување на едукативно-информативни материјли и насоки за заштита на здравјето и   
безбедност во училиштето пред влезот во училиштето; 
- поставување средства за дезинфекција пред влезот како и во училниците; 
- постојано одржување на хигиена на работните простории како и во училниците; 
- постојано одржување на хигиена со дезинфекција во 
- постојано одржување на хигиена во  санитарните јазли со дезинфекција со средство  кое 
делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 
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0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 
70% алкохол за дезинфекција на горните површини; 
- обезбедување течен сапун во тоалетите и дезинфекциони средства; 
- течен сапун во тоалетите; 
- замена   (каде   што   има   потреба)   на   чучавци   со  WC 
- зголемување на бројот на хигиеничари; 
- дезинфекција   на   водата   за   пиење   онаму   каде   што 
 
Финансиски средства за извршување на општата мерка 4 ќе обезбедат училиштата од 
сопствените буџети. 
 
IV Општа мерка 
 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 
1.ЦЕЛ 
Промоција   на   здравјето   и   превенција   од   заразни   болести преку здравствена 
едукација на учениците во основните училишта на територијата на општината. 
Унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ инфекција преку 
подигање на свеста, формално и неформално образование, превенција и рано откривање. 

АКТИВНОСТИ 
Во  2021 година,   Советодавни  и  едукативни  предавања   во училиштата ќе се вршат и на 
други теми, согласно со потребите и можностите на Ј.З.У. „Центар за Јавно Здравје“ - 
Куманово. 
 
Финансиски   средства   за   реализација   на   оваа   цел   не   се потребни. 
 
V.   Општа мерка 
ВРШЕЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА И 
ДРУГИ ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИ МЕРКИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ЈАВНИ ПОВРШИНИ 
 
1. ЦЕЛ 
Спречување  на  појавата  на  штетници  кои  предизвикуваат или се преносители на заразни 
заболувања. 
 
Дезинсекција   се   извршува   како   мерка   во   борба   против инсекти( членконоги вектори), 
а со цел спречување на ширење заразни болести ( Треска на Западен Нил,Маларија, 
Чикунгунија, Конгокримска Хеморагична треска, Лајмска Борелиоза,Лајшманиоза и др.)  
каде што како вектори се јавуваат истите.  
Дератизација се извршува како мерка во борба против глодарите, а со цел спречување на 
ширење на заразни болести (Туларемија, Q-треска,  Хеморагична треска, Лептоспироза , 
Салмонелоза и др.) каде што како вектори се јавуваат истите. 
 
2. ЦЕЛ 
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Заловување на кучиња скитници како (вектори) преносители на заразни болести. 
 

АКТИВНОСТИ 
Дезинфекцијата,   дезинсекцијата   и   дератизацијата   се изведуваат со стручна и техничка 
помош на Ј.З.У. „Центар за Јавно Здравје“ - Куманово и правни лица што ги исполнуваат 
условите пропишани со закон и прописи донесени врз основа на истиот. 
 
Авиотретирањето   против   комарци   ќе   се   врши   со авиозадимување и запрашување  на 
територијата на Општина Куманово   на   површина   од   3   000   хектари   во  еден   наврат   
и тоа на следните локации: 
 
- Локации: 
1. Течение на река Кумановка 
2. Течение на река Липковка 
3. Течение на река Којнарка 
4. Месна заедница Бабин Дол 
5. Месна заедница Гоце Делчев 
6. Месна заедница Тоде Мендол 
7. Централно градско подрачје 
Аеросолна дезинсекција од земја - терестичка дезинсекција - третирање на возрасни 
комарци според однапред мапирани терен. 
Ларвицидна дезинсекција – се изведува во фаза на ларва на комарецот. 
Отстапување   од   оваа   редовна   постапка   ќе   се   изврши   по претходно упатство од 
страна на ЈЗУ „Центар за Јавно Здравје“ –Куманово. 
 
Дезинсекцијата (третман против крлежи) на територијата на Општина Куманово ќе се врши 
на следниве јавни површини: 
 
- Јавна површина: 
1. Градски парк 
2. Октомвриска Револуција – Кеј 
3. Октомвриска   Револуција   -   Д-р Бато 
4. Површини   од   Супер   маркет   до Монопол 
5. Тоде Думба – кошеви 
6. Спомен Костурница 
7. Мал и голем плоштад 
8. Соколански парк 
Хемиските третмани ќе се изведуваат во раните утрински часови. Операцијата ќе биде 
изведена во две фази, односно два последователни   третманa,   со   меѓупериод   од   две   
седмици (зависно   од   временските   услови).   За   таа   цел   ќе   се   користат инсектициди 
регистрирани од Министерството за здравство на Р.С. Македонија. 
 
Хемиски третман против лазечки инсекти (црна бубашваба) во отвори на шакти од 
постоечка канализација. 
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Дератизацијата   се   врши   со   поставување   на   мамци   во отворите од шахтите на 
постоечката канализациска мрежа, а ќе бидат   опфатени   и   отворите   што   служат   за   
собирање   на атмосферска   вода.   Вкупниот   број   на   опфатени канализациони   шахти   
изнесува  1600.  
Се   предвидува   поставување   на хемиски препарати ( родентициди ) мамечки   места   во   
јасно обележени и затворени мамечки кутии, кои ќе бидат фиксирани во ѕидот на основата 
од кејот. 
Финансиски   средства   за   извршување   на   дезинфекцијата, дезинсекцијата и 
дератизацијата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Куманово. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Програмата  влегува  во  сила   со   денот   на   објавувањето  во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
  
Бр. 09 – 8185/33                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател,         
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
634. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година, 
Бр. 09-8185/37, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8497/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
635. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 11, став 1, алинеа 7 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), Национална програма за социјална 
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, 8/15 и 11/19), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А  
за социјална заштита на Општина Куманово 

за 2021 година 
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку мерки, активности, 
програми и политики за заштита од социјални ризици1, превенција и надминување на 
социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните, со 
цел промовирање и оддржување на социјалната сигурност на граѓаните, спречување на 
социјалната исклученост, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и 
зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и продуктивен 
живот. 
Дејноста на социјалната заштита се обезбедува преку остварување на права на парична 
помош од социјална заштита и обезбедување на социјални услуги и други мерки утврдени 
со Законот за социјална заштита.  
Согласно пропишаното во член 7 од Законот за социјална заштита, Републиката и 
општините обезбедуваат вршење на дејноста на социјална заштита во рамките на правата и 
должностите утврдени со Уставот на Република Северна Македонија и закон, преку 
основање на установи за социјална заштита или пренесување на вршењето на работи од 
областа на социјална заштита на здруженија, други правни и физички лица кои се дел од 
мрежата на овластени даватели на социјални услуги утврдена од страна на Министерството 
за труд и социјална политика. 
Единиците на локална самоуправа во РСМ развиваат локални мерки и активности за 
социјална заштита согласно Законот за социјална заштита и Националната програма за 
развој на социјалната заштита 2011-2021 а водејќи се според специфичните потреби на 
граѓаните на своето подрачје. Општините во областа на социјалната заштита и заштитата на 
децата, согласно Законот за локална самоуправа, имаат надлежност за вршење на следниве 
работи- детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и 
оддржување); остварување на социјална грижа за инвалидни лица; децата без родители и 
родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата 
од еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; 
лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигнување на свеста на 
населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право и воспитување 
на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со 
Националната програма за развој на социјалната заштита.  
Обезбедувањето на социјалната заштита на локално ниво во општина Куманово започна со 
донесувањето на Програмата за организирање и обезбедување на социјална заштита која 
Советот на Општина Куманово ја донесе на 08.07.2010 година. Од тогаш, Одделението за 
социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита  при Секторот за култура, 
спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита, креира, организира и 
спроведува бројни мерки и активности предвидени со програмите за развој на социјална 
заштита во општина Куманово (2011-2013, 2015-2017 и 2018-2021).  
Согласно новиот Закон за социјална заштита донесен во 2019 година, општините се должни 
да донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на социјална 
                                                           
1
 Социјален ризик е состојба која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото социјално функционирање на 

поединецот, семејството и одредена група, која може да дојде во потреба од социјална помош. Основните социјални 
ризици на кои е изложен поединецот се: мајчинство, болест, старост, смрт, повреда и попреченост. 
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заштита во која ќе бидат предвидени активности и средства за реализација на истите како и 
надминување на нивните социјални проблеми.2 Минатата година беше донесена годишна 
Програма за социјална заштита во општина Куманово за 2020 година.  
По претходно извршеното мапирање на социјални ризици (теренско и институционално), 
потреби и социјални услуги кои се обезбедуваат од страна на установи за социјална, 
здравствена и детска заштита во општина Куманово, Одделението ги утврди приоритетите 
на делување на локално ниво за претстојната 2021 година, преку изготвување на оваа 
годишна Програма за социјална заштита која опфаќа: 
 

I. Субвенционирање на трошоци за комунални услуги 
 
Согласно член 11, став 1, точка 2 од Законот за социјална заштита, Општината може да 
донесе одлуки за утврдување на права и услуги во поголем обем од обемот на права и 
услуги утврдени со законот, во таа насока Општина Куманово врши субвенционирање на 
трошоци за комунални услуги (вода за пиење и изнесување на смет) за следниве категории 
кои се наоѓаат под социјален ризик: 
- Стечајни работници кои не се опфатени со Законот за материјално обезбедување на 

невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна 
сопственост на државата а истите се членови на Здружението на стечајни работници 
УНИТ 1 Куманово;  

- Самохрани родители кои согласно законското дефинирање претставуваат родители кои 
сами ги вршат родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот 
родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или 
трајно не ги извршува родителските права и должности ( до 18 годишна возраст на 
детето или до 26 годишна возраст доколку се образува), како и самохрани родители на 
деца со попреченост до 26 годишна возраст корисници на посебен додаток. 

- Згрижувачки семејства кои имаат згрижено едно или повеќе деца без родители и 
родителска грижа; 

- Лица кои до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска 
грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст;  

- Лица корисници на право на  социјална сигурност за стари лица  предвидена со Закон за 
социјална сигурност на старите лица („Службен весник на РСМ бр. 104/19)); 

 
Условите и начинот на спроведување на постапката за субвенционирање на трошоците за 
комунални услуги ќе бидат пропишани во Правилникот за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги. 
 

II. Обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени 
лица- корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање 

на трошоци за комунални услуги 
 
                                                           
2 Социјален проблем е објективен настан или ситуација предизвикан од сложени општествени настани, природни непогоди 
и девијалнтни однесувања, кои неповолно влијаат врз поединецот, општествените групи или заедници на начин што им го 
отежнува или оневозможува социјалното функционирање и задоволувањето на човековите потреби, чии последици не 
можат да се надминат без организирана општествена поддршка. 
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Општина Куманово оваа година ќе започне со нова мерка за помош и поддршка на 
социјално загрозените семејства кои живеат на територија на општина Куманово, а тоа се 
лица- корисници  на гарантирана минимална помош (ГМП), материјално и станбено 
необезбедени.  
Согласно член 57 од Законот од социјална заштита, како и член 22, став 1, точка 7 од Законот 
за локална самоуправа,  Општината ќе обезбеди помош за домување на материјално и 
станбено необезбедени лица- корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку 
субвенционирање на трошоци за комунални услуги (вода за пиење и изнесување на смет),  
кои живеат на територија на општина Куманово.  
Условите и начинот за спроведување на постапката за обезбедување на помош за 
домување ќе бидат пропишани во Правилникот за обезбедување на помош за домување на 
материјално и станбено необезбедени лица- корисници на гарантирана минимална помош 
(ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги (вода за пиење и 
изнесување на смет).  
На тој начин, Општината се одлучи да издвои една од низата на мерки со кои може да се 
обезбеди помош за домување на горенаедена категорија,  а сè со цел обезбедување на 
услови, воспоставување и развој на оваа надлежност.  
 

III. Еднократна парична помош или помош во натура 
 
Согласно член 11, став 1, точка 2 од Законот за социјална заштита, Општината може да 
донесе одлуки за утврдување на права и услуги во поголем обем од обемот на права и 
услуги утврдени со законот, во таа насока Општина Куманово врши доделување на 
еднократна парична помош или помош во натура на лице или семејство кое се  нашло во 
состојба на социјален ризик. 
Под помош во натура се подразбира обезбедување на облека, исхрана и други средства кои 
се неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и семејството согласно проценката 
извршена од страна на  Комисијата за доделување на еднократна парична помош или 
помош во натура. 
Условите и начинот на спроведување на постапката за доделување на еднократна парична 
помош или помош во натура ќе бидат пропишани во Правилникот за доделување на 
еднократна парична помош или помош во натура. 
Во случај на поголема штета причинета од претрпена природна непогода или епидемија 
како и подолго лекување во здравствена установа на член на семејството, одлука за 
доделување на еднократна парична помош донесува Советот на Општина Куманово. 
 

IV. Обезбедување на социјални услуги преку Програмата Општинско корисна 
работа 

 
Општина Куманово од 2013 година е активен учесник во Програмата Општинско корисна 
работа организирана од страна на Министерството за труд и социјална политика, Агенција 
за вработување на Република Северна Македонија и Програмата за развој на Обединети 
Нации (УНДП) во осум последователни циклуси. 
Преку учество во Програмата Општинско корисна работа, Општина Куманово со години 
врши обезбедување на социјални услуги на неколку ранливи категории на граѓани како што 
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се: лицата со попреченост - корисници на дневните центри за лица со интелектуална 
попреченост во општина Куманово, учениците со попреченост вклучени во редовното 
инклузивно образование,  старите лица и други. 
Општина Куманово во октомври 2020 година започна со реализирање на предвидените 
активности во рамки на Проектот „Моќта на децата “ дел од Програмата Општинско 
корисна работа 2020/2021 , кој ќе трае до јуни 2021 година. Овој проектен циклус е 
посветен на обезбедување на асистирана помош и поддршка на ученици со попреченост 
вклучени во редовното инклузивно образование преку ангажирање на образовни 
асистенти.  
Општина Куманово во Проектот „Моќта на децата“- Програма Општинско-корисна работа 
2020/2021 учествува со 20% кофинансирање на исплатата на вкупно 9 ангажирани 
лица/образовни асистенти, и со 100 % финансирање на исплатата на вкупно 8 ангажирани 
лица/образовни асистенти.  
Условите, постапката и начинот на реализација на проектните активности се пропишани во 
Оперативните упатства за Програмата Општинско корисна работа – 2020 година. 
Во текот на 2021 година ќе бидат следени јавните повици за новиот проектен циклус ОКР 
2021/2022 на кој што Општина Куманово ќе се јави со нов проект изготвен по мерка и 
потребите на граѓаните во општина Куманово. 
 

V. Делегирана надлежност од страна на Општина Куманово кон овластени 
даватели на социјални услуги утврдени од страна на Министерството за труд и 

социјална политика, како и здруженија, други правни и физички лица кои 
добиле дозвола за вршење на работи од социјална заштита. 

 
Општина Куманово обезбедува делумно финансиско покривање на функционирањето на 
Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост „Порака Наша“ Куманово врз 
основа на Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на Општина Куманово во 
областа на социјална заштита бр. 07-7507/9 од 08.07.2010 година и Договор за меѓусебни  
права, обврски и одговорности за реализација на делегирани надлежности за вршење 
вонинституционални услуги за социјална заштита на лица со интелектуална попреченост во 
општина Куманово бр. 03-3508/1 од 18.03.2011 година, склучен помеѓу Општина Куманово 
и Здружение Регионален Центар за лица со интелектуална попреченост „Порака Наша“ 
Куманово. 
Можноста на општините за пренесување на вршењето на работи од социјалната заштита на 
здруженија, други правни и физички лица е предвидена со член 7 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 ). 
 

VI. Проект „ Засади живот за живот “– садница за секое новороденче 
 
Продолжување со реализација на Проектот „Засади живот за живот“ преку кој се доделува 
садница за секое новороденче, родено на територија на општина Куманово со цел 
превземање на позитивни мерки за пошумување и зазеленување на слободните површини 
во градот и околината и намалување на штетните последици од аерозагадувањето.  
 

VII. Континуирано продолжување со реализација на Проектот „Инклузија 
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на деца Роми“ во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ Куманово 
Општина Куманово, континуирано, со години, учестува во реализација на Проектот 
„Инклузија на деца Роми“ во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ Куманово, имплементиран 
во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Ромскиот Едукативен 
Фонд- Будимпешта. Целта на овој проект е зголемување на бројот на децата- Роми во 
Јавните општински установи-Детски градинки, надминување на стереотипите и 
предрасудите во детските градинки, подобрување на социјалните вештини и знаењето на 
македонскиот јазик на децата-Роми кои ќе ја посетуваат детската градинка, како и 
поддршка и овозможување на раниот детски развој. 
Обврска на Општина Куманово при реализација на проектот е да обезбеди превоз за 30 
(триесет) деца Роми вклучени во проектот од нивниот дом до градинката и назад, секој 
работен ден. 
 

VIII. Продолжување со активностите на мултидисциплинарниот тим за 
постапување со деца на улица/улични деца во општина Куманово 

 
Согласно член 22 од Законот за локална самоуправа, една од надлежностите на Општината 
во областа на социјалната заштита и заштита на децата е и грижа за категоријата „деца на 
улица“. Тоа се деца кои припаѓаат на ранлива категорија, коишто  живеат со своите 
семејства, но во голема мера се запоставени, исклучени од образовниот процес и се на 
подложни на економска експлоатација, незгрижени и секојдневно присутни на 
крстосниците во градот. Заради понатамошно спроведување на надлежностите, а со намера 
за поинтензивно работење во оваа насока, и во 2021 година продолжуваме со 
спроведување на активностите и мерките, кои ќе бидат дел од Акционен план за заштита на 
деца на улица во општина Куманово-2021 година, спроведувани од страна на 
Мултидисциплинарниот тим за постапување со деца на улица во општина Куманово, 
составен од претставници на Општина Куманово, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа- Куманово и МВР-СВР Куманово.  
Целта на активностите и мерките ќе бидат насочени кон намалување на бројот на децата на 
улица, како и превенција од детско питачење, малолетничка деликвенција, трговија со луѓе, 
економска експлоатација на деца и слично. 
 

IX. Превентивни активности за подигнување на јавната свест на 
граѓаните 

 
Превентивното делување преку активности за подигнување на свеста на граѓаните е од 
исклучителна важност за спречување на појава на социјални ризици и проблеми, кои го 
намалуваат квалитетот на животот на граѓаните. За таа цел, а согласно надлежноста која 
општините ја имаат според Законот за локална самоуправа, Општина Куманово предвидува 
низа активности и превентивни мерки во областа на социјалната и детската заштита, како и 
организирање на настани за симболично одбележување на значајни датуми од 
горенаведените области.  
 

Финансиска рамка за реализација на Програмата за социјална заштита 
на општина Куманово за 2021 година  
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 Социјална услуга Издвоени финансиски 

средства (во денари) 
Буџет 

1. Субвенционирање на трошоци за комунални услуги 
(вода и смет) 

 
6.400.000,00 

 

 
Општина 
Куманово 

2. Обезбедување на помош за домување преку 
субвенционирање на трошоци за комунални услуги 
(вода и смет) 

 
3.600.000,00 

  

 
Општина 
Куманово 

3. Еднократна парична помош и помош во натура 800.000,00 
 

Општина 
Куманово 

4. Обезбедување социјални услуги преку Програмата 
Општинско корисна работа 

 
529.200,00 

 

 
Општина 
Куманово 

5. Делегирана надлежност од страна на Општина 
Куманово кон овластени даватели на социјални услуги 
утврдени од страна на Министерството за труд и 
социјална политика, како и здруженија, други правни и 
физички лица кои добиле дозвола за вршење на работи 
од социјална заштита. 

 
1.500.000,00  

 
 

 
Општина 

Куманово3 

6. „Засади живот за живот“- садница за секое новороденче  
300.000,00 

Општина 
Куманово 

7. Проект „Инклузија на деца Роми“  180.000,00 
 

Општина 
Куманово 

8. Активности на Мултидисциплинарен тим за 
постапување со деца на улица/улични деца 

 
/ 
 

 
/ 
 

9. Превентивни активности за подигнување на јавната 
свест кај граѓаните 

 
/ 

 
/ 

 
ВКУПНО 

 
11.809.200,00 

Општина 
Куманово 

 
 Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
   
Бр. 09 – 8185/37                                                                        Совет на Општина Куманово              
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                       Атина Мургашанска, с.р. 
 
636. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  

Заклучок 

                                                           
3
 Средствата за обезбедување на оддржливост на Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост „Порака Наша“ 

Куманово се обезбедуваат од други буџетски ставки.  
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за објавување на Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски 
активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и 

средните училишта од Општина Куманово за 2021 година 
 

 1. Се објавува Програмата за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски 
активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и 
средните училишта од Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/41, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8501/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
637. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и 8 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 25 став 1, точка 11  и член 66 од Статутот на 
Општина Куманово (,,Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во 

Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од 
Општина Куманово за 2021 година 

 
1.    Оваа Програма утврдува содржини за субвенционирање на наставни, воннаставни и 
спортски активности по пливање во Затворениот базен - Куманово, за учениците во 
основните и средни училишта од Општина Куманово за 2021 година. 
 
2. Во општинските основни и средни училишта, во учебната 2020/2021 година, има вкупно 
15287 ученици, од кои во средните училишта 4980 ученици а во основните училишта има 
10307 ученици. Програмата предвидува да им се овозможат наставни, воннаставните и 
спортски активности по пливање, на учениците од Општина Куманово. 
 
3. Програмата ќе се реализира секој работен ден, со шестчасовни активности, од кои 3 часа 
претпладне и 3 часа попладне, а распоредот ќе го утврди организаторот, односно правниот 
субјект кој управува со Затворениот базен-Куманово, во соработка со Секторот за 
образование при Општината Куманово и општинските основни и средни училишта. Еден 
термин за учество во Програмата е еден час, а учениците ќе се организираат на неделно 
ниво по групи и училишта. 
 
4. Учество на учениците во Програмата ќе го утврдат самите училишта, при што за учество 
на секој ученик е потребно да има и изјава-согласност на родителот/старателот на 
ученикот.  
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5. Учеството во Програмата за учениците е бесплатно. Обврска е секој ученик со свои 
средства да обезбеди лични реквизити за пливање (костум за капење, капа за пливање и, 
незадолжително, но препорачано, очила за пливање). Сите други потребни реквизити за 
пливање по оваа Програма ги обезбедува организаторот. 
 
6. Организаторот на Програмата, освен потребни реквизити за пливање, обезбедува и 
други услови за реализирање на Програмата- затоплување, спасители на вода (служба за 
спасување) и друг специјализиран кадар. Средствата за ангажирање на потребниот 
наставен кадар – ментори на учениците ќе се реализираат преку Програмата на Општински 
сојуз на спортови – Куманово. 
 
7. Наставните, воннаставни и спортски активности по пливање за учениците – непливачи 
од општинските основни и средни училишта, ќе се реализираат откако ќе се создадат 
услови во Затворениот базен – Куманово. 
 
8. Предвидени средства за оваа Програма на годишно ниво изнесува 5.000.000 денари, 
кои ќе се обезбедат во Буџетот на Општина Куманово за 2021 година. Предвидените 
средства за активностите на оваа Програма, ќе се исплаќаат на правниот субјект кој 
управува со Затворен Базен-Куманово, по претходно поднесена сметка/фактура од страна 
на правниот субјект, а во висина на реално остварени трошоци: струја, вода, гас, реагенси за 
бактериолошка и хемиска исправност на водата. 
 
9. Реализатор на Програмата ќе биде Општинскиот Сојуз на училишен спорт-Куманово со 
субјектот кој управува со Затворениот базен, во координација со Секторот за образование 
при Општина Куманово.  
     Финансиски средства за стимулација на стручниот кадар за реализација на оваа 
Програма, ќе се обезбедат со програмата за финансирање на спортот во Општина 
Куманово, преку Сојузот на спортови – Куманово, од ставката наменета за Сојузот на 
училишен спорт – Куманово. 
 
10.  Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/41                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                    Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
638. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
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за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и 
одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година 

 

 
 1. Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување 
на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/43, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8503/1                                                     Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
639. 

Врз основа на член 94 и член 95, став 1 и став 5 од  Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 ,190/16 и („Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19 ), член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфрастуктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ" бр. 193/16 и 72/18), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе    

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на 
комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година 

 
ВОВЕД 

 Согласно член 95, став 5 од Законот за градежно земјиште со Програма за 
 уредување на градежно земјиште се  утврдуваат податоци за: 

- просторот  кој е предмет на уредување, 
- обемот на работите за подготвување и расчистување на  градежното земјиште; 
- обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на 

основната и секундарната инфраструктура,  
-  извори на финансирањето на уредувањето, 
- пресметување на трошоцита на уредувањето на градежното земјиште, 
- висина на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата 

распределба, 
- уредување на градежното земјиште, со утврдување на границите на комплексите 

за наплата на надоместокот, 
- висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата 

рапределба 
- начинот на распределба на средствата за финансирање на изградба и одржување 

на инфраструктурата, 
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- динамика на извршување на програмата 
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес за Република Северна Македонија 

и оцена за нивното влијание врз животната средина и природата,согласно со 
закон,што ги финансира Република Северна Македонија,односно инвеститорот на 
кого земјиштето му го отуѓила Република Северна Македонија, 

- средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за 
изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти, 

- изградба на комунална инфраструктура и 
- одржување на комунална инфраструктура 

 Оваа Програма ги усогласува потребите на комуналното уредување на градежното 
земјиште во согласност со потребите на станбената и друга изградба и преставува дел од 
нејзината конкретна реализација. 
 При определување на подрачјата за уредување се тежи да се продолжи континуитетот 
на градба од предходните години, да се уредуваат континуирано просторите за нормален 
развој на градот и да се обезбедуваат услови за изградба на сите потребни видови градски 
објекти. 
 Уредувањето на градежно земјиште се финансира од средствата остварени од 
надоместоците за уредување на градежно земјиште, од средствата од комунални такси , од 
Буџетот на Републиката и општината и од други средства. 
 Подготвувањето и опремувањето на земјиштето со комунални објекти ќе се врши во 
рамките на расположивите  средства, сообразно со техничките услови и можности. Притоа 
ќе се води сметка да се обезбеди нормално  функционирање на изградените објекти, а 
целосно уредување на земјиштето ќе се врши подоцна кога за тоа ќе се создадат 
материјални и технички услови. Ова е условено заради тоа што надоместокот за уредување 
на градежното земјиште во предходниот период не обезбедуваше покривање на реалните 
трошоци на уредувањето, поради што се останати обврските за уредување на поедини 
локалитети. 
 Средствата што ќе се остваруваат со оваа Програма ќе ги реализира органот при 
општината надлежен за уредување на градежно земјиште. 
 Покрај реализација на преземените и дефинираните задачи и обврски со оваа 
програма, истата е отворена и во неа ќе бидат вградени и евентуални други задачи, доколку 
има потреба за нивна ургентна реализација во текот на 2021 година, а за кои ќе одлучи 
Градоначалникот на Општината Куманово, за што на прва наредна седница ќе го извести  
советот на општината. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 
A. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕТО 
 
 Како градежно земјиште во смисол на оваа програма, а согласно на член 3 од Законот 
за градежно земјиште, се смета  изграденото и неизграденото земјиште на територијата на 
град Куманово планирано за станбена и друга изградба предвидена со  просторни и 
урбанистичките планови. 
 Во 2021 година уредувањето ќе се врши според оваа програма, а ќе бидат зафатени 
повеќе локации во градот и тоа: 
 - локалитети на кои ќе се регулираат обврските од предходните години, 
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 - локалитети на кои треба да отпочне градба во оваа година, 
 - локалитети на кои се вршат подготвителни работи за објектите кои ќе се градат во 
наредните години. 
 
A. Б.  ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ 
 
 Уредување на градежното земјиште во градскиот реон опфаќа: 
 1.  Подготвување на градежното  земјиште, 
 2.Опремување на градежното земјиште со комунални објекти од основна и секундарна 
инфраструктура. 
 3.  Изградба на објекти на веќе уредено градежно  земјиште. 

4. Поделба на градот на зони. 
 

Б. 1.   ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
 ЗЕМЈИШТЕ ОПФАЌА: 
 
 -  Изготвување на урбанистички планови, 
 -  Оформување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и елаборати, 
 -  Регулирање на имотно- правните односи со сопствениците на имотот и  
 изработка на елаборати за експропријација, 
 -  Отстранување и изместување на комунални објекти што сметаат при градба и 
 користење на објектот. 
 -  Преселување на станарите и покуќнината. 
 -  Рушење на објектите и пренесување на шутот на урнатите објекти, 
 -  Геомеханички испитувања на теренот, 
 - Санациони работи (израмнување на земјиштето, насипување , одводнување, о
 сигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од депонија и  земјени 
 растенија и други санациони зафати), 
 -  Програмирање на уредувањето. 
ПОЈАСНУВАЊЕ: 
 
 Дефинирање на поедини нивоа во објектот без оглед за која намена ќе се 
 користат: 
 а) подрум (визба) е етаж кој е целосно вкопан во земја или  цоклата на приземјето  е 
до 1,20 м. 
 б) приземје е етаж над подрумот чија цокла изнесува од 0,00 до 1,20 м. 
 в) кат е етаж над приземје. 
 г) поткровје е ниво на зградата кое е во целина изградено внатре во кровната 
 конструкција чија светла висина станбена просторија е минимум 2,5 м., а надзидок 
 може да биде до 1,50 м. 
 д) лоѓа е прооден простор  заграден од три страни. 
 ѓ) под лоѓа е прооден простор заграден од две страни 
 е) балкон е конзолен испуст надвор од габарит на објект 

ж) скалишен простор е простор во ширина  на  скали  катно ниво и подест на меѓукатно 
ниво. 
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з) за помошни простории во станбени куќи А1 се сметаат следниве простории: 
- гардеробер,  
- остава,  
- шпајз,  
- ходник, 
- скали  
- ВЦ,  
- купатило и др. 
и тие можат да зафаќаат до 20% од вкупната нето површина на објектот,сметано од 
кота ±0,00 м  

 При утврдувањето на  надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се 
пресметува нето корисна површина на објектот. 
 

Б.2. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 
ОБЈЕКТИ ОД ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА И  ИНСТАЛАЦИИ  

Опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации  опфаќа   две 
подгрупи: 
 а)  Опремување на земјиштето со примарни инфраструктурни објекти во кои 
 спаѓаат: 

- Непречен пристап до парцела од јавен пат,  
- магистрални и примарни водови за довод на вода во маса со пратечки објекти, 
- колектори на одвод на фекална и атмосферска вода, и пречистителна станица, 
- основна нисконапонска мрежа. 
Наведените работи учествуваат со 40% во надоместокот за уредување на 

 градежно земјиште кои во Програмата се дефинирани како ПРЕДХОДНИ 
 ВЛОЖУВАЊА. 
 б) Опремување на земјиште со секундарни инфраструктурни објекти и инсталации  во 
кои спаѓаат:  
 Основен степен на уреденост: 
 -   Изградба на непречен пристап до градежна парцела од јавен пат -     секударна 
 мрежа 

    I   експропријација                   5,00 % 
    II  пробивање               4,00 % 
    III Изработка на долен строј на улица                 10,00 % 
    IV Изработка на горен строј на улица                12,00 % 

 -   Изградба на фекална канализација                               9,00 % 
 -   Изградба на водоводна инсталација          8,00 % 
 -   Поставување на ниско напонска мрежа         4,00 % 

-   Изградба на атмосферска канализација         6,00 % 
 -   Улично осветлување              2,00 % 
 

Наведените работи претставуваат вистински (реални) трошоци за уредување на 
градежното земјиште, а учествуваат со 60% од надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 
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 Во опремување на градежнто земјиште со комунални објекти и инсталации во 
градежен реон со учество до 50% учествуваат и јавните  претпријатија од градот на кои им 
е доверено стопанисување и управување со објекти од комунална инфраструктура. 
 

Б.3.     ПОДЕЛБА НА ГРАДОТ НА ЗОНИ 
 
 Како и во минатите години и оваа година градот е поделен на четири зони према кои 
ќе се утврдува висината на надоместот за уредување на градежното земјиште во границите 
на градежниот реон на градот. 
  

ПРВА ЗОНА го опфаќа просторот на централното градско подрачје. Границите на 
оваа зона започнуваат од раскрсницата на ул.Т.Мендол со Булеварот III-та М.У.Б. (Зелен 
пазар), се движи по булеварот се до раскрсницата со ул. П.Чичо, а од тука на север 
продолжува по ул. П.Чичо и излегува на  ул. М.Пијаде, па преку ул.М.Антевска излегува на 
ул.В.Которка каде продолжувајќи по ул. П. Македонија излегува на ул. Б. Рибар по која се 
движи се до Булеварот О. Револуција. Од тука границата се движи по булеварот и ново 
предвидениот Булевар се до ул. Цар Самоил (прва до градскиот стадион) па преку неа 
излегува на ул. 11-ти Ноември и преку ул. Ф. Енгелс, 11-ти Октомври, ул. Б. Кидрич, ул. К. Фетак 
и ул. Х.Т. Карпош излегува на раскрсницата од ул. Т. Мендол и Булеварот III та М.У.Б. 
  

ВТОРА ЗОНА го опфаќа просторот помеѓу границите на првата и третата зона. 
Границата на втората зона се движи по ул. Д. Шутевски, ул. К. Антевски,дел од ул. Б. Буха, па 
преку ул. М. Зечар и ул. Т. Думба, ул. Д. Стопаревиќ и ул Б.Б.Гуцман излегува на 
раскрсницата од Булеварите  III -та М.У.Б. и О. Револуција. Од тука се движи во правец 
северо-исток по новопредвидена сообраќајница до железничката пруга и по неа се движи 
до автопатот. Од автопатот продолжува во правец на југ се до ул. Д. Шутевски од каде и 
започнува. 
   

ТРЕТА ЗОНА го опфаќа просторот помеѓу границите на втората зона и границата на 
градежниот реон утврден со Генералниот урбанистички план на градот. 

 
ЧЕТВРТА ЗОНА-ВОН ГРАНИЦА НА ГУП го опфаќа просторот помеѓу граница на 

градежен реон на град Куманово, утврдена со ГУП и граница на Општина Куманово. 
НАПОМЕНА: Во првата, односно втората зона, влегуваат и прв ред на објекти кои 

гравитираат од спротивната страна на улиците кои се дадени како граница на соодветните 
зони. 
 
В.  ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КОМПЛЕКСИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА  ГРАДБА 
 В. 1.  ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАДОТ 
 

Висината на просечниот надоместок за уредување на градежното земјиште по 1м2 
изградена нето развиена површина на објектот се утврдува во зависност од: 

 - вистински трошоци за уредување (60% надоместот), 
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 - предходни вложувања  (40% од надоместот), 
 - намената на објектот (станбен -  деловен), 
 - вид на објектот (колективна или индивидуална станбена зграда), 
 - зона во која се наоѓа објектот што се гради . 
 Појдовна големина во пресметувањето на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште за 2021 година  претставува утвредениот просечен надоместок по 1м2.  нето 
корисна површина на објектот, кој износ во текот на годината  месечно ќе се ревалозира со 
промена на курсот на еврото изразен со денари на ден на пресметка и плаќање, што ќе го 
врши органот на општината надлежен за уредување на градежното земјиште. Вредноста 
на надоместокот за уредување на градежното земјиште за 2021 година изнесува: 
  
В.1.1.  ДОМУВАЊЕ – А 
 

  В.1.1.1. ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ – А0 И А1 
 За индивидуална станбена изградба висината на надоместот за уредување на 
градежното земјиште ќе се пресметува во четири зони и тоа: 
 -   I   зона       3200,00 ден/м2 

 -   II   зона       2900,00 ден/м2 

 -   III   зона       2600,00 ден/м2 
            -   вон граница на ГУП                                                                      750,00 ден/м2 
 
B. В.1.1.1.2.  ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ – А2 
 Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се  пресметува во четири зони: 
 -   I  зона       3600,00 ден/м2 

 -   II  зона       3300,00 ден/м2 

 -   III зона       3000,00 ден/м2 

            -   вон граница на ГУП                                                                       750,00 ден/м2 

 

C. В.1.1.1.3.  ГРУПНО ДОМУВАЊЕ И ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ – А3 И А4 
Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се  пресметува во четири зони: 
 -   I  зона       2750,00 ден/м2 

 -   II  зона       2550,00 ден/м2 

 -   III зона       2400,00 ден/м2 

            -   вон граница на ГУП                                                                      750,00 ден/м2 

 
В.1.2.  КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ – Б 
Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ ДЕЈНОСТИ; Б2-ГОЛЕМИ ТРГОБСКИ ЕДИНИЦИ; 
Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ; Б4-ДЕЛОВНИ ДЕЈНОСТИ; Б5-ХОТЕЛИ; Б6-
ПРОСТОРИ ЗА СОБИРИ; В2-ЗДРАВСТВО 
 
 Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се  пресметува во четири зони: 
 -   I   зона                                                 5330,00 ден/м2 

 -   II   зона                                                 4550,00 ден/м2 

 -   III   зона                                         3510,00 ден/м2 

            -   вон граница на ГУП                                                                  1000,00 ден/м2 
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В.1.3.  ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА; В2-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА; В3-КУЛТУРА,  В4-ДРЖАВНИ 
И ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ  
 
 Надомест за уредување на градежното земјиште ќе се  пресметува во четири зони: 

-   I   зона       61,00 ден/м2 

 -   II   зона       61,00 ден/м2 

 -   III зона       61,00 ден/м2 

             -   вон граница на ГУП                         0,00 ден/м2 

 

В.1.4.  ПРОИЗВОДЕН, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ – Г 
Г1-ТЕШКА ИНДУСТРИЈА; Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА; Г3-СЕРВИСИ; Г4-СТОВАРИШТА 
 
 Пресметувањето на висината на надоместот за уредување на градежно земјиште за 
овој вид на објекти ќе се врши према големината на објектите изразени во м2. нето развиен 
пристор. 

-   до 500 м2       8000,00 ден/м2 

 -   од 500 м2 до 1000 м2     6000,00 ден/м2 

 -   над 1000 м2              4000,00 ден/м2 

 
В.1.5.ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ-Д И 
ИНФРАСТРУКТУРА-Е  
 
В.1.5.1. Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО; Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО; Д3-СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈА; Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ;  
В.1.5.2. Е2-КОМУИНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, Е3-НЕКОМПАТИБИЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 -   I   зона       4100,00 ден/м2 

 -   II   зона       3500,00 ден/м2 

 -   III зона       2700,00 ден/м2 

            -   вон граница на ГУП                              0,00 ден/м2 

 
B.1.5.2.1 ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНА ПРИДРУЖНА СОДРЖИНА 
(ПРОДАВНИЦИ, КАФИТЕРИИ, РЕСТОРАНИ, АВТО СЕРВИСИ, АВТО САЛОНИ, 
ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ)                           
                 5800,00 ден/м²  
 
B.1.5.2.2. ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНА ПРИДРУЖНА СОДРЖИНА 
(ПРОДАВНИЦИ, КАФИТЕРИИ, РЕСТОРАНИ, АВТО СЕРВИСИ, АВТО САЛОНИ, 
ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ) вон градски плански (урбанистички) опфат 
 
40% претходни вложувања и тоа                                                         2320,00 ден/ м²                                                               
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 Доколку градежното земјиште не се уредува целосно, вредноста на надоместот во 
точките  В.1.1. и В.1.2 и В1.5  ќе биде различна во  зависност од степенот на уреденоста и 
коефициент на редуцираност на соодветното земјиште на кое се гради при што ќе се 
користи табеларниот преглед даден во точка Б.2.  од оваа програма. 

Надоместок за сите видови објекти вон граница од ГУП e фиксен и не се пресметува 
степен на уреденост. 
 За останатите точки В.1.3, В.1.4, висината на надоместот е фиксен, при што 
инвеститорите се задолжуваат сами да го уредат земјиштето. 
 Податоците за степен на уреденоста на градежното земјиште ќе ги дават соодветните 
јавни претпријатија и оваа обврска е задолжителна. 
 
D. В.1.6.1 За станбени објекти 
 

 За станбени простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во 
висина од 100% од надоместокот утвреден за 1м² со оваа Програма. 

 За станбени простории со висина до 2.5м,попокривен простор ќе се плаќа 20% 
уредување на градежно земјиште. За потпокривни простории чиј назидок е поголем 
од 1.5м инвеститорот ќе плаќа  надомест за уредување на градежно земјиште во 
висина од 100% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За лоѓија затворена од три страни се плаќа надомест за уредување на градежно 
земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден за 1м² со оваа Програма. 

 За подлоѓија затворена од две страни се плаќа надомест за уредување на градежно 
земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За балкони,тераси се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина 
од 20% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За заеднички проодни тераси, пасажи се плаќа надомест за уредување на градежно 
земјиште во висина од 20% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За помошни простории, остави за гориво, котлари, визба се плаќа надомест за 
уредување на градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со 
оваа Програма. 

 За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за 
уредување на градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со 
оваа Програма. 

 За скалишен простор и заеднички комуникации  се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За стржарници, управител,простории за домар се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За паркиралишта и гаражи  се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште 
во висина од 10% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 
E. В.1.6.2 За деловни и јавни  објекти 
 

 За деловни простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во 
висина од 100% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За магацински простории се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во 
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висина од 50% од надоместокот утвреден за 1м² со оваа Програма. 
 За помошни простории,остави за гориво,котлара, се плаќа надомест за уредување на 

градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 
 За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за 

уредување на градежно земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден со 
оваа Програма. 

 За скалишен простор и заеднички комуникации  се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За паркиралишта и гаражи  се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште 
во висина од 10% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За лоѓија затворена од три страни се плаќа надомест за уредување на градежно 
земјиште во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За подлоѓија затворена од две страни се плаќа надомест за уредување на градежно 
земјиште во висина од 40% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За балкони,тераси се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина 
од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За отворен наткриен простор (настрешници ) се плаќа надомест за уредување на 
градежно земјиште во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

F.  
G. В.1.6.3 За други објекти 
 

 За катни гаражи се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од 
5% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За спортски покриени објекти се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште 
во висина од 50% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За спортски отриени објекти се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште 
во висина од 30% од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За бензинска пумпна станица и нејзини и  придружни содржини (продавници 
кафитерии и ресторани ,авто сервиси,авто салони помошни простории ) 

-    продажни простории на бензиски пунпни станици 100% 
-   услужни простории на бензиски пунпни станици 100% 
 За гасни станици и базни станици за 50 % од површината на локацијата 1,0 
 За отворени пазаришта  се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во 

висина од 30% од површина на локацијата, 1.0 од надоместокот утвреден со оваа 
Програма. 

 За базени  се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште во висина од 20% 
од надоместокот утвреден со оваа Програма. 

 За трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот се плаќа надомест за 
уредување на градежно земјиште во висина од 100% од надоместокот утвреден со 
оваа Програма. 

 За обjекти од терциjална здравствена заштита 5% од надоместок утврден со оваа 
Програма. 
Во новата корисна површина што ќе се гради согласно со заверена проектна 
документација не се пресметуваат површините на: 
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 инсталациони канали 
 окна за лифтови и 
 отворени паркиралишта 
 подземни резервуари  
 објекти заштитни како културно наслетсво 
 

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

H.  
I. В.1.6.4 За објекти од група на класи на намени Г –произвотсво дистрибуција и 

сервис:  
 Г1 тешка и загадувачка индустрија 5 % 
 Г2 лесна и незагадувачка индустрија 1 % 
 Г3 сервиси 1 %  
 Г4 стоваришта 1 % 

J.  
K. В.1.6.5 За објекти од група на класи на намени Б 5 –угостителски и туристички 

комплекси ,хотелски комплекси и одмаралишта ,и за објекти од група на класи на 
намена А4- хотел ,мотел,планинарски дом и лoвен дом  : 

 
 Сите простории 5% 

L.  
M. В.1.6.6 Надоместок за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по 

принцип на одложено плаќање на месечни рати и процентуално учество од вкупен 
износ со обезбедување на инструмент на клаузула во Договорот за сигурна 
динамика и гаранција за исплонување на договорената обврска : 

N.  
O. В.1.6.7  За агро берзи откупно дистрибутивни центри или пазари висината на 

трошоци за уредување на градежно земјиште , во зависност од степенот на 
уреденост на градежно земјиште се пресметува на 50% од вкупна пресметана 
површина  : 

 
В.1.6.8 За објекти финансирани од локална самоуправа и верски објекти не се 
пресметува за  надоместок на трошоци за уредување на градежно земјиште. 
 
B.1.6.9 За детски градинки ,пензионерски домови и домови за стари лица. 
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 Сите простории 5% 
  

В.2. НАДОМЕСТОК (КОМУНАЛНА ТАКСА)  ЗА  ПРИВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА  
ГРАДЕЖНО  УРЕДЕНО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 За привремено користење на градежно уредено земјиште се плаќа надоместок во 
зависност од намената за поставување на времен објект, за складирање  на градежен и 
други материјали, подвижни времени објекти, во зависност од локалитетот -  зона во која се 
наоѓа земјиштето. 
  
В.2.1. НАДОМЕСТОК(КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА  ВРЕМЕНО  СКЛАДИРАЊЕ НА  
ГРАДЕЖЕН  И  ДРУГ  МАТЕРИЈАЛ  НА УРЕДЕНО  ЗЕМЈИШТЕ: 
  
 -   I   зона       11.00 ден/м2  на ден 
 -   II   зона         5,50 ден/м2  на ден 
 -   III  зона                    2,70 ден/м2  на ден   
 
 
В.2.2.НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА)  ЗА  ПРИВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА  
ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ  ЗА  ПОДВИЖНИ  ОБЈЕКТ ВО  ГРАДОТ  ЗА  1м2/ ДНЕВНО  ВО  
ПЕРИОД  ЗА НОВОГОДИШНИТЕ  ПРАЗНИЦИ,  8МИ МАРТ и др.  61,00 ден/м2 

 
В.2.3.НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА  ПРИВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ  НА  ЈАВНИТЕ  
УРЕДЕНИ  ПОВРШИНИ  ПРЕД ДЕЛОВЕН  ПРСТОР (за тезги, изложување на  артикли, 
столови и маси пред деловни простории)  за вршење на дејност од м2 дневно и тоа: 
 
 -   I   зона          3,00 ден/м2  на ден 
 -   II   зона         2,00 ден/м2  на ден 
 -   III  зона                    1,00 ден/м2  на ден 
 
В.2.3.1. НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА) ЗА  ПРИВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ  НА  
ЈАВНИТЕ  УРЕДЕНИ  ПОВРШИНИ  ПРЕД ДЕЛОВЕН  ПРОСТОР (за тезги, изложување 
на  артикли, столови и маси пред деловни простории) за вршење на дејност нема да се 
наплатува во период од 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. поради настаната состојба 
како последица од пандемија.   
 
В.2.3.2. На обврзници кои платиле надомест (комунална такса) од потточката В.2.3.1 на 
оваа Програма, платениот износ ќе им се засмета како уплата за претходни или идни 
обврски за истиот вид надомест. 
 
В.2.4. НАДОМЕСТ ЗА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПРОМЕТНИ ПОВРШИНИ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ( на промоции манифестации културни настани и др. дневно и тоа    
15,00ден/м²: 
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В.2.5. За времени објекти и урбана опрема финансирани од локална самоуправа не се 
плаќа надоместок (комунална такса) за привремено користење на градежно уредено 
земјиште. 

 
Г.1.  ЗА ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ НАДВОР ОД УРБАН ОПФАТ НА ГРАД КУМАНОВО 

КАКО И ВО СЛУЧАИТЕ КОГА УРЕДУВАЊЕТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СО 
ПРОГРАМАТА НЕ СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА)   ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
 

Д.  НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ (КОМУНАЛНА ТАКСА)   ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
 Надоместот (комунална такса ) за уредување на градежно земјиште од страна на 
инвеститорот се плаќа по заверка на техничката документација односно, пред добивање на 
одобрение за градба на инвестициониот објект од страна на надлежниот орган 
Ѓ. ИЗРАБОТКА НА ТЕНХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Ѓ. ИЗРАБОТКА НА ТЕНХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Ѓ.1. ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА од страна на Општина Куманово  

I.Објекти од јавен карактер  

1 
Проектна документација за Општина за зграда и други 

објекти 
  м2 

2 
Изградба на подземно паркирање кај ''мал Градски плоштад'' 

и ''дом на култура''   за 770 паркинг места 
19260 м2 

ВКУПНО Ѓ.1.I:  30.000,00 19260   

II. Улици  

1 ул. 11-ти октомври (од ул.Доне Божинов до бул.3-та муб)  1160 м1 

2 
ул.Миодраг Петровиќ ( крак од ул. 11-ти ноември ) –крак 

1,2,3,4,5 и 6 У.Е.Бедиње 
800 м1 

3 
ул.Трајко Ј. Кмет (од ул. 11-ти ноември до шумско) 

У.Е.Бедиње 
955 м1 

4 
ул.620 пат за Бејтови ниви (од ул.Ѓорче Петров до 

У.Е.Проевце) 
1600 м1 

5 ул.626  (од Митев мост узводно кон туш ) 1220 м1 

6 ул.625 пат за У.Е.Проевце (од Митев мост кон  У.Е.Проевце) 665 м1 

7 дел од ул.Веселин Вујовски  (од ул.1 до ул.Правда Спасовска) 294 м1 
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8 
дел од ул.Веселин Вујовски  (од ул.В. Вујовски до ул.Др 

Рибар) 
105 м1 

9 дел од ул.Божидар Аџија  (од ул.В. Вујовски до ул.Др Рибар) 103 м1 

10 дел од ул.Есперанто  (од ул.В. Вујовски до ул.Др Рибар) 123 м1 

11 
дел од ул.Благоја Д.Пецаклија (од ул.В. Маслеша до ул.Ѓуро 

П. Стари) 
250 м1 

12 
ул.100  У.Е.Б.С.Гојчо(од ул.Моша Пијаде кон бул.Октомвриска 

Револуција)  
139 м1 

13 ул.534,ул.503 и ул,504 во У.Е.Стари лозја  1720 м1 

14 
дел од ул.Драги Шутевски (од ул.Ужичка до автопат.т.е. 

ул.Д.Шутевски  )-без тротоари 
407 м1 

15 крак од ул.Доне Божинов ( Пармакови ниви) 550 м1 

16 
дел од ул.Боро Чушкар-кај резервоар (од ул.Пчински пат  до 

ул.Б.Шабани) 
258 м1 

17 ул.405 место Ајдучка чешма 260 м1 

18 
дел од ул.Д-р Младен Стојановиќ (од ул.Киро Антевски кон 

мачја глава) со краци 1,2,3 и 4 
646 м1 

19 тротоари за село Черкези Л=780м и село Љубодраг Л=1538м 2318 м1 

20 
тротоари на Р 1204 од место Карпош до раскрсница кај 

Ловачки дом 
5000 м1 

21 улици во место Железничка станица крак 1-11 1400 м1 

22 ул.809 во место Железничка 200 м1 

23 ул.802 во место Железничка 410 м1 

24 ул. 144 во место Карпош 250 м1 

25 улица во с.Тромеѓа 3000 м1 

26 ул. 105 во место Карпош 166 м1 

27 
ул. 110 (од ул.100 до рег.пат ку.-С. Николе) пат за школо во 

место Карпош 
545 м1 

28 
ул. 120 (крак од ул.100 до рег.пат Ку.-С. Николе) со сите 

краци во место Карпош 
1200 м1 

29 ул. 111 (од ул.120 до рег.пат ку.-С. Николе) во место Карпош 150 м1 

30 ул. 10,ул,11 и ул,12 во место Карпош 777 м1 

31 ул. 4 во место Карпош 400 м1 

32 с.Лопате 3000 м1 

33  с.Тромеѓа 2500 м1 

34 с.Добрашане 500 м1 

35 улици во с.Љубодраг крак 1-8 1840 м1 

36 улици во с.Ново село крак 1-3 1690 м1 

37 улици во с.Орашац крак 1-3 700 м1 

38 улици во с.Клечовце крак 1-9 1870 м1 
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39 Улици во Индустриска зона во с.Речица 6000 м1 

40 с.Речица 400 м1 

41 с.Агино село  500 м1 

42 с.Брзак 600 м1 

43 место Бабин дол улици 2800 м1 

44 с.Биљановце 400 м1 

45 Говедарски пат до с.Романовце 4200 м1 

46 локален пат од с.Агино село до с.Брзак 2000 м1 

47 сервисна ул.2 (од бул.3 та муб) кај бензинска проевце 210 м1 

48 дел од ул.Стеван Филиповиќ 110 м1 

49 дел од ул.30-ти јули и дел од ул.Радоје Димиќ 180 м1 

ВКУПНО Ѓ.1.II : 477.236,00 56571   

III. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

1 дел од ул. Светозар Марковиќ 120 м1 

2 дел од ул.Боро Чушкар (од ул.Н.Револуција до ул Б.Шабани) 104 м1 

3 улици во нас. Железничка станица 800 м1 

4 
од ул.Петар Драпшин до градинка и дел од ул.Драги 

Шутевски 
588 м1 

5 дел од ул.Тонко Димков -крак 1 и 2  130 м1 

6 Стари лојза 500м 530 м1 

ВКУПНО Ѓ.1.III. : 162.500,00 2272   

IV. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  

1 дел од ул.Никола Тесла 400 м1 

2 
 ул.Доне Божинов (од мост на р.Липковка добензинска 

Сателит)  
1413 м1 

3 
 ул.Драган Стопаревиќ (од бул.3-та МУБ –ул.Бранко Б.Гуцман 

)  
912 м1 

ВКУПНО Ѓ.1.IV. : 40.650,00 2725   

V.  УРБАНА ОПРЕМА И ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА 

1 
Набавка на урбана опрема,набавка на клупи, 

столови,игралишта и друго  во Општина Куманово  
  

п
а
у
ш

а
л
 

ВКУПНО Ѓ.1.V : 40.000,00 0   

VI. ВОДОВОДНА МРЕЖА  

1 дел од ул. Светозар Марковиќ  120 м1 

2 
Пречистителна станица за вода и со препумпавање до 

резервоар  во с.Пчиња 
45 м2 

3 од с.Добрашане до Студена вода  1000 м1 

4 ул.120 н.м.Карпош и ул.252 н.м.Ајдучка чешма  1459,00 м1 

5 изградба на ул.2002 со крак 1 и 2 кај дули 639 м1 

6 
реконструкција на дел од ул.Тоде Мендол од ул.Карадачки 

одреди до ул.Јован Поповиќ 
210 м1 

ВКУПНО Ѓ.2.VI:188.140,00  3473   

VII. СТУДИИ И ПРОЕКТИ   
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1 

Изработка на сообраќајна студија за централно градско 
подрачје за еднонасочен сообраќај и со отварање на нови 
клучни точки се со цел да се намали сообраќајниот метеж 
како и да се зголеми бројот на уште повеќе паркинг места. 

    

2 

Изработка на сообраќаен проект за вертикална сигнализација 
со ревизија 

    

Изработка на сообраќаен проект за направа за смирување на 
сообраќајот со ревизија 

    

Изработка на сообраќаен проект за сообраќајно уредување 
на улична инфраструктура со ревизија 

    

Изработка на сообраќаен проект за поставување на заштитни 
столбчиња на тротоарна конструкција со ревизија 

    

3 

Основен сообраќаен проект , координација на сигнални 
планови , таканаречен зелен бран за булевар III МУБ од 11 ти 

Ноември до бул. Октомвриска Револуција и тоа за : 

    

1. раскрсница ул. 11-ти Октомври со ул.11 Ноември-кај 
болница (семафоризиран) 

2.раскрсница бул.III М.У.Б. и ул. Тоде Мендол 
(семафоризиран) 

3.раскрсница бул.III М.У.Б. и ул. Гоце Делчев 
(семафоризиран) 

4.раскрсница бул.III М.У.Б. и ул.Народна Револуција 
(семафоризиран) 

5.раскрсница бул.III М.У.Б. и ул.Перо Чичо (семафоризиран) 

6. раскрсница ул.11 Октомври со ул.Христијан Тодоровски 
Карпош (семафоризиран)  

ВКУПНО Ѓ.1.VII:11.200,00     

VIII. ПРОЕКТИ  ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА,ЛИНИСКИ ПРОЕКТИ И РЕВИЗИЈА  

1 Елаборат за заштита на животна средина     

2 
Изработка на лининиски инфрастуктурни проекти на 

територија на Општина Куманово 
    

3 
Ревизија на елаборати за линиски инфрастуктурни проекти и 

основни проекти  на територија на Општина Куманово 
    

ВКУПНО Ѓ.1.VIII: 354.470,00      

IX. СООБРАЌАЈНА СТУДИЈА 

1 
 

  м1 

ВКУПНО Ѓ.1.IX: 0.00     

X.ГАСОВОДНА МРЕЖА 

1 
Изработка на основни проекти за изведба на гасоводна мрежа 

согласно проекти за  инфраструктура за потребите на ЈП 
Куманово гас 

2000  м1 

ВКУПНО Ѓ.1.X: 0.00 2000    

ВКУПНО ЗА Ѓ.1 : (I + II + III + IV + V+VI+VII+VIII+IX+ X)  за 2021 годишна е  1.304.196,00 
денари .  

Ѓ.2. ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА од страна на ЈПКуманово-План од 
Куманово 

I.УРБАНА ОПРЕМА 

1 
Елаборат за поставување на рекламни знамиња- јарболи на 

кружниот тек на влезот од градот. 
  

од 
предмет 

2 
Елаборат за поставување на урбана опрема и уредување на 

КП 10586/3, КО Куманово "Паметна Парк" . 
  

од 
предмет 
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ВКУПНО Ѓ.2.I 0   

II.АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

1 

Aрхитектонско-урбанистички проект заради формирање на 
посебна градежна парцела за изградба на објект со намена - 
детска градинка по ДУП дел од УЕ БАЈРАМ ШАБАНИ, ДЕЛ ОД 

УБ 55 - 55В, НА КП 23692/1,КО КУМАНОВО, ОПШТИНА 
КУМАНОВО 

  
од 

предмет 

2 

Aрхитектонско-урбанистички проект заради утврдување на 
површини за градење за изградба на објект со намена - детска 
градинка по ДУП за дел од УЕ БАЈРАМ ШАБАНИ, ДЕЛ ОД УБ 55 
- 55В, НА КП 23692/1,КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 

  
од 

предмет 

ВКУПНО Ѓ.2.II       

III.ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 
Проект за реконструкција и уредување на Градски Парк, КП 

10586/3, КО Куманово "Паметна Парк" . 
36000 м2 

2 
Доградба и надградба на Атлетски Клуб – атлетска стаза ( локација 

Соколански Парк ) -Куманово со ревизија 
360 м2 

3 
Основен проект за изградба на Спортски Центар (локација зад Градски 

Базен Куманово) Куманово со ревизија 
1600 м2 

4 
Основен проект за санација и адаптација на објект СОКОЛАНА, 

Куманово со ревизија 
900 м2 

5 
Основен проект за градба на Детска Градинка,УЕ Бајрам Шабани, 

Куманово со ревизија 
1055 м2 

6 
Основен проект за градба на Детска Градинка,УЕ Перо Чичо, 

Куманово со ревизија 
1055 м2 

7 
Основен проект за реконструкција на кров на СOУ Гимназија "Гоце 

Делцев" Куманово со ревизија 
2651 м2 

8 
Основен проект за реконструкција на фасада на СOУ Гимназија "Гоце 

Делцев" Куманово со ревизија 
4660 м2 

9 
Основен проект за реконструкција на фасада на СOУ "Haце Буѓони" 

Куманово со ревизија 
3480 м2 

1
0 

Основен проект за реконструкција на фасада на СOУ "Перо Наков" 
Куманово со ревизија 

3500 м2 

1
1 

Основен проект за реконструкција на кров на ОOУ "Браќа 
Миладиновци" Куманово (главна зграда) со ревизија 

1725 м2 

1
2 

Основен проект за реконструкција на ОOУ "Браќа Миладиновци" 
Куманово (зграда на ул.Тане Георгиев) со ревизија 

500 м2 

1
3 

Основен проект за реконструкција на кров на Спортска сала во ОOУ 
"Кочо Рацин" Куманово со ревизија. 

580 м2 

1
4 

Основен проект за реконструкција на кров на ПОOУ "Кочо Рацин" 
с.Биљановце, Куманово со ревизија. 

312 м2 

1
5 

Техничко решение и предмер пресметка за реконструкција на 
училници во ООУ "Магдалена Антова" Куманво 

300 м2 

1
6 

Основен проект за реконструкција на кров на ОOУ "Битолски Конгрес" 
с.Лопате, Куманово. 

977 м2 

1
7 

Основен проект за реконструкција на фасада на ОOУ "Вера Которка" 
с.Клечовце, Куманово со ревизија 

375 м2 

1
8 

Основен проект за реконструкција на фасада на ОOУ "Браќа Рибар" 
с.Табановце, Куманово со ревизија 

960 м2 

1
9 

Основен проект за реконструкција на кров на ОOУ "Карпош" с.Умин 
дол, Куманово со ревизија 

414 м2 

2
0 

Основен проект за реконструкција на кров на MОOУ "Панче Пешев", 
Куманово со ревизија 

520 м2 

2
1 

Основен проект за реконструкција на Плоштат Маршал Тито, Општина 
Кумановосо ревизија 

7000 м2 

2
2 

Основен проект за гасификација на објект “Стар Мерак”, Општина 
Куманово со ревизија. 

3530 м2 

2
3 

Основен проект за реконструкција на Спортска Сала, Општина 
Куманово, со ревизија 

3000 м2 

2
Основен проект за изградба на монтажен објект - Ковид Центар во 

рамки на општа болница Куманово, Општина Куманово 
675 м2 
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4 

ВКУПНО Ѓ.2.III 34259   

IV.СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА КОЛОВОЗНИ ПОВРШИНИ 

1 
Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на ул. Братство 

Единство, Општина Куманово, со ревизија 
1500 м' 

2 
Основен сообраќаен проект за воведување на режим на сообраќај на 
паркинг на ул. 11-ти Октомври (зад Централна Кооперативна Банка и 

Хотел Кристал) Општина Куманово со ревизија 
1532 м2 

3 
Основен сообраќаен проект за воведување на режим на сообраќај на 

паркин ул.,,Тодор Велков’’ Општина Куманово со ревизија 
120 м2 

4 
Основен сообраќаен проект за раделување на пешачкиот од 

моторниот сообраќај на ул. III МУБ Општина Кумановосо ревизија 
2400  м' 

5 
Основен сообраќаен проект за раделување на пешачкиот од 

моторниот сообраќај на ул. “Моша Пијаде” во Општина Куманово 
1400 м' 

6 
Основен сообраќаен проект за раделување на пешачкиот од 

моторниот сообраќај на ул. “Народна Револуција” (од ул.3МУБ до 
“чатал”)во Општина Куманово 

460 м' 

7 
Основен сообраќаен проект за раделување на пешачкиот од 

моторниот сообраќај на ул. “Панче Пешев и Наум Охридски” , Општина 
Куманово, со ревизија 

120 м' 

8 
Основен сообраќаен проект за промена на режим на сообраќај на ул. 

“Илинденска” во Општина Куманово 
240 м' 

9 
Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај на крак од 

ул. 11-ти Ноември, Општина Куманово 
300 м' 

1
0 

Основен сообраќаен проект за велосипедски патеки на улиците во 
централното градско подрачије на градот Куманово 

1500 м' 

1
1 

Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на ул. 300 во 
н.Ајдучка Чешма,Општина Куманово, со ревизија 

625 м' 

ВКУПНО Ѓ.2.IV 5672   

V.ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

1 
Проект за инфраструктура со ревизија за секундарна гасоводна 

дестрибутивна мрежа на ул.Киро Фетак и крак од Пролетерски бригади 
и ул.Карл Маркс 

900 м' 

2 
Проект за инфраструктура со ревизија за секундарна гасоводна 

дестрибутивна мрежа ул.Ангел Дуцо 
200 м' 

3 
Проект за инфраструктура со ревизија  за секундарна гасоводна 
дестрибутивна мрежа ул.Горна Милановачка и ул.Вараждинска 

300 м' 

4 
Проект за инфраструктура со ревизија за секундарна гасоводна 

дестрибутивна мрежа ул.Миле Кипра 
400 м' 

5 
Проект за инфраструктура со ревизија за дел од улици: ул.171, ул.172, 

ул.173, ул.174, ул.175 и ул.180 во н.м.Карпош 
783 м' 

6 
Урбанистички проект за инфраструктура за промена на траса на 

линиски инфраструктурни објекти на дел од ул. Гоце Делчев и ул. 
Доне Божинов со решениа на сите крстосници на трасата, со ревизија. 

813 м' 

7 
Урбанистички проект за инфраструктура за дел од ул.Октомвриска 

Револуција до ул.Братство Единство, со ревизија. 
320 м' 

8 
Урбанистички проект за инфраструктура за локлаен пат од нас. 

Ајдучка чешма-кон Зебарњак, со ревизија. 
3000 м' 

9 
Урбанистички проект за инфраструктура за улици околу Зелен Пазар 

со решениа на крстосници, Општина Куманов, со ревизија. 
630 м' 

10 
Урбанистички проект за инфраструктура за промена на траса на 

линиски инфраструктурни објекти на дел од ул. Окт.Револуција, ул. III 
МУБ и ул.Б.Б.Гуцман со решениа на  крстосница  со ревизија. 

800 м' 

11 
Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктура-

фекална канализација помеѓу автопат Пријателство и поранешна 
фабрика Киро Фетак, Општина Куманов, со ревизија. 

600 м' 

ВКУПНО Ѓ.2.V     

VI. ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ 
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1 
Изградба на дел од новопроектирани улици позади дом на арм со 

ревизија 
382 м' 

2 
изградба на дел од ул.Гоце Делчев и ул.Трст (крак од ул.Гоце Делчев) 

со ревизија 
105 м' 

3 
Основен проект со ревизија за изградба на дел од улици ул.171, 

ул.172, ул.173, ул.174, ул.175 и ул.180 во н.м.Карпош 
783 м' 

4 рекон. на ул,120(од ул.100 до ул.300 нас.Ајдучка чешма) со ревизија 1200 м' 

5 изгра. на локлаен пат од нас. Ајдучка чешма-кон Зебарњак со ревизија 2125 м' 

6 
рекон. на ул,300(од регионален пат Куманово-С.Николе  до било 

нас.Ајдучка чешма) со ревизија 
1100 м' 

7 
Проект за употреба и одржување на градба - реконструкција на улици 

во с. Речица (крак 1-7), Општина Куманово, со ревизија 
1826 м' 

8 рекон. на ул.Илинденска (од комитет до ул.Н.Револуција) со ревизија 550 м' 

9 рекон. на н.м.Пуковско со ревизија 2000 м' 

10 изградба на улици во Индустриска зона Речица со ревизија 2000 м' 

11 
Проект за употреба и одржување на градба - реконструкција на улици 

во с. Пчиња (крак 1 и крак 2), Општина Куманово, со ревизија 
688 м' 

12 
Основен проект со ревизија за изградба на дел од улици “716” и “719” 

во м.в. “Гладно Поле”, Општина Куманово 
480 м' 

13 
Основен проект со ревизија за изградба на дел од улици “715” во м.в. 

“Гладно Поле”, Општина Куманово 
500 м' 

14 
Проект за употреба и одржување на градба - реконструкција на ул. 

Анѓа Ранковиќ, Општина Куманово, со ревизија 
110 м' 

15 
Проект за употреба и одржување на градба - реконструкција на ул. 

Коле Неделковски, Општина Куманово, со ревизија 
80 м' 

16 Основен Проект со ревизија за реконструкција на ул. Моша Пијаде. 1400 м' 

17 
Основен проект со ревизија за изградба на паркинг на ул.Октомвриска 

Револуција (локалитет Стокомак), Општина Куманово. 
2041 м2 

18 
Основен проект со ревизија за изградба на дел од ул. Боро Соколов, 

Општина Куманово. 
195 м' 

19 
Основен проект со ревизија за изградба на дел од улица Октомвриска 

Револуција до улица Братство Единство. 
330 м' 

20 
Проект за употреба и одржување на градба - реконструкција на дел од 

ул. Ѓорче Петров, Општина Куманово, со ревизија 
400 м' 

21 
Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни 

објекти со решение на карстосница на ул.3-МУБ, ул. Гоце Делчев и ул. 
Бајрам Шабани, Општина Куманово, со ревизија. 

3500 м2 

22 
Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни 
објекти на дел од ул. Гоце Делчев, Општина Куманово, со ревизија.  

9500 м2 

23 

Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни 
објекти на дел од ул. со решение на карстосница на ул.Доне Божинов, 
ул. Ленинова, ул. Пелинска и ул. Тодор Велков, Општина Куманово, со 

ревизија. 

5600 м2 

24 
Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни 

објекти со решение на карстосница на ул.Октомвриска Револуција, ул. 
Доне Божинов, Општина Куманово, со ревизија. 

4000 м2 

25 
Проект за реконструкција на тротоари на ул. Братство единство, 

Општина Куманово со ревизија 
450 м' 

26 Изградба на ул. Зелен Пазар, Општина Куманово со ревизија. 220 м' 

27 Изградба на ул. Страшко Симонов, Општина Куманово со ревизија. 115 м' 

28 Изградба на ул. 3-МУБ, Општина Куманово со ревизија. 220 м' 

29 Изградба на ул. 2002, Општина Куманово со ревизија. 400 м' 

30 
Реконструкција на пешачка патека (скали) во населба Перо Чичо, 

Општина Куманово со ревизија 
200 м' 

31 
 Проект за употреба и одржување на улица 111, н. Карпош, Општина 

Куманово, со ревизија 
138 м' 

32 
 Проект за употреба и одржување на улица 103, н. Карпош, Општина 

Куманово, со ревизија 
220 м' 

33 
Изградба на улици во населба Стари Лозја, Општина Куманово, со 

ревизија 
2000 м' 
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34 
Проект за промена на траса на линиски инфраструктурни објекти на 

дел од ул. Окт.Револуција, ул. III МУБ и ул.Б.Б.Гуцман со решениа на  
крстосница (кружен тек)  со ревизија. 

800 м' 

ВКУПНО Ѓ.2.VI     

VII.ПОТПОРЕН ЗИД 

1 Реконструкција на крак од ул. Панчевачка (слеп крак ) со ревизија 125 м' 

2 
Изградба на крак од ул. Моша Пијаде (крак кон бул.Окт.Револу. ) со 

ревизија 
150 м' 

3 
Изградба на ул. Бранко Б. Гуцман (раскрсница со  бул.3-та муб. ) со 

ревизија 
100 м' 

4 Реконструкција на  ул. Перо Шварц бр.39 со ревизија 8 м' 

5 
Потпорен зид на ул.Драган Стопаревиќ, Општина Куманово со 

ревизија 
8 м' 

ВКУПНО Ѓ.2.VII     

VIII.ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНА ВО ТЕК НА ГРАДБА И ПРОЕКТИ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА 

1 Спортско игралиште на локалитет Соколана ,Општина Куманово 900 м2 

2 Спомен куќа на Спомен Костурница, Општина Куманово 120 м2 

3 Објект на некогашен "Хотел Солун", Општина Куманово 1410 м2 

ВКУПНО Ѓ.2.VIII     

IX.ГАСОВОДНА МРЕЖА 

1 
Изработка на основни проекти за изведба на гасоводна мрежа 

согласно проекти за  инфраструктура за потребите на ЈП Куманово гас 
2000 м' 

ВКУПНО Ѓ.2.IX     

ВКУПНО ЗА Ѓ.2 : (I +   II + III + IV + V + VI +VII +VIII+IX)  за 2021 годишна е 4 000 000,00 
денари. 

ВКУПНО ЗА Ѓ. : Ѓ.1 +Ѓ.2 = 5 304 196,00 денари. 

Цените на поединечните проекти ќе бидат утврдени според ценовник на ЈП 
Куманово План со вкалкулирана ревизија на проектите и сите пропратни 
елаборати во завсност од видит на проектот. 

 
E.   ЕЛАБОРАТИ  ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 
 Во  оваа година ќе се изработат елаборати за експропријација за објекти кои се 
предвидени со Годишната програма, а за кои не се решени имотно- правни односи. Во 
програмата се дава посебен акцент на 

E. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  

1 дел од ул.303 (од ул.Д-р Рибар до Бараки ) 355 м1 

2 изградба на ул.Иво Лола Рибар -крак позади ханаз 123 м1 

3 ул. 807 (над Железничка Станица) 20 м1 

4 слеп крак од ул.АВНОЈ-пат за нас.Бабин дол 75 м1 

5 слеп крак од ул.Максим Горки- пробивање на пристап 40 м1 

6 дел  од ул.Боро Чушкар (од ул Бајрам Шабани кај резервоар ) 195 м1 

7 дел од ул.Бајрам Шабани 25 м1 

8 станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6 342 м1 

9 
дел од локален пат (од населба Вера Которка,с.Добрашане до 

с.Биљановце до Пчински пат) 
3202 м1 

10 фекал и пречистителна во с.Романовце 3202 м1 

11 дел од ул.Гоце Делчев  (крак од  ул.Трст до ул.Гоце  Делчев ) 150 м1 

12 дел од КП12021 н.м.Ајдучка чешма 17 м1 

13 
изг. на пешачка патека и дел од ул.АСНОМ (од ул.Васко 

Карангелевски ул.АСНОМ) 9 197 0м2 
355,19 м1 
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14 дел од ул.Гладно поле -паралелно на ул.Ѓ Петров 939 м1 

15 улици позади Дом на АРМ -ново планирани 382 м1 

16 ул.172 н.м.Карпош 418 м1 

17 сервисна ул.2 (од бул.3 та муб) кај бензинск попевце 210 м1 

18 
дел од бул.Октомвриска Револуција (од ул.Доне Божинов до 

ул.Братство Единство) 
330,00 м1 

19 дел од ул.2002 кај дули 682,00 м1 

20 дел од ул.Стеван Филиповиќ 110,00 м1 

21 дел од ул.Иво Лола Рибар 100,00 м1 

22 дел од улици во Стари лозја 300,00 м1 

23 дел од ул.100 (од ул.М. Пијаде кон бул.О Револуција ) 158,00 м1 

24 дел од ул.Фетка Наскова 20,00 м1 

ВКУПНО E: 395.300,00 11750,19 
 

ВКУПНО E :за 2021 годишна е  395.300,00 денари .  

 
 

P. Ж.  ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 
И оваа година ќе се продолжи со експропријација на градежно неизградено земјиште за 
несметано градење на објекти према Годишната програма. 
 Покрај експропријација на објекти  предвидени со Годишната програма ,ќе се оди и на 
расчисување на земјиштето во градот, надвор од Програмата, доколку се оцени 
оправданоста од одземање на градежно земјиште. Ова е поради тоа што се јавува за 
потребно да се овозможи на граѓаните да можат несметано да дојдат до своите 
новоизградени, објекти или евентуална градба на некои инфраструктурни објекти. 

 Покрај наведеното во тековната година се очекува и исплата на стари долгови за 
експроприиран имот како и изградба на потпорни зидови од минатите години за кои се 
донесени правосилни судски решенија. 
За оваа намена во тековната 2021 година се планира да се потрошат  средства за 
експропријација во висина од:                              
 за сообраќајници раскрсници и др.            
 за фекална канализација,атмосферска канализациа,регулација на река и друго                      
          -------------------------  

се предвидуваат да се ангажираат средства во вкупна висина од       12,000 000,00 ден. 
 

ВКУПНО Ж : 12.000.000.00 денари   
 

З. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ  

1 станбена улица ул.1,2,3,4,5 и 6 342 м1 

ВКУПНО З.1: 0.00 342   

2. ИЗГРАДБА НА ТРОТОАРИ 

1 Изградба на тротоари на ул. Лесковачка  1000 м1 

2 Изградба на тротоари на дел од  ул. Братсво Единство  635 м1 

3 
Изградба на тротоари на дел од  ул. 11-ти ноември кај 

бетњера 
730 м1 

ВКУПНО З.2 : 2.284.368.00 2365   

3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ , МОСТ И РАСКРСНИЦА  
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1 
Доградба на арми.бетон. пропуст  и регулирање на дол 
за атмосверски води кај армирано бетонски пропуст  на 

ул.11-ти октомври (раскрсница со ул.Индустриска ) 
50 м1 

ВКУПНО З.3 : 500.000,00 50   

 
 

ВКУПНО З.1+З.2+З.3  = 0.00+2.284.368,00+500.000,00 =2.784.368,00 денари 
 

4.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

4.1. ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА   

1 
изг.  дел од ул.АСНОМ (од ул.Васко Карангелевски 

ул.АСНОМ) 
355,19 м1 

2 ул.Железнича ( од ул.Индустиска кон касарна) 329,41 м1 

3 
од ул.Петар Драпшин до градинка и дел од ул.Драги 

Шутевски 
588 м1 

4       

ВКУПНО З.4.1 : 0.00 1272,6   

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

1 ул. 25-ти Февруари  150 м1 

2 
 фекална канализација на главен колектор и краци 1-11 
на улици нас.Иго Тричковиќ ( во н.м.Пуковско) 

2367,00 м1 

ВКУПНО З. 4.2  : 16.000.000,00 0   

4.3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

1 
ул. Киро Фетак (од ул.Х.Т.Карпош  до ул.Борис Кидрич )-
крак 1-3  

415,04 м1 

ВКУПНО З.4.3 : 0.00 415,04 м1 

ВКУПНО З.4.1+4.2+4.3  = 
0.00+16.000.000,00+0.00=16.000.000,00 

1687,64   

 
 

ВКУПНО З.4.1+4.2+4.3  =0.00+16.000.000,00+0.00=16.000.000,00 денари 
 

5.ВОДОВОДНА МРЕЖА 

5.1 ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

1 ул. Максим Горки   130 м1 

ВКУПНО З.5.1 : 0.00 130   

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

1  Дел од ул.Никола Тесла     

ВКУПНО З.5.2 : 5.000.000,00 0,00   

 
 

ВКУПНО З.5.1+З.5.2 = 0.00 + 5.000.000,00 =5.000.000.00 денари 
 

6. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 
ул. 11-ти октомври т.е.ул.Железничка (од 
ул.Индустириска до железничка станица  ) 

1085,00 м1 

2 
ул. Моша Пијаде (од бул.О. Револуција до ул.Пири. 
Македонија ) 

832,50 м1 

3 
ул. Доне Божинов (од мост на р.Липково до безинс. 
сателит ) 

1413,00 м1 

4 улици во Индустриска зона Речица м.в.Новине 6567,00 м1 

5 
дел од бул.Октомвриска Револуција (од ул.Ѓ. Петров до 

ул.М. Пијаде) 
226,50 м1 



  Страница  630                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

6 
ул.Д-р Иван Рибар  ( од ул.Поток Серава до ул.д-р Иван 

Рибар ) -премин на 4 места 
160,00 м1 

7 
дел од бул.Октомвриска Револуција (од ул.Доне Божинов 
до ул.Братство Единство) 

330,00 м1 

8 ул. Бајрам Шабани (од бул.3-та МУБ до ул.Пчинска ) 886,00 м1 

ВКУПНО З.6 : 0.00 11500,00   

 
 

ВКУПНО З.6 = 0.00 денари 
 
 
 

Ѕ. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЦИ, КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД, ТРОТОАРИ , 

ЖАРДИЊЕРИ И СТОЛБЧИЊА) КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ЗАВИСНОСТ ОД 
ПРИБЕРЕНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ: (учество на 

граѓани, спонзорства или други донаторства од земјава) 

1.УЛИЦИ. 

1 
дел од ул.Благоја Д. Пецаклија (од ул.В.Маслеша до 

ул.Ѓуро П. Стари) 
250 м1 

2 
ул.Гоце Делчев (од  бул.3-та МУБ до ул.11-ти 

октомври) и ул.Доне Божинов (од ул.11-ти октомври до 
бул.О. Револуција) 

810 м1 

3 ул.Стојан Сликар -крак 1 и 2 137 м1 

4 
дел од ул.Сава Ковачевиќ и дел ул.Србо Томовиќ и 

ул.Страшко Арсов 
795 м1 

5 локален пат од  с. Биљановце до Пчински пат 1162 м1 

6 
уредување на излетничко место во рурална средина , 

место викано Студена вода на  КП.802/1  
м1 

7 
Изградб на дел од атмосферска канализација и улици 

со пристапен пат до индустриска зона с.Речица  
м1 

8 
изг. на пешачка патека и дел од ул.АСНОМ (од 

ул.Васко Карангелевски ул.АСНОМ) 
355,19 м1 

9 
изг. на ул.100(од ул.Моша Пијаде до бул.Октомвриска 

Револуција ) со потпрен зид У.Е.Благоја С. Гојчо 
158 м1 

10 
рек. на улици во Средорек  ( опфат помеѓу реки 

Којнарка,Липковка и Кумановка ) 
150 м1 

11 
изг. на сервисна улица ул.2 (од  бул.Октомвриска 

Револуција )  У.Е.Проевце 
215 м1 

12 
ул. Бајрам Шабани (од бул.3-та МУб до ул.Пчински пат  

) 
845,00 м1 

13 
ул. Киро Фетак (од ул.Х.Т.Карпош  до ул.Борис Кидрич 

)-крак 1-6 л=290+ краци 261,90=551,90м 
551,90 м1 

14 ул. Миодраг Петровиќ 709,98 м1 

15 улици во Индустриска зона Речица 6567,00 м1 

16 улици во с.Умин дол 2624,00 м1 

17 ул.Илинденска 350,00 м1 

18 
рек. на крак од ул. 11-ти ноември (од ул.11-ти 

октомври до ул.11-ти ноември) 
320,00 м1 

19 
дел од  ул. 30-ти јули(од ул.В.Маслеша) и дел од 

ул.Радоје Димиќ (од 30-ти јули до ул.Стефан 
Филиповиќ) 

164,00 м1 

20 
рек. на дел од  ул. Петар Драпшин и ул.Драги 

Шутевски 
250,00 м1 

21 
на дел од  ул. Д-р Младен Стојановиќ -крак 1,2,3,4,5,6 

и 7 и дел од ул.Благоја Паровиќ 
849,00 м1 

22 
на дел од  ул. Боро Соколов (крак десно од ул.Видое 

С.Бато ) со одводнување 
195,00 м1 

23 на дел од  улици во с.Пчња-крак 1 и 2 689,00 м1 
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24 
дел од ул.Народна Револуција (од комитет до бул и од 

ул.Т.Ди до ул.Б.Чушкар) 
926,00   

25 лок.пат с.Добрашане -Шупљи Камен 4791,96 м1 

26 ул.1 (од ул.100 ) пат за с.Никуљане н.м.Карпош 1940,00 м1 

27 ул.620 (за улица кон село Проевце ) 1060,00 м1 

28 пат за Амбар мало 3000,00 м1 

29 ул.120 н.м.Карпош и ул.252 н.м.Ајдучка чешма 1459,00   

30 
дел од ул.Благоја Думановски  (од ул.Милентие 

Поповиќ до ул.Ѓуро П. Стари ) 
206 м1 

31 
ул. Братство Единство (од ул.Доне Божинов до градски 

стадион  ) 
757,71 м1 

32 
рек. на крак од ул. 11-ти ноември (од  ул.11-ти 

ноември спроти касарна) 
160,00 м1 

33 
ул. Ацо Борзански (слеп крак од ул.Народна 

Револуција) 
180,00 м1 

34 ул. Бајрам Шабани (од бул.3-та МУБ до ул.Пчинска ) 845,00 м1 

35 
дел од бул.Октомвриска Револуција (од ул.Доне 

Божинов до ул.Братство Единство) 
330,00 м1 

36 
рек. на улици околу Средорек (од ул.Д.Божинов до 

мост кај ренген ѓоше) 
936 м1 

37 рек. на ул.300 н.м.Ајдучка чешма 625 м1 

38 рек. на улица во с.Табановце-бузина мала и крак 1 467 м1 

39 
дел од ул.Благоја Д. Пецаклија (од ул.В.Маслеша до 

ул.Ѓуро П. Стари) 
250 м1 

40 реконст. на скали од ул.Ѓорче Петров кон школо 100 м1 

41 улици во с.Долно Којнаре 
 

м1 

42 лок.пат с.Режановце -с.Речица 2564,00 м1 

43 пат за с.Тромеѓа 
 

м1 

44 Говедраски пат 
 

м1 

45 крак од ул.Никола Тесла -према циглана 
 

м1 

46 крак од ул.Јоско Илиевски -крак 1 -5 406,85 м1 

47 ул.2 со краци1-6 н.м.Бабин дол 725,00 м1 

48 ул.6а н.м.Бабин дол 112,00 м1 

49 ул.9а н.м.Бабин дол 60,00 м1 

50 ул.717 Гладно поле 453,00 м1 

51 ул.725 Гладно поле 314,00 м1 

52 ул.716 и ул.719 Гладно поле 480,00 м1 

53 ул.715 Гладно поле 500,00 м1 

54 
дел од ул. Милан Лисица (слеп крак од  ул.Боро Прцан 

) 
197,00 м1 

55 ул.3 н.м.Карпош 128,00 м1 

56 ул.4 н.м.Карпош 270,00 м1 

57 ул.5 н.м.Карпош 373,00 м1 

58 крак од ул.26 н.м.Карпош 79,00 м1 

59 крак од ул.100 н.м.Карпош 46,00 м1 

60 крак од ул.100 н.м.Карпош 51,00 м1 

61 крак од ул.100 последен  н.м.Карпош 68,00 м1 

62 ул.25 н.м.Карпош 163,00 м1 

63 ул.26 н.м.Карпош 110,00 м1 

64 ул.102 десно  во н.м.Карпош 106,00 м1 

65 ул.101 десно  во н.м.Карпош 112,00 м1 

66 ул.103 десно  во н.м.Карпош 215,00 м1 

67 ул.104 десно  во н.м.Карпош 165,00 м1 

68 ул.111 десно  во н.м.Карпош 138,00 м1 

69 ул.142 н.м.Карпош 208,00 м1 

70 ул.143  н.м.Карпош 202,00 м1 

71 ул.145 во н.м.Карпош 179,00 м1 



  Страница  632                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

72 ул.146 во н.м.Карпош 205,00 м1 

73 ул.149 во н.м.Карпош 232,00 м1 

74 ул.156 во н.м.Карпош 109,00 м1 

75 ул.159 во н.м.Карпош 
 

м1 

76 ул.191 во н.м.Карпош 57,00 м1 

77 ул.196  и крак 1 и 2 во н.м.Карпош 436,87 м1 

78 ул.203 во н.м.Карпош 235,00 м1 

79 ул.204 во н.м.Карпош 223,00 м1 

80 ул205 во н.м.Карпош 165,00 м1 

81 ул.206 во н.м.Карпош 187,00 м1 

82 ул.207 во н.м.Карпош 206,00 м1 

83 ул208 во н.м.Карпош 243,00 м1 

84 ул.210 -крак од Амбар мало во н.м.Карпош 411,00 м1 

85 ул221 во н.м.Карпош 
 

м1 

86 ул.142 лево во н.м.Карпош 
 

м1 

87 ул.157 во н.м.Карпош 
 

м1 

88 ул.100 спороти ул.155 во н.м.Карпош 80,00 м1 

89 ул.209 во н.м.Карпош 55,00 м1 

90 ул.100 кај терма лифт во н.м.Карпош 55,00 м1 

91 ул.30 во н.м.Карпош 430,00 м1 

92 ул.33 во н.м.Карпош 160,00 м1 

93 ул.52 во н.м.Карпош 136,00 м1 

94 ул.403 Пуковско 206,00 м1 

95 ул.420 крак 1,2 и 3 Пуковско 306,00 м1 

96 ул.420 крак 4 и 5 Пуковско 127,00 м1 

97 ул.421 Пуковско 142,00 м1 

98 ул.422 Пуковско 345,00 м1 

99 ул.423-крак 1 ,лево и десно 404,00 м1 

100 ул.440 Пуковско 155,00 м1 

101 дел од ул.2002 264,00 м1 

102 дел од ул.511,ул,520 и ул.513 -Стари лозја 900,00 м1 

103 реко.на Градски парк-паметен парк се комплет 620,00 м1 

ВКУПНО Ѕ. 1. :32.604.537,00 51700,46   

 
 

ВКУПНО Ѕ.1 =32.604.537,00 денари 
 

2.КАНАЛИЗАЦИЈА  

1 
ул.Доне Божинов (од мост на р.Којнарка до автопат 

Пармакови ниви ) 
1600 м1 

2 фекал.канали со потисен цевковод за с.Тромеѓа 450 м1 

3 
пречистителна станица и фекална канализација за 

с.Романовце  
м1 

4 
пречистителна станица и фекална канализација за 

индустриска зона во с.Речица  
м1 

5 
улици во М.В.Гладно поле -ул.723, ул.728,ул.729 и 

ул.703 
1101,10 м1 

6 улици во с.Добрашане М.В.Кумли Баир -крак 1,2,3 и 4 312,57 м1 

7 улици во с.Лопате крак 1-26 4519,00 м1 

8 
ул.Михајло Пупин ( од ул.Ѓорче П. до ул.Веселин 

Маслеша) 
328,52 м1 

9 ул. Борис Кидрич 589,62 м1 

1
0 ул. Јане Сандански 

171,26 
м1 
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1
1 

населба Средорек  крак 11 314,00 м1 

1
2 

ул. Народна Револуција 
910,49 м1 

1
3 

село Речица 
1948,41 м1 

1
4 

село Речица 
488,2 м1 

1
5 

ул.АСНОМ (од ул.Васко Карангелевски до ул.Мирче 
Ацев) 

350,8   

1
6 

ул.11-ти ноември (од бетоњер до поранешна ф-ка 
кожара) 

346,67 м1 

1
7 

фекална канлизација на дел од Мајорово Трло 2.600,00 м1 

1
8 

Изработка на електрично напојување за пумпна станица 
за фекална канализација за Мајорово трло 

60,00 м1 

1
9 

изградба на фекална канлизација на дел од главниот 
фекален колктор, крак за с.Табановце , крак за 

с.Четирце и крак за с.Сопот 
22638,00 м1 

2
0 

за О.О.У.ТолиЗордумис  кон ул.Боро Прцан и ул.11-ти 
ноември 

297 м1 

2
1 

ул. Киро Фетак (од ул.Х.Т.Карпош  до ул.Борис Кидрич 
)-крак 1-6 л=290+ краци 261,90=551,90м 

551,90 м1 

2
2 

рекон. на фекална канализација на дел од ул.Тонко 
Димков-крак 1 и 2 

130,00 м1 

ВКУПНО Ѕ.2  : 3.600.000,00 39707,54   

 
 

ВКУПНО Ѕ.2 = 3.600.000,00 денари 
 

3.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  

1 
ул.Перо Наков (од бул. III-та  М.У.Б.  до ул.Кузман Ј.Питу 

) 
202 м1 

ВКУПНО Ѕ.3 : 0.00 202   

 
 

ВКУПНО Ѕ.3 = 0,00 денари 
 

4.ВОДОВОД  

1 дел од ул.Вера Которка и ул.Магдалена Антова 90 м1 

2 пречистителна станица и водоводна мрежа за с.Пчиња 50 м1 

3 индустриска зона во с.Речица 
 

м1 

4 ул. 6-ти Април 970,39 м1 

5 ул. Иван Милутиновиќ 206,00 м1 

6 ул. Егејска Македонија 181,68 м1 

7 ул. Пелинска 322,00 м1 

8 ул. 30ти Јули 382,59 м1 

9 ул.Димитар Влахов 522,42 м1 

10 ул. Борис Кидрич 589,62 м1 

11 ул. Иво Лола Рибар 41,49 м1 

12 ул. Магдалена Антова 165,92 м1 

13 ул. 421 154,09 м1 

14 ул. 403 205,50 м1 

15 ул. 404 144,90 м1 

16 ул. 425 209,30 м1 
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17 
ул.АСНОМ ( ос ул.Васко Карангелевски до ул.Мирче 

Ацев) 
350,89 м1 

18 
реко. на ул.11-ти ноември  ( од ул.Индустиска до 

поранешна ф-ка кожара) 
1080,86 м1 

19 
рек. на  ул.Никола Тесла  ( од ул.Доне Божинов до ул. 

Горно Којнаре) 
3185,4 м1 

20 
изгр. на  ул.Доне Божинов  ( од Спомен Костурница  до 

влез во н.м.Карпош) 
1260 м1 

21 

изработка на пробен експлотационен бунар Н=40м и 
изработка на проектна документација за 

експлотационен бунар и  водоснабдување  на с.Сопот и 
изработка и спојување хоризонтално од 50м 

40 м1 

23 изградба на ул.2002 со крак 1,2 и 3  кај дули 682 м1 

24 
дел од ул.Тоде Мендол (од ул.Карадачки одреди до 

ул.Јован Поповиќ ) 
210 м1 

25 
Набавка и вградување на пумпа за водоснабдување (се 

комплет ) во с.Живиње 
90 м1 

26 
Набавка и вградување на пумпа за водоснабдување (се 

комплет ) во с.Романовце 
120 м1 

27 
ул. Киро Фетак (од ул.Х.Т.Карпош  до ул.Борис Кидрич 

)-со краци 
551,90 м1 

ВКУПНО Ѕ.4 : 5.211.095,00 11806,95   

 
 

ВКУПНО Ѕ.4 =5.211.095,00 денари 
 

5. ТРОТОАРИ 

1 
  ул.Тоде Думба(од ул.Н. Револуција до ул.Д. Стопаревиќ 

) Штрот.=2.40м+2.20м  
910 м1 

2 
 низ село Черкези ( на главен пат Р-1 201 Куманово-

Скопје) 
780 м1 

ВКУПНО Ѕ.5 : 0,00 1690   

 
 

ВКУПНО Ѕ.5 = 0,00 денари 
 

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

1 
Изградба на пристапни рампи и пристапни патеки до 

пешчки премини 
    

2 булевар III М.У.Б. (од ул.Перо Чичо до ул.Б.Б.Гуцман) 723 м1 

ВКУПНО Ѕ.6: 0,00 723   

 
 

ВКУПНО Ѕ.6 =0,00 денари 
 

И. СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА  

1.1.ИЗГРАДБА НА НОВА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА  

1 
Изградба на семафоризација на булевар 3-та МУБ  и 

ул.Бранко Б.Гуцман(пат за Кумановска бања )  
1   

ВКУПНО  И.1.1 : 0,00     
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1.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА ОД СЕМАФОРСКА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РАСКРСНИЦИ  ( замена на дотраена надворешна 

семафорска опрема)  

1 бул.III МУБ и  ул.Перо Чичо  1   

2 бул.III МУБ и ул.Народна Револуција  1   

3 бул.III МУБ и ул.Гоце Делчев и ул.Бајрам Шабани  1   

4 бул. III МУБ со ул.Т.Мендол и ул.Христијан Т.Карпош 1   

ВКУПНО И. 1.2 : 0,00     

1.3. ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА  

1 Одржување на семафорска опрема и сигнализација  1   

ВКУПНО И. 1.3: 1.135.000,00     

 
 

ВКУПНО И.1.1 +И.1.2+И.1.3  = 0,00+0.00+1.135.000,00=1.135.000,00 денари 
 

РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА КУМАНОВКА И УРБАНА ОПРЕМА 
 

Ј.ИЗГРАДБА И ЧИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА 
РЕКАТА КУМАНОВКА (од уливот на реките Коњарка и Липковка па узводно) 

,УРБАНА ОПРЕМА  и ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТОК 

1 
Чистење на речните корита од било каков нанос 

,објекти од цврст отпад и друг отпад на 
р.Којнарка.р.Липковка,р.Кумановка и Крива река  

    

2 
Набавка на урбана опрема,  набавка на клупи, 
корпи,столови, игралишта и друго  во Општина 

Куманово  
  

п
а
у
ш

а

л
 

3 
Изградба на кружен ток на раскр.на бул.Октомвриска 

Револуција и бул.3-та МУБ  
9530 м2 

4 
Изградба на кружен ток на раскр.на ул.Тоде Мендол и 

бул.3-та МУБ  
2750 м2 

5 
Изградба на кружен ток на раскр.на ул.Бајрам 

Шабани и бул.3-та МУБ  
3272 м2 

ВКУПНО Ј : 51.500.000,00 15552   

 
 

ВКУПНО Ј  = 51.500.000,00 денари 
 

К.ПОСТАВУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКА ТРЕВА НА ФУДБАЛСКИ ГРАЛИШТА И ТАРТАН 
ПОДЛОГА ЗА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА,ИЗГРАДБА НА КАТНА МОДУЛАРНА 

КОНСТРУКЦИЈА И ПРИЛКУЧОК  

1 
Набавка, транспорт и поставување на тартан подлога 
на    игралишта и реконструкција на одредеи локации  

  м2 

2 
Изградба на мали спортски игралишта на одредни 

локации  
10 ком 

3 
Изградба на модуларно еднокатна конструкција на 

Поток Серава 
640 м2 

4 
Прикучување и изработка на осветлување на Менкова 

колиба 
200 м1 

ВКУПНО К : 10.000.000,00 850   

 
 

ВКУПНО К = 10.000.000,00 денари 
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Л. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ,СПОРТСКИ САЛИ И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА 
СПОМЕН КОСТУРНИЦА 

1 
Проект за санација и адаптација на зградата „ Занатски 

Дом “  
641 м2 

2 Реконструкција на фасади во градот   м2 

3 Реконструкција на Спомен куќа на Спомен Костурница  1 ком. 

4 
Конзервација ,рестарвација , санација и адаптација на 

станбен објект А1 некогашен хотел Солун 
1 ком. 

5 Партерно уредување на Спомен костурница  1 ком. 

6 Реконструкција на дел од Спортска сала Соколана   м2 

7 
Демонтажа на постоечка кровна површина на 

постоечка Спортска сала 
  м2 

ВКУПНО Л : 7.006.495,00     

 
 

ВКУПНО Л = 7.006.495,00 денари 
 

Љ. ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

1 

Изградба на дел од гасификација во Куманово за 
приклучоци , останата потребна опрема и гасна 
котлара                                                     -ископ на 
ровови за дистрибутивен гасовод 6000м                                          
-набавка на полиетиленски цевки и црева  4000м                           
-набавка на елементи за спојување 200парчиња                                                        
-набавка на запорни органи за делници 20парчиња                                             
-положување и заварување на полиетиленски црева и  
цевки на дистрибутивна мрежа 6000м                                   
-набавка и монтажа на приклучоци на потрошувачи 
250парчиња 

    

ВКУПНО Љ : 8.000.000,00     

 
 

ВКУПНО Љ = 8.000.000,00 денари 
 

М. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД, ФОНТАНИ ,ЧЕШМИ 

1 Реконструкција на фонтана до Охридска банка  55 м2 

2 Реконструкција на Градски плоштад ,чешма   м2 

3 Одржување на фонтани   м2 

4 
Реконструкција и санација на партерно уредување во 

централно градско подрачје 
  м2 

ВКУПНО М : 0,00     

 
 

ВКУПНО М = 0,00 денари 
 

Н. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕШАЧКИ МОСТОВИ,ИЗГРАДБА НА МОСТ 

1 
Реконструкција и изградба на пешачки  мостови на 5 

локации р.Којнарка,р.Липковка и р.Кумановка 
5 ком. 

2 мост во с.Довезенце на Крива река 1 ком. 

ВКУПНО Н : 0,00     

 
 

ВКУПНО Н = 0,00 денари 
 

Њ. ОДРЖУВАЊЕ  НА  КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА   И  ОБЈЕКТИ 
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 1.  Санирање на оштетено јавно прометни површина 

во општина Куманово(Летно одржување на улици)           37.000.000,00ден.                                                  
  

2.  Зимско одржување на улици   2021  год.- 2022  год.    14.000.000,00 ден. 
    за   Oпштина Куманово           (  9.000.000,00 ден) 
    за ЈП Чистота и Зеленило      (  5.000.000,00ден) 

  
 3.  Вертикална сигнализација , 
      светлосна сигнализација (семафори) ;  
      одржување на градби,сообраќајници  и  
      грбнатини на сообраќајници (лежеќи полицајци )         1.500.000,00 ден.          
 4.  Запрашување против инсекти,дезинсекција, 
                    дератизација против крлежи,буба шваби и  
                   комарци                                                      2.200.000,00 ден. 

                                             
5. Заловување  на кучиња скитници и нивнотo згрижување      1.500.000,00 ден. 

      
 6.   Одржување на  ЈПП    по програма                                          5.000.000,00  ден. 
         
     7.   Одржување на  ЗЦП   по програма                                         22.000.000,00  ден. 
 
              8.  Купување на подземни и полуподземни контењери  
                   за собирање на комунален смет смет од ЈПЧистота и 
                   зеленило                                                                                   8.000.000.00  ден.   
 

9. Изградба на нисконапонска струја 
      (јавно осветлување )                                                                  9.000.000,00 ден.                                                      
                                               
10. Хоризонтално обележување и поставување на  
      заштитни столбчиња од ЈПЧистота и зеленило                      4.000.000,00 ден.      
                

     11. Такса за Електростопанство на РМ  ЕСМ-ЕВН за 
         потрошена електрична енергија                                                 2.000.000,00 ден.  
 
     12. Украсување на град Куманово по повод празниците             2.000 000,00 ден. 
    
     13. Проширување и изгрaдба на паркинг простори во  

    Општина Куманово а кои со посебна Програма ќе ги  
    користи  Јавно претпријатие за паркирање и јавно  
    осветлување “ Куманово - Паркинг “ - Куманово                   600.000,00 ден. 
 
14. Одржување на улично осветлување спрема Јавно  
      Приватно Партнество                                                              58.000.000,00 ден 
 



  Страница  638                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

15. Рушење на објекти кои се без одобрение за градба              2.500.000,00 ден. 
 
16. Субвенција на инвалидизирани лица                                       1.000.000,00 ден. 
 
17. Расчистување на диви депонии на територија на  
     Општина Куманово и речно корито                                            2.000.000,00 ден. 
 
18. Набавка,транспорт и вградување на заштитни столбчиња 
      за разделување на пешачкиот или велосипедскиот  
      сообраќај од моторниот сообраќај во градот Куманово 

           пластични и метални                                                                      500.000,00ден. 
                                                                                                 
19. Изведба на надзор за објекти во општина Куманово             500.000,00 ден. 
 
20. ЈП“Куманово-План “ од Куманово за изработка на        

                     Изработка на техничка документација:  
               -Урбана опрема 
                   -Архитектонско –урбанистички проект     
                  -Проектна документација 
                  -Сообраќајно техничко решение за паркирање  
                    на коловозни површини 
                 -Моделирање 
                   -Проекти за инфраструктура 
                   -Улици  
                   -Потпорен зид 
                   -Урбана опрема и инвалидизирани лица 
                   -Водоводна мрежа                 
                   -Фекална канализација                                             

      Сè вкупно                                                                               4.000.000,00  ден. 
 

21.  Изработка на други проекти и студии ,                                            
        ажурирани геодетски подлоги,нумерички податоци, 
        елаборати за животна средина,проектирање, линиски 
        проекти,ревизии за основен и                               1.000.000,00 ден.                                        
 
22.  Реконструкција и санирање на оштетено јавни 
       прометни површини во општина Куманово  
       (со бекатон  плочки)                                                               12.000.000,00 ден.                                                                    
  
23. Градежни работи и танпонирање на сообраќајници   
       на територија на општина Куманово                                       3.000.000,00 ден. 
                                                 
24. Набавка на урбана опрема                                                       1.500.000,00 ден. 
                                          
25.  Изградба на Модуларен Ковид Центар                                  1 000 000,00 ден. 
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ВКУПНО Њ. :                                                                                       195.800.000,00 ден. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 1.За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината 

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

Општина Куманово", а ќе се применува од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 
година. 

 
Бр. 09 – 8185/43                                                          Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                          Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
 
640. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/44, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8504/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
641. 

Врз основа на член 14 став 4 и член 61 став 2  од Законот за јавните патишта 
(„Службен весник на РМ" бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150//15, 31/16, 71/16 и 163/16 ) и  член 
25, став 1, точка 12 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина 
Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
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за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и                        
улици во Општината Куманово за 2021 година 

 
В О В Е Д 

 Согласно Законот за јавните патишта, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и 
заштитата на локалните патишта и улици во населените места, се во надлежност на 
Општината преку предходно донесена Годишната програма која е во директна зависност од 
средствата што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на оваа програма е 
од повеќе извори и тоа: Јавно претпријатие за државни патишта -Скопје, Агенција за 
финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој - Скопје и учество на месното 
население.  

 Од Јавно претпријатие за државни патишта -Скопје , за тековната година не се 
предвидуваат средства,туку ако се обезбедат средства од домашни и  странски донатори, а 
ако има доволно финансиски средства дел ќе бидат и од страна на локалната самоуправа. 

 Како извор на финансирање на оваа програма се и средствата што ги обезбедува 
Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој  - Скопје, до 
определена инвестициона вредност на објектот (80%), а останатиот дел (20%) е учество на 
донации.  

Со новата територијална поделба објавена во Службен весник на РМ бр.55 од 16 
август 2004 година и бр. 149 од 13.09.2014 год. на територија на  Општина Куманово 
припаѓаат следните села: Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак ,в , 
Винце,Воиновиќи, Габреш, Горно Којнаре, Градиште, Дл ,га, Доброшане, Довезенце, Долно 
Којнаре, Живиње, Зубовце, Јачинце, Карабичане, Клечовце, Кокошиње, Колицко, 
Косматац,Костурник, Кутлибег, Кучкарево, К,шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, 
Новосењане, Орашац, Пезово, Проевце, Пчиња,Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, 
Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце и Шупљи 
Камен. 

По овој основ може да се користат средствата само за населени места во Општината 
Куманово кои се наоѓаат во подрачјата кои имаат статус на специфични подрачја и тоа: 
 

Во изразито-неразвиени подрачја спаѓаат: Бељаковце, Габреш, Градиште, Довезенце, 
Живиње, Јачинце, Косматац, с.Винце, с.Вакв, с.Длга, К,шање, Колицко,  Кутлибег, Кучкарево, 
Мургаш,Новосељане, Пезово, Пчиња, Скачковце Четирце и Шупљи Камен. 

Во погранични подрачја спаѓаат: Карабичане, Сопот, Сушево и Табановце. 
Во ридско-планининско подрачје спаѓа:Кокошиње. 
Во останати населени места спаѓаат сите населени места со новата територијална 

поделба, а не се наведени во горе наведениеподрачја. 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 Во тековната 2021 година према одредени очекувања за обезбедување на средства по 

наведените основи се предвидува да се градат следните локални патишта и улици:   
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА: 
 
1.Локалниот пат с.Сопот - с.Сушево во должина од 2,5км. 
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  Финансова конструкција: 
-Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој 
- Јавно претпријатие за државни патишта 
-Влада на Република Северна Македонија 
 
2.Локалниот пат с.Тромеѓа- с.Клечовце 
     Финансова конструкција: 
-Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој  
- Јавно претпријатие за државни патишта 
-Влада на Република Северна Македонија  
-Донации 
 
3.Изградба на долен строј и танпонирање на : 
 
3.1 сообраќајница на стар пат  за МЗ..П.Чичо (кон школо) со Л=1.20 км 
3.2 сообраќајница во с.Умин дол со Л=0.25 км (200 м3) 
3.3 сообраќајница во с.Четирце со Л=0.55 км 
3.4 сообраќајница во с.Љубодраг со Л=0.20 км (150 м3) 
3.5 сообраќајница во с.Ново село со Л=0.50 км (375 м3) 
3.6 сообраќајници во с.Черкези со Л=1.00 км  
3.7 сообраќајница во с.Режановце (према гробишта ) со Л=0.55 км  
3.8 сообраќајница во с.Речица(према гробишта и према школа) со Л=0.70 км  
3.9 сообраќајници во с.Агино село (од железничка станица до гробишта)со Л=1.27км 
3.10 сообраќајници во с.Лопате со Л=2.00км 
3.11 сообраќајница во М.З.Ајдучка Чешма  со Л=1.00 км 
3.12 сообраќајница во М.З.Иго Тричковиќ (Пуковско)  со Л=1.00 км 
3.13 сообраќајница во с.Горно Којнаре  со Л=0.95км  
3.14 сообраќајница во Бејтови ниви  со Л=0.89км 
3.15 сообраќајница во с.Тромеѓа (од центар до долно мало) со Л=1.00 км  
3.16 сообраќајница во с.Брзак (од железничка пруга до патот) со Л=0.20 км (150 м3) 
 

Финансиската конструкција: 
- Јавно претпријатие за државни патишта 
-Месно население 
-Странски донатори 
-Донација на АРМ на РМ 
-Општина Куманово  (ЕЛС) 
 
Изградба на долен строј,дотанпонирање и асфалтирање на: 
 

3.17. Асфалтирање на дел од сообраќајница за во с.Лопате (од главниот регионален пат 
помеѓу две Општини Куманово -Липково)  

Во  Општина Куманово  (ЕЛС) ,соогласно донесен Одлука од страна на Советот на 
Општина Куманов во износ од 10 760 000.00 ден. со L=1 800 м1 и тоа на делница каде што е 
изградена фекалната канализација во самото село. 
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3.18. Танпонирање и асфалтирање на дел од сообраќајница за во с.Романовце во Ш=3.0м и 
Л=1 500.00 м1 

Финансиската конструкција: 
-Донација од правно лице  
-Донација на месно население 
-Општина Куманово  (ЕЛС) 
 

3.19 Дотанпонирање и асфалтирање на сообраќајница од с.Агино Село до с. Брзак во 
Л=2,1км и Ш=3,00м 

Финансиската конструкција:  
- Јавно претпријатие за државни патишта 
- Општина Куманово(ЕЛС) 
 

4.Тампонирање на улици во населените места на територија на Општината Куманово на кои 
ќе се јави потреба предизвикана од виша сила (атмосферски влијанија) 

 
Финансиската конструкција: 
-Влада на Република Северна Македонија 
-Донација од правно лице  
-Донација на АРМ на РСМ 
 

5.Одржување на локални патишта во Општината 
   (летно крпење на ударни дупки и зимско одржување од подмразица и снег) 
Финансиската конструкција:  
-Општина Куманово 
 

6.Изработка на техничка документација за локален пат с.Пчиња- с.Вак ,в во должина од  
2 500.00 м1. 
Финансиската конструкција: 
- Јавно претпријатие за државни патишта 
-Странски донатори 
 

7.Изработка на техничка документација  за улици во населено место Тромеѓа во должина од 
4 000.00 м1. 

 
8.Изработка на техничка документација  за локален пат с. Агино село-с.Умин Дол 

 Финансиската конструкција: 
-Општина Куманово 
 

9.Изработка на техничка документација  за населба Ајдучка чешма –Зебарњак кон.с.Младо 
Нагoричани  во должина Л=2 921,00 м1 

 

Финансова конструкција: 
-Општина Куманово и Центар за развој на североисточен плански регион  
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10.Изработка на техничка документација за локален пат с.Студена бара  до с.Горно Којнаре 
(Скопско) 

Финансиската конструкција: 
-Странски донатори 
-Општина Куманово 
 

11.Изработка на техничка документација на сообраќајница во М.З. Иго Тричковиќ (Пуковско 
)   со Л=1.95 км  

- Финансиската конструкција: 
- Странски донатори 
 

12.Изградба на дел од локалниот пат и изградба на армирано бетонски плочаст и цевасти 
пропуст за с.Кокошиње 

   во должина од 0.72км. 
  Финансова конструкција: 
  -Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој 
  -Општина Куманово   

 
15.Изградба на долен строј и танпонирање на : 
15.1 Сообраќајница на стар пат  за с.Зубовце - с.Орашац 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината 
Куманово. 

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

Општина Куманово", а ќе се применува од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 
година.  

 
Бр. 09 – 8185/44                                                          Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                         Претседател, 
Куманово                                                  Атина Мургашанска, с.р. 
 
642. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма на активности од областа на заштитата на животната 

средина и природата на Општина Куманово за 2021 година 
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 1. Се објавува Програмата на активности од областа на заштитата на животната 
средина и природата на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/45, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8505/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
643. 
  Врз основа на член 22 став 1 точка 2 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 66 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 
на активности од областа на заштитата на животната средина  

и природата на Општина Куманово за 2021 година 
 
ВОВЕД 
 

Во актуелниот развоен момент на глобално ниво, постојат сериозни проблеми во 
управувањето со состојбите и можните ризици во животната средина. Повеќе медиуми и 
области на животната средина, како и комплементарните процеси, имаат нарушен квалитет, 
како во развиените, така и во земјите во развој. Еколошките ризици, да не заборавиме, се 
една од најважните одредници на здравјето и благосостојбата на луѓето. 
 Амбиентиот воздух во нашата урбано – индустриска средина има нарушен квалитет, а 
во зимскиот период од годината ја надминува дозволената граница за повеќе пати, што 
сериозно го загрозува здравјето на населението. Во градот дополнителен проблем 
претставува бучавата. Регистрирани се докази дека овие два ризика имаат штетни ефекти 
врз здравјето, пред сè кај децата.  
 Прекумерната урбанизација и моторизација, како и демографската миграција, се 
нагласен проблем на нашето опкружување. Проблемот околу отстранувањето и 
пречистувањето на цврстиот и течниот отпад директно влијае врз квалитетот на животната 
средина, а индиректно и на здравјето на населението. Овие состојби и неизбежната 
експанзија на консумирачкото општество можат да ги доведат во опасност не само 
безбедноста и квалитетот на водата за пиење, туку и безбедноста на храната.                                                                  
  Регистрираните индустриски жешки точки, кои се провлекуваат подолг период и чие 
решавање ги надминува ингеренциите и можностите на локалната самоуправа, како и сè 
поголемите ефекти од климатските промени ја комплетираат сликата за исклучително 
сериозната закана за можноста за загрозување на сите медиуми на животната средина, а со 
тоа и неопходноста од тесна соработка на локално ниво и стратегиска, интерсекторска 
интервенција на сите нивоа во државата.                                                                      
Кон наведеното, несомнена е и потребата за унапредување на животните стилови и навики 
на населението во испреплетените сегменти на оваа област што бара системски и силни 
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едукативни и промотивни активности и размена на информации, но и неизбежно 
вклучување на граѓанското општество во процесот за здравје и животна средина.  
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Главна цел на Програмата на активности од областа на заштитата на животната 
средина и природата на Општина Куманово е постигнување на повисок степен на 
разрешување на состојбите во сферата на животната средина и заштита и зачувување на 
квалитетот на сите медиуми на животната средина, во рамките на законските надлежности, 
а со тоа и заштита на здравјето и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. 
ПРЕДМЕТ  НА ПРОГРАМАТА 
 Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се од 
јавен интерес, заради што Општина Куманово е должна да планира соодветни 
активности и од својот буџет да обезбеди финансиски средства за таа цел. 
 Програма ги утврдува мерките за заштита на животната средина и природата на 
подрачјето на Општина Куманово за 2021 година, преку конкретни активности во рамките 
на сите медиуми (воздухот, водата и почвата) и области на животната средина (отпадот, 
бучавата, нејонизирачкото зрачење, природата, биодиверзитетот, климата) и сите елементи 
кои претставуваат неделива целина од животната средина. 
 Со Програмата се дефинираат целите, конкретните проекти и потребните финансиски                    
средства. 
ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИ ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 Вкупните потребни средства, од Буџетот на општина Куманово и од одредени 
донации, за реализирање на активностите за заштита на животната средина на подрачјето 
на Општина Куманово  за 2021 година, по области, се следните: 
 

 

Област / дејност Потребни средства 

1. Заштита на амбиентен воздух 19.900.000 
2. Заштита на почвите 650.000 
3. Отпад 10.300.000 
4. Климатски промени 10.350.000 
5. Унапредување на зелени површини 800.000 
6. Заштита и оплеменување на локалитети 1.300.000 
7. Спроведување на одредени законски процедури 930.000 
8. Подигање на јавна свест 870.000 
 Вкупно 45.100.000 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2021 ГОД.  
 
1.  ЗАШТИТА НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ 
 

 Целта на оваа активност е подобрување на квалитетот на воздухот во Општина 
Куманово, со тоа и на здравјето на луѓето, согласно регулативата за квалитет на 
амбиентниот воздух. 
Загадувањето на воздухот во поголемите урбани средини е нормална појава. Голем број на 
фактори учествуваат воздухот да биде загаден од различни извори. Но сосема е нормална и 
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работата за да се проучат загадувачите, на нив превентивно да се делува но и да се 
превземат мерки за намалување на загадувачите со различни програми, методи, начини и 
други активности.  
 

Изготвување на План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на 
подрачјето на агломерација за општина Куманово  
 
Цел: Подобрување на квалитетот на воздухот во регионот на општина Куманово, со тоа и на 
здравјето на луѓето, согласно регулативата за квалитет на амбиентниот воздух.  
Образложение:  Законот за квалитет на амбиентниот воздух ја утврдува обврската за 
изработка на План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и истиот се носи 
за период од 5 години, во рамки на зони и агломерации. Новиот план откако ќе биде 
изготвен, истиот во наредниот период ќе биде доставен до Советот на општина Куманово 
на усвојување. Планот претставува извонредно значаен документ во чии рамки се 
предвидени мерки и активности за подобрување на квалитетот на воздухот, што е обемна и 
одговорна задача, која бара заедничка соработка со надлежното министерство за заштита 
на животна средина, но и на повеќе сектори и институции.  
Активности: Реализација на мерките предвидени со Планот треба да се одвива во 
континуитет, во зависност од видот на мерката, ефектот од неа и оптималниот момент за 
нејзина примена. За дел од мерките е потребна соработка со институции, предлагања 
законски измени и дополнувања, договарања за заедничко делување и сл., што ќе се одвива 
во еден подолг временски период. Дел од мерките треба да се преточени во конкретни 
активности за кои ќе бидат обезбедени средства од буџетот на општина Куманово за секоја 
наредна година.  
 
Потребни средства: За изготовка на пет годишен План за подобрување на квалитетот на 
амбиентниот воздух потребни се 600.000 денари од буџетот на општина Куманово.  
 
Извршител: Ќе биде изберен по пат на јавен повик 
 
1.1. Поставување и инсталација на мрежа за вршење мониторинг за квалитетот на 
воздухот во општина Куманово 
Цел:   
Добивање податоци за квалитет на амбиентниот воздух во реално време и навремена 
заштита на здравјето на луѓето.  
Образложение:  
Информациите кои ќе се добиваат со поставување на ваков тип мрежа за мониторирање на 
воздухот, преку верифицирани мерни станици кои даваат релевантни податоци на 
компаративни мерења и истите ќе се со стандардни гравиметриски мерачи, како оние од 
државниот мониторинг ќе бидат наменети за цели од институционален карактер . Значи 
мерните станици мора да имаат Сертификат од Акредитирана лабораторија за 
соодветноста на перформансите за индикативен ПМ Монитор за ПМ 10 и ПМ 2.5 или 
инструментот да поседува сертификат издаден од меѓународно признаена независна 
лабораторија за тестирање на овој тип на инструменти (TUV, MCERTS, US-EPA и сл). Вакви 
компаративни мерења ја потврдуваат точноста на добиените податоци и ја детерминираат 
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улогата на самата мониторинг мрежа дали таа ќе биде за забавен карактер , научен 
карактер или дали може да биде комплементарен дел од државната мрежа со веродостојни 
податоци .  
Активности:  
- Поставување и инсталирање на мерни станици за амбиенталниот воздух и 
метеоролошка станица, кои ќе мерат континуирано со оптичка метода и истите ќе бидат 
поврзани со монитор поставен на јавно прометна површина во центарот на градот за 
споделување на добиените информации со населението и јавноста. Оваа активност значи  
инсталирање на комплетна мрежа за мониторинг на амбиентниот воздух според 
методологија за мониторинг и критериуми за избор на мерни места за сите извори на 
загадување, согласно член 41 од законот за животна средина и просторно планирање. 
 
Потребни финансиски средства:  
16.600.000 денари, предвидени од донации или фондови на ЕУ.  
 
1.2. Мониторирање на амбиентен воздух 
 
Цел: Вршење мониторинг на амбиентниот воздух на територија на општина Куманово 
согласно законот за животна средина и просторно планирање 
Образложение:  
Начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на мрежа и методологија за 
мониторинг и критериуми за избор на мерни места за сите извори на загадување, условите 
и начинот и постапката на доставување на информации и податоци од мониторинг на 
квалитетот на амбиентниот воздух ги пропишува министерот за животна средина во 
согласност со министерот за здравство. Определени стручни работи за мониторинг на 
квалитетот на амбиентниот воздух вршат акредитирани научни, стручни институции кои се 
утврдени според закон за животна средина.  
Активности:  
Субјектот кој ќе врши мониторинг на амбиентниот воздух на територија на општина 
Куманово ќе има обврска да ја одржува мрежата за мониторирање, односно на мерните 
станици, да врши калибрација на истите доколку тоа е потребно, да ги обработува 
добиените податоци и да доставува квартален и годишен извештај за состојбата на 
воздухот во Куманово. 
Потребни финансиски средства:  
1.800.000 денари предвидени од донации или фондови на ЕУ.  
 
 
1.3. Надоместување на дел од трошоците - субвенционирање на граѓаните на 
подрачјето на градот за приклучување на гасификационен систем во Општина 
Куманово за 2021 година. 
 

Цел: 
Примена на мерка за намалување на загадувањето на воздухот во градот. 
Образложение: 
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Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува 
Општина Куманово, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со 
партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие 
честички е затоплувањето на домовите кои не се приклучени на централно греење, пред се 
заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет 
на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички 
неисправни печки. 
Целта на субвенционирањето на граѓаните е поттикнување на примена на почист енергенс 
односно: 
- Промовирање на енергетската ефикасност преку користање на благодетите на користење 
на 
гас за загревање; 
 - Едуцирање и поттикнување на населението за користење на скоро 100% искористливиот, 
финансиски достапен и еколошки прифатлив енергенс, 
- Заштита на животната средина и природата. 
Надоместок на дел од трошоците ќе биде 20 % од вкупната набавна вредност, но не повеќе 
од 
150 евра во денарска противвредност. 
Активности: 
- Објавување на јавен повик за надоместување на дел од трошоците за граѓаните за 
приклучок на гасификациона мрежа во Општина Кумановон, на веб страната на Општина 
Куманово и во печатени и електронски медиуми; 
 - Пријавување на граѓаните за добивање субвенција преку пополнување на образец, 
изготвен за таа намена, кој содржи потребни податоци за лицето што се пријавува на 
повикот;  
- Проверка на пристигнатите пријави и документација од страна на комисија формирана за 
таа намена; 
- Контрола на терен за веродостојноста на набавката, 
- Исплата на субвенции. 
Потребни финансиски средства:  
Со Буџетот на Општина Куманово за 2021 година се предвидени средства во износ од 
300.000 денари. 
Извршител: 
Активностите ќе ги спроведе Секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и 
заштита на животната средина и природата и Секторот за финансии 
 
1.4. Кампања за информирање за негативните последици од палењето отпад и  
користење несоодветни горива за затоплување 
Цел:  
Подигање на јавната свест за овој проблем.  
Образложение:   
Загадувањето на воздухот е најголем еколошки проблем на градот. Населението очекува 
негово разрешување, без нивно учество, што е невозможно. Потребно е систематско и 
континуирано влијание за промена на навиките.  
Активности:  
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-  осмислување на кампањата, -  нејзино подготвување, -  реализација.  
Потребни финансиски средства:  
600.000,00 денари, предвидени од донации или фондови на ЕУ 
Извршител:  
Извршителот ќе биде избран по пат на јавна набавка заедно со одделението за заштита на 
животната средина и природата заедно со НВО сектор. 
 
2. ЗАШТИТА НА ПОЧВИТЕ 
                                                                                
2.1. Изработка на преглед на ерозивни подрачја на територијата на општина Куманово 
и Програма за заштита од ерозија со Акциски план  
Цел: Заштита на земјиштето од ерозија со преземање на системски мерки и решенија.  
Образложение:  
Промените на површинскиот слој на релјефот настануваат како последица на делувањето 
на дождот, снегот, температурните разлики, ветерот и протечните води, но и заради 
антропогените дејства.   
Природниот процес на ерозија се забрзува со неконтролирана сеча на шумите и со 
несоодветно користење на земјиштето. Познавањето на ерозивните процеси во просторот е 
неопходно, заради утврдување соодветни мерки за заштита.  
Активности:  
• Изработен преглед на ерозивни подрачја на територијата на општина Куманово со 
Акциски план со конкретни мерки,  
• Одржана јавна расправа,  
• Изработка на финален документ,  
• Определување на границите на ерозивните подрачја и подрачја загрозени од ерозија и 
утврдување на мерките и работите за заштита на земјиштето од ерозија и уредување на 
пороите, согласно Законот за водите,  
• Доставување на документот до Министерството за животна средина и просторно 
планирање.  
 
Потребни финансиски средства:  
За оваа активност предвидени од донации или фондови на ЕУ се потребни 650.000 денари 
 
3. ОТПАД 
                                                                                                           
3.1. Санација и уредување на депонија Краста  
Цел:  
Затварање на нестандардизираната депонија Краста   
Образложение:  
Согласно планираните проекти за воспоставување на интегриран самоодржлив систем за 
управување со отпад во источниот и североисточниот регион, финансиран од ЕУ преку ИПА 
2 програма, во почетокот на 2021 година ќе се започне затворањето на сите 
нестандардизирани депонии кои во овој момент се користат за депонирање на комунален 
отпад од страна на општините. На постоечката депонија „Краста“ освен што ќе биде 
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затворена, на еден дел од просторот ќе се започне со изградба на претоварна станица за 
собирање на комуналниот отпад кој понатаму истиот ќе се транспортира до регионалната 
депонија во Свети Николе.   
Активности:  
Поддршка за спроведување на овој проект и соработка со сите релевантни министерства и 
други засегнати чинители со цел успешно имплементирање на проектот.    
Потребни финансиски средства: 
За овој проект веќе се обезбедени средства од ЕУ.  
 

3.2. Расчистување на ѓубришта 
Цел:  
Расчистување и рекултивирање на 23 локации каде што непрописно се одлага отпад 
Образложение:  
Службите на општина Куманово досега имаат регистрирано вкупно 23 локации каде 
несовесните граѓани одлагаат различен вид на отпад, од комунален, животински, градежен 
до опасен отпад. Проценката е дека има околу 6000м3 отпад на споменатите локации. 
Поради близината на овие т.н. опасни жаришта до самиот град, општина Куманово и ЈКП 
Чистота и Зеленило предвидува во најкраток можен рок истите да бидат исчистени, а 
самите локации да бидат пошумени или рекултивирани. 
Потребни финансиски средства:  
За овие активности се предвидени 2.300.000 денари предвидени од донации или фондови 
на ЕУ. 
Извршител: 
ЈКП Чистота и Зеленило, општина Куманово и НВО сектор 
3.3. Уредување на локации предвидени за одлагање на отпад 
Цели: 
1. Изградба на локации за одлагање на инертен отпад (градежен шут), отпад од 
животинско потекло, локација за одлагање на хаварисани возила и изградба на три т.н. 
зелени острови за одлагање на габаритен отпад (мебел, биоразградлив отпад, машини, гуми 
и сл.) 
2. Изградба на подземни контејнери наменети за комунален отпад во централното 
градско подрачје. 
Образложение:  
Една од законските обврски на општина Куманово е да обезбеди соодветни локации каде 
што ќе се изградат овие инсталации за превземање на отпадот кој има значително влијание 
на лошата состојбата во однос на животната средина во општина Куманово. 
Активности:  
- Обезбедување на соодветни локации според урбанистичките планови 
- Уредување на локациите според закон за животна средина, согласно ЕУ стандардите 
   Потребни финансиски средства: 
За овие активности се предвидени 8.000.000 денари од Буџетот на општина Куманово. 
Доколку предвидените средства не се доволни за двете цели, тогаш ќе се бара друг начин 
на финансирање од фондови на ЕУ или донации. 
Извршител: Извршителот ќе биде избран по пат на јавна набавка, кој активностите ќе ги 
реализира во соработка со општина Куманово, ЈП План и ЈКП Чистота и Зеленило. 
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3.4. Селектирање на отпад 
 
Цел: Инсталирање на линија за селекција на комунален отпад. 
Образложение: Бидејќи општина Куманово е дел од Планот за регионално управување со 
отпад за Североисточен и Источен регион во кој се предвидува во општината на сега 
постоечката депонија „Краста“ да има претоварна станица за комунален отпад, кој понатаму 
ќе биде депониран во регионалната депонија во општина Свети Николе, со оваа активност 
предлагаме општина Куманово заедно со ЈКП да спроведе Јавно- Приватно партнерство со 
компанија која ќе постави ваква инсталација за селектирање на отпадот. Ова ќе значи многу 
за граѓаните на општината, во однос на одржувањето на претоварната станица, а од друга 
страна работата на ЈКП Чистота и Зеленило ќе биде олеснителна и финансиски одржлива. 
Активности: Спроведување на Јавно-Приватно партнерство  
Потребни финансиски средства: За овие активности не се предвидени средства од 
буџетот на општина Куманово 
 
4. КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 
 
4.1. Изготвување на годишната програма за мезометеоролошки мерења во општина 
Куманово за 2021 година   
Цел: Добивање податоци за метеоролошките состојби, релевантни за квалитетот на 
амбиентниот воздух.  
Образложение:  
• Реализација на микроклиматски мониторинг согласно обврската од Стратегијата за 
адаптација на климатските промени во Република Македонија   
• Добивање податоци за влијанието на градот врз климатските услови и климата врз 
квалитетот на воздухот во градот   
• Добивање податоци неопходни при појава на топлотни бранови и студени бранови во 
вонредни метеоролошки услови, како и при појава на загадување на воздухот при 
температурни инверзии (во делот на предвидување на истите).  
Активности:  
• Изготвување Програма за мезометеоролошки мерења,  
•  Спроведување на мерењата,  
• Изготвување завршен елаборат.  
Потребни финансиски средства:  
350.000 денари предвидени од донации или фондови на ЕУ..   
 
4.2. Намалување и прилагодување на климатските промени за општина Куманово 
преку зелени кровови и зелени столбови 
Цел:   
Заштита и унапредување на квалитетот на животот на граѓаните на Куманово преку 
спроведување на одржлив развој, помагање на граѓаните и институциите да се подготват за 
последиците од климатските промени и екстремните временски услови и согледување на 
активностите за намалување на причините за климатски промени.  
Образложение:  
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Климатските промени се најголема глобална закана на 21-от век. Тие се реалност и 
неминовни од начинот на кој функционира развиениот свет. Последиците од климатските 
промени се непредвидливи, а секако големи, разорни и фатални. Најголеми последици ќе 
имаат урбаните средини, каде е најголема концентрацијата на луѓето и кои воедно се 
најголеми причинители на климатските промени. Само средините што ќе успеат да ги 
испланираат своите активности за справување со климатските промени имаат непречена 
иднина.  
Активности:  
- Стратегија за намалување и прилагодување на климатските промени 
- За 2021 година се предвидени активности за зголемување на зелениот фонд, како мерка 
за адаптирање на климатските промени, на  еден нов начин:  
 изработка на зелени кровови на јавни објекти во централното градско подрачје, каде 
недостасува зеленило, во соработка со соодветните институции во чија надлежност се 
наоѓаат (Основни и Средни училишта, Јавни претпријатија и др.) 
  изработка на зелени завеси за обвивање на некои објекти (метална конструкција со 
џепови за садење соодветни растенија и систем капка по капка за наводнување).  
  Инсталирање и поставување на систем за наводнување капка по капка на дрворедите 
и жардињерите на булеварите 3-та МУБ и Октомвриска Револуција но и во централно 
градско подрачје  
Бенефитот од овие активности:  
 зголемување на зелениот фонд,  
 прочистување на воздухот,  
 намалување на температурите во летниот период,  
 внесување свежина во просторот, создадена од зелената маса, - подигање на јавната 
свест, - естетски елемент.  
Потребни финансиски средства:  
10.000.000 денари за зелени кровови,зелени столбови и систем за наводнување, 
предвидени од донации или фондови на ЕУ..  
 
5. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ 
 
5.1. Изработка на Зелен катастар на општина Куманово  
Цел:  
Постигнат повисок степен на заштита и унапредување на јавните зелени површини на 
општина Куманово со помош на обезбедување просторни податоци за обемот и видот на 
зеленилото.  
Образложение:  
Овој документ е основа за унапредувањето на јавните зелени урбани површини со оглед на 
фактот што зеленилото, покрај функционалните, рекреативните, амбиенталните и 
социјалните функции, придонесува подеднакво кон намалувањето и адаптирањето на 
климатските промени. Со Зелениот катастар ќе се утврди површината, сопственоста и 
квалитетот на зеленилото, во функција на урбанистичкото планирање, а со крајна цел да се 
спречи натамошната пренамена на зеленилото во градежни цели.   
Активности:  
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o Опфаќање на зеленилото на јавните, образовните и сл. институции, што е дел од 
зелениот фонд на градот. 

Потребни финансиски средства:  
800.000 денари предвидени од донации или фондови на ЕУ.   
Извршител: ЈП Чистота и зеленило, Општина Куманово, ЈП Куманово План или ангажирани 
извршители, консултантски компании, здруженија на граѓани и слично изберени по пат на 
јавна набавка. 
  

6. ЗАШТИТА И ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИСКИ СПОМЕНИЦИ И 
ПРИРОДНИ БОГАТСТВА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
6.1 Оплеменување на локалитети кои значат за културно историски споменици во 
општина Куманово  
Цел: 
Пошумување со нови садници на локалитети кои значат за културно историски споменици 
во општина Куманово  
Образложение: 
Локалитетите кои го одбележуваат нашето историско културно наследство во Куманово се 
наоѓаат во катастрофална состојба и претставува грда слика на нашиот град. За таа цел 
општина Куманово планира да го уреди просторот за да може овие места пак да заживеат 
како излетнички места, истите обично се наоѓаат во непосредна близина на централното 
градско подрачје. Со ова ќе допринесеме за поголема заштита и унапредување на зелените 
површини во општината, но и за почист воздух во нашиот град. 
 
Активности: Темелно чистење на спомениците и на локалитетите  
- Садење на садници и пошумување 
- Хортикултурно уредување 
Потребни финансиски средства: 
1.000.000 денари предвидени од Буџетот на општина Куманово за 2021 година. 
Извршител:  
Консултанстски компании, Здруженија на граѓани и слично изберени по пат на јавна 
набавка во соработка со општина Куманово и ЈП Чистота и зеленило 
 
6.2 Валоризација на Бислимска клисура  
Цел: Урбанистичко идејно решение за Бислимска клисура како туристичка дестинација во 
општина Куманово 
Образложение: Следејќи ги целите и приоритетите за регионален развој со проектот: 
„Создавање на предуслoви за развoј на туризмот во Североисточен плански регион“(2010), 
Бислимска Клисура беше посочена како локација погодна за развој на туризам. За таа цел 
СИПР 
финансираше СТУДИЈА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ВО 
БИСЛИМСКА КЛИСУРА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ СО ИДЕЈНО 
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПОТЕГ ОД 7 КМ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА КЛИСУРАТА 
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Оваа природна убавина како таква може да придонесе за поголем економски развој на 
локалниот простор, општина Куманово и Североисточниот плански регион (СИПР). 
Регионалниот аспект може да се согледа од тоа што оваа карсна оаза се наоѓа на југоисток 
од Куманово, и зафаќа површина од 24,5 км2  и истата инфраструктурно е поврзана со 
сите општини во СИПР и граничи со три плански региони Североисточен регион, Вардарски 
регион и Скопски регион, што дава акцент за развој на меѓурегионалната соработка. Целта 
пред се е зачувување на чистата животна средина, но и промоција и развој на туризмот во 
СИПР, промоција на животинскиот и растителниот свет во регионот, промоција на спортски 
туризам, пораст на здравјето на младите и анимација на социјално загрозените граѓани во 
регионот. 
Активности: 
- Изготвување на микро урбанистички план за Бислимска клисура, со цел 
хортикултурно уредување, одбележување на пешачки и велосипедски стази, поставување 
на урбана опрема за промоција на здрав живот, спорт, биодиверзитет, заштита на 
ендемични видови на растенија, ретки видови на птици и други еколошки потенцијали.  
Потребни финансиски средства: 
300.000 денари предвидени од Буџетот на општина Куманово за 2021 година. 
 
7. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ЗАКОНСКИ ПРОЦЕДУРИ 
 
Законот за животната средина предвидува обврски и можности за изработка на различни 
стратешки документи во процесот на планирање и спроведување на планови и конкретни 
активности, оценки, еколошки дозволи и сл., кои се неопходни во процесот на носење на 
одлуки за животната средина.  
Законски процедури кои општина Куманово ги спроведува како инвеститор: 
 

7.1. Изготвување на Локален Акционен План за заштита на животната средина за 
општина Куманово 
Цел: Подобрување на животната средина на општина Куманово, а со тоа и на здравјето на 
луѓето кои живеат на територија на општина Куманово 
Образложение: Законот за животната средина ја утврдува обврската за изработка на 
Локален Акционен План за заштита на животната средина и истиот се носи за период од 6 
години. Овој Локален Акционен План се изготвува според пропишана методологија за 
изработка од страна на министерството за животна средина и неговата содржина е 
согласно член 64 од законот за животната средина. Овој стратешки и мошне важен 
документ исто така се изготвува врз основа на претходно известување на јавноста за 
учество во постапка на одлучување по планови и програми и за истиот обично се 
спроведува стратешка оцена на влијание врз животна средина.  Новиот план откако ќе биде 
изготвен, истиот во наредниот период ќе биде доставен до Советот на општина Куманово 
на усвојување. Планот претставува извонредно значаен документ во чии рамки се 
предвидени мерки и активности за подобрување на квалитетот на воздухот, што е обемна и 
одговорна задача, која бара заедничка соработка со надлежното министерство за заштита 
на животна средина, но и на повеќе сектори и институции.  
Активности: Локалниот Акционен План  откако ќе биде изготвен, истиот се доставува до 
Советот на општина Куманово на усвојување. Планот претставува извонредно значаен 
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документ и слободно може да се каже дека истиот е фундамент на сите други стратешки 
планови, програми и други стратегии кои се носат од страна на општината за развој и 
унапредување на општина Куманово. Ова е документ во чии рамки се предвидени низа 
активности за подобрување на целокупната животна средина со посебен осврт на Вода, 
Воздух и Почва, што е обемна и одговорна задача, која бара заедничка соработка со сите 
засегнати министерства, но и повеќе сектори и други институции.   
Потребни средства: За изготовка на овој Локалниот Акционен План  кој е за период од 6 
години потребни се 710.000 денари од буџетот на општина Куманово.  

Извршител: Ќе биде изберен по пат на јавен повик 
 

Законски процедури кои општина Куманово ги спроведува како надлежен орган   
 

7.2. Издавање Б-интегрирани еколошки дозволи за работење на инсталациите кои 
влијаат врз животната средина 
 
Цел: Задоволени одредби од чл.95, 122 и 123 од Законот за животната средина.  
Образложение:  
Општина Куманово е должна да ја спроведува процедурата за издавање Б-интегрирани 
еколошки дозволи за инсталации кои според Законот подлежат на оваа процедура.   
Активности:  
Активностите за издавање Б-интегрирани еколошки дозволи се одвиваат согласно сложена 
и обемна, законски пропишана процедура. Интегрираната дозвола ги опфаќа сите влијанија 
на инсталацијата врз животната средина, а целта на дозволата, преку Програмите за 
подобрување, е нивно сведување на најмала можна мерка и анулирање.   
Посебно се обрнува внимание на инсталациите што имаат испусти за отпадни води во 
канализационата мрежа на ЈП Водовод, односно на општина Куманово, особено во рамки 
на севкупните активности за подготовка на системот на отпадни води за приклучување на 
пречистителна станица. За таа цел неопходни се дополнителни контролни испитувања на 
квалитетот на овие отпадни води.   
Потребни финансиски средства:  
Не се предвидени финансиски средства.  
Извршител:  
Одделението за заштита на животната средина е задолжено за активноста за издавања на 
Б-дозволите. Во делот на посета на инсталациите и нивното контролирање се вклучува 
Инспекторатот на општина Куманово-овластените инспектори за животна средина.   
  
7.3. Одобрување на елаборати за заштита на животната средина  
Цел:  
Реализирана обврска од чл.26 од Законот за животната средина.  
Образложение:  
Согласно Законот за животната средина, општина Куманово е надлежен за разгледување и 
одобрување на елаборати за заштита на животната средина за дејности и активности кои се 
наброени во Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува 
елаборат, а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на Општината. 
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Активности:  
• Разгледување на доставениот Елаборат за заштита на животната средина,  
• Изготвување забелешки на Елаборатот,  
• Примање на корегиран Елаборат  
• Изготвување Решение за одобрување, кое го потпишува Градоначалникот на општина 
Куманово.  
Потребни финансиски средства:  
За реализирање на оваа активност не се потребни финансиски средства.  
Извршител: Извршителот е одделението за заштита на животната средина и природата.  
 
7.4. Катастар на загадувачи  
Цел: 
Изготвување на Катастар за животна средина на територија на Општина Куманово. 
Образложение: 
Овој информативен плански документ е основа за управување со животната средина во 
Општина Куманово. Според истиот ќе се предвидат низа важни  мерки и активности 
поврзани со загадувањето. Во изработката на овој документ ќе учествуваат експерти од 
соодветната област, како и претставници на одредени сектори во Општина Куманово.  
Изработка на Катастарот  за животна средина ќе содржи  податоци  за активностите  и  за  
инсталации  кои  ја  загрозуваат  или  можат  да  ја 
загрозат животната средина, а особено податоци за:   името  или  називот  на  операторот  
и  адресата  на  локацијата  на инсталација; 
 краток опис на активностите и на техничкиот процес;   
 значајни  податоци  кои  се  однесуваат  на  емисиите,  опасните 
супстанции присутни во постројките, создавањето отпад, користењето 
на природните богатства и на енергијата; 
 издадени дозволи и измените и дополнувањата на дозволи,   
 за контролата што се врши, за значајните резултати и за преземените мерки. 
Активности: 
- Избор на консултанти за изготвување на планските документи; 
- Донесување на планските документи од страна на Советот на Општина Куманово 
Изготовка на катастер на загадувачи ќе ни даде појасна слика каде се критичните точки на 
загадување во градот, ќе даде насоки и чекори кои треба да ги преземеме и што е најважно 
ќе не обврзе со дадени рокови да ги исполниме мерките и активностите со цел да се 
подобри амбиенталниот воздух во општина Куманово. 
Предвидени финансиски средства:  
Во 2020 година за изработка на Катастер на загадувачи потребен за заштита на животната 
средина преку Буџетот на Општина Куманово предвидени се средства во износ од 220.000 
денари.   
Извршител: Ќе биде избран по пат на јавен повик 
 
8. ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
8.1. Подигање на јавната свест за значењето на животната средина и други оперативни 
трошоци 
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Цел: 
Постигнато повисоко ниво на јавната свест за значењето на животната средина. 
Образложение: 
Подигањето на јавната свест е неопходна активност, која произлегува и од одредбите на 
Законот за животна средина. Според досегашните искуства соработката со НВО дава 
најдобри резултати во овој домен заради нивното добро организирање на своето членство 
и граѓанскиот сектор воопшто. 
Активности: 
 Изработка и печатење на рекламен материјарал за промоција на мерки и активности 
за заштита и зачувување на животната средина. Оваа активност треба да опфаќа 
изготвување на: 
- промотивни флаери; 
- едукативни брошури, постери и поставување на билборди; 
- Лепење на фолии со еколошки пораки на автобусите за јавен превоз и автобуските 
постројки 
 
Предвидени финансиски средства:  
За 2021 година за подигање на јавната свест за значење на животната средина со Буџетот 
на Општина Куманово предвидени се средства во износ од  370.000 денари. 
 
Извршителот Ќе биде изберен по пат на јавен повик 
 
8.2. Подигање на јавната свест преку соработка со невладиниот сектор за реализација 
на проекти, организирање манифестации, одбележување на денови од еколошкиот 
календар, печатење пропаганден материјал и сл.   
   
Цел: Постигнато повисоко ниво на јавната свест за значењето на животната средина.  
Образложение:  
Подигањето на јавната свест е неопходна активност, која произлегува и од одредбите на 
Законот за животна средина. Според досегашните искуства соработката со НВО дава 
најдобри резултати во овој домен заради нивното добро организирање на своето членство 
и граѓанскиот сектор воопшто. За 2021 година е планирано одбележување на Европската 
недела на мобилност.  
Активности:  
Активноста предвидува објавување конкурс за соработка со НВО за организирање на 
соодветни активности во текот на седум дена со завршна манифестација Во град без 
автомобил. Избраниот извршител ќе треба да осмисли голем број и широка разнолика 
палета на активности за промовирање на алтернативни видови на движење, натпревари, 
дефилеа, работилници и сл. За истата цел ќе треба да подготви, односно креира и печати 
пропаганден материјал (флаери, летоци, плакати, брошури, маички).  
Потребни финансиски средства:  
500.000 денари, предвидени од донации.  
   Извршител: Извршителот ќе биде одбран по пат на конкурс.  
ПРЕПОРАКИ 
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За да се реализираат програмските активности, потребно е да се врши: 

 Мониторинг на загадувачи 
 Мерки за смалување на загадувачи 
 Мониторинг на резултатите и мерките за смалување на загадувачите 
 Финансова конструкција на различни активности 
Мониторинг на загадувачи е првата фаза со цел да се констатира кои загадувачи имаат 
значајно место во загадувањето со цел да се направи листа-регистар за да се увиди од каде 
произлегува загадувањето. Во општина Куманово ќе ги наброиме неколку поважни но не 
значи дека нема и други. 

 домаќинства 
 индустрија 
 автопат 
 патнички возила 
 градежништво 
 неуреден простор 
Од мерките за смалување на загадувањето ќе ги спомнеме оние кои најмногу одговараат и 
може да се реализираат во Oпштина Куманово, а истите се усвоени од страна на Советот на 
општина Куманово: 

 Примена на аеросолна метода 
 Надоместување на дел од трошоците - субвенционирање на граѓаните на подрачјето 
на градот за приклучување на гасификационен систем во Општина Куманово за 2021 
година. 
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово да врши зачестено миење на улици и 
тротоари во централно градско подрачје и густо населени места кога надворешните услови 
тоа го дозволуваат;   
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово да врши аеросолизација во период 
кога има висока концентрација на загаденост на воздухот; 
 Регулирање на сообраќај во градот преку забрана на движење со моторни возила на 
улици во централно градско подрачје особено во т.н. „тесни грла“ во одреден период од 
денот; 
 Општина Куманово и Советот на општина Куманово му препорачува на надлежниот 
орган за регулирање на сообраќајниот режим (МВР - СВР) да ги упатува на дополнителен 
технички преглед сите возила, посебно тешки товарни возила (камиони и автобуси), кои не 
ги задоволуваат основните стандарди за емисии на загадувачки материи во воздухот; 
 Општина Куманово и Советот на општина Куманово му препорачува на надлежниот 
орган за регулирање на сообраќајниот режим (МВР - СВР) да воведе ограничувања на 
сообраќајот врз основа на: 

o тип на возило (пр. товарни возила, приватни возила); 

o возила со парни или непарни регистарски таблички; 

o емисии од возилата (пр. ЕУРО X, двотактни мотори и сите дизел возила без 
катализатор); 
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o доставата на стоки со возила да се извршува пред 7:30 или по 18 часот 

o градежните машини (багери, булдожери, виљушкари) да се пренесат до градилиштата 
до 7:30 часот. 

o активна имплементација и контрола на веќе воведениот сообраќаен режим за тешки 
товарни возила чија крајна дестинација не е Куманово (да ја користат обиколницата);     

 Се задолжува инспекцијата при Општина Куманово, преку своите комунални редари 
да врши ефективна контрола на загадувањето на воздухот по службена должност, како и по 
пријава од страна на граѓаните како и воведување на дежурства за време на викенд и после 
работно време во Инспекторатот на општина Куманово; 
 Се задолжува одделението за Јавни Набавки на Општина Куманово да при 
распишување на тендерските постапки за одредени градежни активности каде што се 
користи горивото, за возила и друга механизација, Еуро Дизел 1, 2 и 3 како услов ја замени 
со нов критериум и тоа користење на БИОДИЗЕЛ; 
 Општината ја проследува информацијата до граѓаните, преку веб-страницата на 
општината со објавување аларм на почетната страница со препорака да се погледнат 
советите за намалување на негативните ефекти од загадувачките супстанции; 
 Се препорачува на индустриските капацитети да го намалат своето производство, 
особено во попладневните часови кога загадувањето е најголемо, но и да се придржуваат 
или да си ги реализираат мерките кои им се предвидени во елаборатот за животна средина 
кој го имаат поднесено до Општина Куманово и за кој им е издадено Решение за 
одобрување на истиот од страна на Одделението за заштита на животната средина и 
природата, во спротивно истото ќе им биде поништено согласно Законот за животната 
средина; 
 Се задолжуваат сите правни лица кои имаат Решение за одобрување на Елаборат за 
заштита на животна средина од страна на општина Куманово, редовно да ги чистат своите 
оџаци и по потреба да постават соодветни филтри на нивните оџаци за прочистување на 
воздухот доколку ги користат истите, со што посебен акцент би се дало на правните лица 
кои подготвуваат храна на дрва, жар или ѓумур и сл., со што би се намалило штетното 
влијание на воздухот 
 Се задолжуваат сите Управители на станбени згради кои работат на територија на 
општина Куманово, редовно да ги оддржуваат зелените површини во кругот на станбените 
згради (чистење на расфрланиот отпад, косење на трева и сл.) иако некаде може да се 
случи дека зелените површини не потпаѓаат на нивната градежна парцела, тоа не треба да 
биде оправдување за расфрлување на отпадоци и негрижа. 
 Се наложува на сите сопственици на каменоломи, производствени и преработувачки 
капацитети во индустриски зони, Депонијата за комунален смет под надлежност на ЈП 
„Чистота и зеленило“ Куманово и Пречистителната станица за отпадни води под 
надлежност на ЈП „Водовод“ Куманово да направат зелени појаси со засадување на 3 
годишни дрва и систем за наводнување за истите, како и подигање на зелени појаси покрај 
сите регионални патишта на територија на општината чија обврска за оваа активност ќе 
биде на Општина Куманово; 
 При добивање на одобрение за градба за нови објекти од страна на секторот за 
урбанизам, се препорачува да се планира приклучок на гасоводна инсталација; 
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 Се задолжува Општина Куманово да дистрибуира летоци/брошури со содржина за 
начинот на користење и одржување на ложиштата, оддржување на оџаците, складирање на 
огревниот материјал, како и економска исплатливост доколку користат гас како енергенс за 
затоплување; 
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово за обновување на постоечките зелени 
површини во централното градско подрачје, како и формирање на нови зелени површини 
во повеќе делови од градот; 
 Се задолжува ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово за спроведување на повеќе еколошки 
акции за расчистување на диви депонии, како и спроведување на повеќе акции за 
пошумување и создавање на нови дрвореди. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Куманово“ 

Бр. 09 – 8185/45                                                                    Совет  на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                 Атина Мургашанска, с.р. 
 
644. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на 

гасификациона мрежа на подрачје на Општина Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за субвенционирање на граѓани за приклучок на 
гасификациона мрежа на подрачје на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/46, 
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8506/1                                                      Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
645. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 66 од Статутот на 
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Општина Куманово  („Службен гласник на Општина Куманово бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово,  на седницата  одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ГАСИФИКАЦИОНА МРЕЖА 

НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2021 ГОДИНА 
  

1. ВОВЕД 
 

Предмет на Програмата за субвенционирање на граѓаните за приклучок на 
гасификациона мрежа на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година е 
надоместување на дел од трошоците за приклучна такса, направени при приклучување на 
своето домаќинство, односно станбен простор на гасификациона мрежа во 2021 година. 

Со оваа Програма се појаснуваат причините за субвенционирање, се утврдуваат начинот 
и условите за спроведување на активностите за субвенционирање и нивното финансирање. 
Субвенционирањето на граѓаните за приклучок на гасификациона мрежа на подрачјето на 
Општина Куманово е активност предвидена во мерките за заштита на амбиентниот воздух и 
е дел од мерките на Програма за активности од областа за заштита на животната средина и 
природата на Општина Куманово за 2021 година. 
 

2. ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува 
Општина Куманово, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со 
партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие 
честички е затоплувањето на домовите кои не се приклучени на гасификациона мрежа, 
пред се заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот 
квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички 
неисправни печки. 
       Развиените и еколошки свесни општествени заедници веќе повеќе години работат на 
употребата на гас како извор на енергија, чија предност во однос на загадувањето на 
животната средината, се минимални причинители.  

 
Предноста на користењето на гасот за загревање е повеќекратна, и тоа: 

- Природниот гас се уште е најевтиното гориво; 
- Инвестицијата во инсталацијата за дистрибуција на природен гас е многу пониска од 

инвестицијата за изградба на мрежа за централно топловодно греење; 
- Гасоводните системи бараат помалку одржување во споредба со системите за централно 

топловодно греење; 
- Гасификацискиот систем овозможува комплетно независно користење од страна на секој 

поединечен корисник; 
- Наплаќањето е на основ на измерено количество на гас кое е потрошено; 
- Природниот гас може да се користи и за подготовка на санитарна топла вода, за готвење 

и за ладење; 
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- Системите за греење кои користат котли на природен гас се најефикасни системи и се 
лесни за управување и контрола; 

- Интензитетот на греење во текот на ноќта и викендите може да се многу лесно да се 
регулира, дури и далечински; 

- Нема загуби низ гасоводите при дистрибуција; 
- Топлината може да се контролира локално, во зависност од потребите на корисниците на 

зградата; 
- Системот функционира независно. 

 
Котлите приклучени кон гасификационен систем имаат подобри перформанси во однос на 
класичните: 
- Имаат ефикасност поголема од 90%, за разлика од печките на дрва кои имаат 55% 
ефикасност, што директно влијае на заштеда на средствата; 
- Имаат низок фактор на загадување (5мг/МЈ) за разлика од новите печки, шпорети и 
камини на дрва, кои имаат фактор поголем 9 пати (45мг/МЈ), а старите печки на дрва имаат 
фактор на загадување 20 пати поголем (околу 100мг/МЈ); 
- Имаат поголем комфор на користење (нема потреба од често додавање на дрва на огнот, 
нема потреба од секојдневно чистење на пепел и сл.), 
- Поседуваат тајмер и термостат, со што е овозможено планирано и самостојно палење и 
гаснење, нема грижа за да не се изгасне огнот, а температурата во просторијата може да се 
одржува по желба и сл. 
 
Стручните калкулациии за користење на гас за загревање, упатуваат на сознанија дека за 
загревање на: 
- за неизолиран објект за домување од 100м2   и 1 000 h/god. време на затоплување 
потребна количина на топлинска енергија изнесува 20.000 kwh/god,  односно 2 000 nm3 
природен гас. 
 - за изолиран објект за домување од 100м2   и 1 000 h/god. време на затоплување 
потребна количина на топлинска енергија изнесува 7.000 kwh/god,  односно 700 nm3 
природен гас. 
 
Просечна цена на природен гас изнесува 25 ден/м3. 
Цена на висока тарифа на струја изнесува 65,37 ден/10 кwh 
Цена на ниска тарифа на струја изнесува 32,80 ден/10 кwh 
 
Трошоците секако ќе зависат и од надворешната температура и квалитетот на изолацијата 
на објектот. 
 
3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата има цел за постигнување краткорочни и некои подолгорочни ефекти: 
- Промовирање на енергетската ефикасност преку користање на благодетите на користење 
на гас за загревање;  
- Едуцирање и поттикнување на населението за користење на скоро 100% искористливиот, 
финансиски достапен и еколошки прифатлив енергенс, 
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- Заштита на животната средина и природата. 
 
4. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Доделувањето на субвенциите, односно надоместување на дел од трошоци направени 
за приклучна такса за приклучок кон гасоводна мрежа,  ќе важи исклучиво за граѓаните чие 
место на живеење е на подрачјето на Општина Куманово и кои гравитираат кон изградена 
гасоводна мрежа и истата гасоводна мрежа е пуштена во употреба.  

Субвенционирањето ќе се реализира преку спроведување на следните активности: 
- Објавување на јавен повик за субвенционирање, односно надоместување на дел од 
трошоците на граѓаните за приклучна такса кон гасификациона мрежа во Општина 
Куманово, на веб страната на Општина Куманово и во печатени и електронски медиуми, 
- Пријавување на граѓаните за добивање субвенција преку пополнување на образец, 
изготвен за таа намена, кој содржи податоци за лицето што се пријавува на повикот; 
- Проверка на пристигнатите пријави и документација од страна на комисија формирана за 
таа намена; 
- Одлучување на Комисијата по однос на поднесено Барање и изготвување на Решение од 
страна на Градоначалникот за субвенционирање на приклучок кон гасоводна мрежа и 
трансфер на средствата на сметка на ЈП „Куманово Гас“, кое треба да ги искористи 
наменски за приклучок на лицето и домаќинството за кое се однесува Решението; 
- Исплата на субвенциите, 
- Поставување на листата на баратели – добитници на надоместок на средствата, на веб 
страната на Општина Куманово најдоцна во рок од 5 дена по донесена одлука на 
комисијата.  
Исплатата на средствата ќе се врши во континуитет според редот на пристигнати пријави, 
се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена. Општина Куманово, во зависност 
од динамиката на пристигнување на пријавите, периодично ќе ја известува јавноста за 
преостанатите средства, до крајот на повикот. 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 
 

При разгледување на барањата за субвенционирање, односно надоместување на дел од 
трошоци за приклучна такса за приклучување на гасоводна мрежа, во предвид ќе бидат 
земени оние во кои подносителот ги исполнил следните услови: 
 
- Доставил пополнет образец за јавниот повик за доделување субвенции за приклучок на 
гасификациона мрежа; 
- Доставил потпишана изјава дека претходно нема инсталирано приклучок на 
гасификациона мрежа; 
- Доставил доказ дека е жител на Општина Куманово, што се докажува со фотокопија на 
личната карта, 
- Доставил доказ во оригинал Договор за приклучување на дистрибутивна гасоводна мрежа 
и Решение за приклучување издадени од ЈП „Куманово Гас“ по денот на објавување на 
повикот. 
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Документите ќе бидат разгледани од страна на Комисија формирана од страна на Општина 
Куманово и ЈП „Куманово Гас“. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Заинтересираните граѓаните своите барања за субвенционирање, односно 
надоместување на дел од трошоците за приклучна такса за приклучување кон гасоводна 
мрежа, заедно со потребната документација, треба да го достават во затворен плик до 
Општина Куманово на адреса ул. 11  Октомври бб, во архивата на Општина Куманово, секој 
работен ден од 09:30 до 15:00 часот. 

Рокот за објавување на јавниот повик е веднаш по стапување во сила на Програмата за 
субвенционирање на граѓаните за  приклучок на гасификациона мрежа на подрачјето на 
Општина Куманово за 2021 година, а ќе трае до 30.11.2021 година. 
 
7. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за субвенционирање на граѓаните за  приклучок на гасификациона 
мрежа на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година ќе се финансира од Буџетот на 
Општина Куманово за 2021 година, програма Заштита на животна средина, ставка Други 
трансфери 464990, во износ од   300 000  денари. 

Средствата ќе се користат за делумен надомест на средствата на граѓаните за 
плаќање на приклучна такса за приклучување на гасификациона мрежа, во износ од 15.000 
денари. 
 
8. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 

За реализирање на Програмата за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на 
Општина Куманово за 2021 година е задолжен Секторот за комунални работи, 
инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата и Секторот за 
финансиски прашања. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Куманово“. 

Бр. 09 – 8185/46                                                                        Совет на Општина Куманово 

29 декември 2020 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                 Атина Мургашанска, с.р. 
 
646. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина 

Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/49, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8509/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
647. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на РСМ“ бр. 32/2020), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 1 точка 1 од 
Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 
8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 
година, донесе 

ПРОГРАМА  
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2021 ГОДИНА 
ВОВЕД: 
 
 Со оваа Програма се уредува: 
 

I. Урбанизација 
II. Изворите на финансирање на Програмата  
III. Средства наменети за урбанистичко планирање 
IV. Динамика за извршување на Програмата 
V. Преодни и завршни одредби 

 
I. УРБАНИЗАЦИЈА 

 
Урбанизацијата е сложен и динамичен процес кој како поим подразбира 

изготвување, донесување и спроведување на Урбанисти планови со цел да се обезбедат 
услови за континуиран просторен развој на цаелата општина, уредување, користење и 
заштита на просторот во рамките на општината. Преку спроведување на погоре 
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изнесените ставки локалната самоуправа ќе обезбеди зголемување на степенот на 
хуманост на живеењето и подобрување на условите за работа, уредување и 
хармонизација на просторот, зголемување на вредноста на земјиштето како и 
обезбедување на заштита на недвижното културно наследство, животната средина и 
природата. 

Како основни задачи од аспект на урбанистичко планирање во 2021 година          би 
требало да се реализираат следните активности: 
 
- Спроведување на постапка за донесување на нов Генерален Урбанистички План на 

град Куманово. 
- Изработка на студии за потребите на ГУП. 
- Изработка на услови за планирање на просторот за дел за кој ќе се изврши 

проширување на ГУП. 
- Иработка на Планска програма за ГУП 
- Ревизија на постојни Детални урбанистички планови и нивно   прилагодување на 

постојниот ГУП и законската регулатива. 
- Изработка на детални урбанистички планови за урбани единици за кои што досега 

нема донесено ДУП-ови. 
- Изработка на урбанистичко планска документација со цел вклопување на објектите 

кои согласно Законот за постапување со бесправно изградени градби го решиле 
својот статус. 

- Урбанистички Проекти согласно член 58  став (2) точка 2 и 4 од Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/2020 ). 

- Урбанистички Проекти и прорктна документација за санација и реконструкција на 
објекти со амбиетална архитектура и зачувување на градителско наследство. 

- Иработка на урбанистичко-архитектонски и идејни решенија преку распишување 
јавен конкурс 

- Изработка и донесување на урабнистички планови за села кои се наоѓаат на 
територијата на Општина Куманово 

 
Во наредниот период како континуитет на досегашните активности од доменот на 

урбанистичкото планирање потребно е: 
 

А. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КУМАНОВО 
 

Со донессување на Одлуката за пристапување кон изработка на Генерален 
урбанистички план за град Куманво отпочната е постапка за донесување на истиот. Како 
една од основните потреби во постапката е потребата од целосна анализа на постојната 
сообраќајна мрежа и изработка на сообраќајна студија, суштинска и целосна анализа на 
постојната планска документација, како и согледување на условите за проширување на 
градежен опфат на самиот план имајќи во предвид дека оклоу град Куманово гравитираат 
повеќе приградски населби како што се Карпош, Иго Тричковиќ, Долно Којнаре, 
Железничка Станица и Јане Сандански, а за кои не постои можност за изготвување на друга 
планска документација. 
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За спроведување на се погоре изнесеното е изработена Програма за изработка на ГУП 
за град Куманово, во која програма се дефинирани сите активности кои ќе бидат 
превземени во процесот на изработка на ГУП. 

Изработката на ГУП за град Куманово е предвидена во Годишната Програма за 
финасирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални 
урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектна 
документација за 2020 година донесена од Владата на РСМ Одлука бр.45-10688/1-19 од 8 
Јануари 2020 год објавена во Службен весник на РСМ бр.7/2020.  

Согласно погоре наведеното Оштина Куманово е во фаза на изработка на Планска 
Програма за ГУП за град Куманово. 

Изработката на Планската Програма е обврска на Оптина Куманово и истата ја 
Изработува ЈП Куманово План. 
 

Б. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

Со изработка и усвојување на досегашните Детални урбанистички планови одделени 
делови на градот не се опфатени со никаква урбанистичка документација. Заради тоа 
потребно е да се изработат Детални урбанистички планови за селднивте Урбани единици: 

- дел од УЕ Долно Којнаре 
- дел од УЕ Проевце 
- дел од УЕ 1 
- дел од УЕ 2 
- дел од УЕ Индустрија 
По донесување на новиот Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 

бр.32/2020)  и Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот (службен 
весник на РСМ бр.225/2020 ) потребно е да се извршат усогласувања на Деталните 
урбанистички планови за следните урбани единици:  

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

 
В. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 
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Во составот на Општина Куманово покрај градот влегуваат и повеќе села за кои 

согласно член 28 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 
бр.32/2020 ) се планира да се изработат урбанистички планови за село.Тоа се однесува за 
следните  села: 

- Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, Габреш, Горно 
Којнаре, Градиште, Дл’га, Доброшане, Довезенце, Длно Којнаре, Живиње, Зубовце, 
Јачинце, Карабачани, Клечовце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, 
К’шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосељане, Орашац, Пезово, 
Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, 
Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкезе, Четирце, Шупли Камен, Вуиновиќ и 
Костурник 

 
Г. УРБАНИСТЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
 
Урбанистички план за вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за 

подрачје на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со 
урбанистичките планови за село. Согласно член 29 од Законот за урбанистичко планирање, 
план за вон населено место се донесува по барање на сите заинтересирани физички и 
правни субјекти. Со овој план се утврдува намена и начин на користење на просторот, како и 
услови за градење на комплекси и градби вон од градовите и другите населени места. 

УПВНМ се изработува и се донесува врз основа на издадени услови за планирање на 
просторот што ги издава министерството за животна средина и просторно планирање во 
соработка со агенцијата за планирање на просторот. 

 
Д. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
 
Согласно член 58 став (6) од  Законот  урбанистичко планирање (Службен весник на 

РСМ бр.32/2020), со урбанистички проект може да се изработува и за поединечни градби и 
инфраструктури од државно и локално значење вон населени места и вон опфат на 
урбанистички планови на земјоделско, шумско и друго земјиште  за кои што не постојат 
услови и /или економска оправданост за донесување на урбанистички план. 

УП за вон населено место се изработува и се донесува врз основа на издадени услови за 
планирање на просторот што ги издава министерството за животна средина и просторно 
планирање во соработка со агенцијата за планирање на просторот. 

Изработката на УП може да биде финасирана од заинтересирани физички и правни 
лица. 
 

Ѓ. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
 
За спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти сл.весник 

на Р.М бр.23/2011,54/11 ,155/12 ,72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 ,217/15, 31/2016 
и 64/18 а со цел  вклопување на што е можно поголем број на бесправни објекти, со 
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се 
предвидува усвојување на повеќе одлуки од страна на Советот за донесување на 
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урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на 
бесправните објекти со намената предвидена во планската документација, како и 
донесување на урбанистичко планска документација за објекти изградени вон плански 
опфат. 
      Согласно член 20 став 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти во 
планската докуметација (ДУП-ви, УП за Село, УП за вон населено место....) која ќе биде 
изработена согласно ова Програма ќе бидат вклопени бесправните објекти кои го решиле 
својот статус.  
 

Е. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЧИЈА ПРОЦЕДУРА Е ВО ТЕК 
Е.1  
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 

51/05, 137/07 ,91/09, 124/10 ,18/11 ,53/11 , 144/12 ,55/13, 163/13 и 42/14) во процедура се 
следниве урбанистички планови финасирани од правни и физички лица. 
Е.1.1 Нацрт Детален урбанистички план за дел од  УЕ Индустрија дел од УБ 77 плански 

опфат меѓу ул. Индустриска, КП 16260,КП 16258,КП 16257, КП 16161/1, КП 16160/4, 
КП 16159/1, КП 26131, КП 16262 

Е.1.2 Нацрт Детален урбанистички план за дел од  УЕ Х.Т.Карпош дел од                  УБ 64-j 
плански опфат меѓу ул. Владимир Назор, ул. Пролетерски Бригади, ул. Киро Фетак, 
ул. Борис Кидрич и ул. Карл Маркс. 

Е.2 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/1, 31/16, 136/16, 64/18 и 168/18 ) во процедура се следниве планови 
чии инициајативи претходно се одобрени од страна на Комисијата за урбанизам согласно 
член 21 од погоре наведениот закон и тоа 
 
Е.2.1 Урбанистички планови финансирани од буџетот на Општина Куманово 
 
Е.2.1.1 ДУП за дел од УЕ Долно Којнаре УБ 1, 2 и 3 
Е.2.1.2 Детален урбанистички план за дел од УЕ "1" и УЕ "Проевце"   УБ 33-а, 34-б и 22-а. 
Е.2.1.3 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев"  дел од Урбан 

блок 30 ,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман"  , крак на ул. "Васко Карангелески", ул. 
“Васко Карангелески” , ул."АВНОЈ" и ул. “Лесковачка”  - Општина Куманово 

Е.2.1.4 Предлог ДУП за дел од УЕ "Гоце Делчев" дел од УБ 31 плански опфат меѓу ул. 
Тоде Думба, ул. Никшичка и ул. Титова Митровачка –Општина Куманово 

Е.2.1.5 Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Гоце Делчев"  дел од Урбан блок 
32,плански опфат меѓу ул. "Б.Б.Гуцман"  , ул. "Драган Стопаревиќ", ул. “Панчевачка” , 
ул."Новопланирана" и пешачка патека  - Општина Куманово 

Е.2.1.6 ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од  УБ 60 и дел од УБ 62, Плански опфат 
помеѓу ул.„Благе Илиевски-Гуне“, ул.„Тоде Мендол“, ул.„Перо Илиевски“, ул.„1“, 
ул.„Рушит Шакири“,ул.„Тоде Мендол“ ул.„Киро Антевски“, ул.„Веселин Вујовски“, 
ул.„Правда Спасовска“, ул.„Васа Пелагиќ“, ул.„Благој Паровиќ“, ул.„Тоде Мендол“ , 
граница на Урбана Единицаи ул. ул.„Страшко Симонов“. 
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Е.2.1.7 ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел УБ 17, Плански опфат помеѓу: ул.„Ѓуро Пуцар-
Стари“, ул.„6-ти Април“, крак на ул.„6-ти Април“, ул.„Анѓа Ранковиќ“, ул.„Веселин 
Маслеша“, граница на наменска зона, ул.„Ѓорче Петров“ и граница на Урбана Единица. 

Е.2.1.8 ДУП за дел од УЕ Перо Чичо дел од УБ 16, Плански опфат помеѓу: ул.„Веселин 
Маслеша“, пешачка патека, ул.„Будимир Димковски“, пешачка патека, ул.„Ѓорче Петров“ 
и ул.„Анѓа Ранковиќ“. 

Е.2.1.9 ДУП за дел од УЕ Х.Т.Карпош УБ 64-г, Плански опфат помеѓу: ул.„Христијан 
Тодоровски-Карпош, ул.Пролетерски Бригади, ул.„Трета МУБ“ и ул.„ Дојранска“. 

Е.2.1.10 ДУП за дел од УЕ Трета МУБ дел од УБ 48 дел 2 и дел од УЕ Б.С.Гојчо дел од УБ 
44 плански опфат меѓу бул. Трета МУБ, ул. Перо Чичо, ул. Прва Петолетка и ул. Миле 
Кипра. 

Е.2.1.11 ДУП за дел од УЕ Гоце Делчев, УБ 28; Плански опфат помеѓу: ул.„АВНОЈ“, 
ул.„2001“ и ул.„Видое Смилевски Бато“ – Општина Куманово. 

Е.2.1.12 ДУП за дел од УЕ 3та МУБ, УБ 51 и 52 – Општина Куманово; 
Е.2.1.13 ДУП за дел од УЕ Бедиње, дел од УБ 84; Плански опфат помеѓу: ул.„102“, 

ул.„Трајко Јовановски“, ул.„11-ти Ноември“, ул.„101“ – Општина Куманово 
Е.2.1.14 ДУП за дел од УЕ„Панче Пешев“, дел од УБ 42; Плански опфат помеѓу: 

ул.„Октомвриска Револуција“, крак на ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Питу Гули“, 
ул.„29-ти Ноември“, ул.„Димитар Влахов“, ул.„Пионерска“ – Општина Куманово. 

Е.2.1.15 ДУП за дел од УЕ„11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат помеѓу: граница 
на УЕ, ул.„Доне Божинов“, ул.„Никола Тесла“, ул.„2008“ – Општина Куманово. 

Е.2.1.16 ДУП за дел од УЕ„1“, дел од УБ 24; Плански опфат помеѓу: ул.„2015“, регулација 
на река Кумановка, граница на намеска зона по ГУП, граница на УЕ, граница на УБ – 
Општина Куманово. 

Е.2.1.17 Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Перо Чичо“ дел од  У.Б. 17, Општина 
Куманово,  плански опфат помеѓу: граница на наменска зона, ул. „Милентие Поповиќ“, 
ул. „Михајло Пупин“, ул. „Веселин Маслеша“ и ул. „Руѓер Бошковиќ“ - Општина 
Куманово. 

Е.2.1.18 ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу: ул. „Тоде 
Мендол“, ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Страшко Симонов“ и ул. „Браќа Филиповиќ“ – Општина 
Куманово. 

 
Изработувач на Планот од точките Е.2.1.5 и Плановите од точка Е.2.1.11 заклучно со 
точка Е.2.1.18 е јавно претпријатие за просторно и урбанистичко планирање „ЈП 
Куманово План“ -Куманово 
 
Е.2.2 Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица 
 
Е.2.2.1 Предлог  измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Трета 

МУБ"  дел од Урбан блок  49, плански опфат меѓу ул. "Васил Драгомански" , 
ул."Новопланирана" , пешачка патека и ул. "Тоде Димковси Думба"   – Општина 
Куманово 

Е.2.2.2 Предлог измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Панче 
Пешев"  дел од Урбан блок  42,плански опфат меѓу ул. "Иво Лола Рибар" , крак на 
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ул."Октомвриска Револуција" , крак на ул. "Октомвриска Револуција"  и  бул. 
"Октомвриска Револуција"   – Општина Куманово 

Е.2.2.3 Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Бајрам Шабани",  дел од 
Урбан блок 57 плански опфат меѓу ул. "Бајрам Шабани" , ул. "Франц Розман" , ул. 
"Драгојло Диндиќ" и ул."Киро Антевски". 

Е.2.2.4 Изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. 
"Тета МУБ "  дел од Урбан блок  49 плански опфат меѓу  ул. "Трета МУБ" , пешачка 
патека, ул. Новопланирана"2"  ул. "Панчевачка"  и пешачка патека  – Општина Куманово 

Е.2.2.5 Изработка на  Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври"  дел од 
Урбан блок 40 ,плански опфат меѓу ул. "Црнотравска"  , ул. "Доне Божинов", граница на 
наменска зона, ул. “27-ми Март”  и ул. “Тодор Велков”  – Општина Куманово 

Е.2.2.6 Предлог  Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти Октомври"  дел од 
Урбан блок 38 ,плански опфат меѓу ул. "Никола Тесла"  , ул. "2008", ул. “Јоско Илиевски”  
и граница на Урбана единица – Општина Куманово 

Е.2.2.7 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 48, Блок 5, 
Плански опфат помеѓу: ул.„3-та МУБ“, ул.„Миле Кипра“, ул.„Перо Шварц“, ул.„Перо 
Чичо“. 

Е.2.2.8 Предлог Измена и дополна ДУП за дел од УЕ „Центар“, дел од УБ 43 -в, Плански 
опфат помеѓу: ул.„Гоце Делчев“, ул.„Борис Кидрич“, ул.„Илинденска“, и ул.„Трст“. 

Е.2.2.9  Предлог  ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендл“, дел од УБ 60, Плански опфат помеѓу: 
ул.„Тоде Мендол“, ул.„Марко Орешковиќ“, ул.„Васа Пелагиќ“, и ул.„1“. 

Е.2.2.10 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 
63, Плански опфат помеѓу: крак на ул.„11-ти Октомври“, ул.„11-ти октомври“, ул.„3-та 
МУБ “,  ул.„ЈНА“ и ул.„Новопланирана 1“. 

Е.2.2.11 Изработка на Измена и дополна на ДУП  за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 
42, Плански опфат помеѓу: ул.„Димитар Влахов“, ул.„Партизанска“, ул.„Подземна“ и 
ул.„Подземна Ленинова“. 

Е.2.2.12 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 
59, Плански опфат помеѓу: ул.„1“, ул.„2002“, ул.„Новопланирана“, ул.„2“. 

Е.2.2.13 Предлог на ДУП за дел од УЕ „Стари Лојза“, дел од УБ 12, Плански опфат помеѓу: 
ул.„2011“, крак на ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, ул.„Ѓуро Пуцар Стари“, и ул.„Михајло Пупин“. 

Е.2.2.14 Предлог ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15, Плански опфат меѓу ул. 
„Михајло Пупин“ и крак на ул.„Михајло Пупин“. 

Е.2.2.15 Предлог  измена и дополна на  ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“ дел од УБ 42, 
Плански опфат меѓу ул. „Браќа Рибар“, ул.„Партизанска“, ул.„Димитар Влахов“ и 
ул.„Прохор Пчински“. 

Е.2.2.16 Предлог измена и дополна  на измена и дополна на Детален урбанистички план 
за дел од У.Е. "Проевце"  дел од Урбан блок  23-а плански опфат меѓу ул. "Сервисна 
улица 1" , ул."Сервисна улица 2" , граница на Урбана Единица и Урбан Блок,пешачка 
патека и ул. "Станбена улица 2"   – Општина Куманово 

Е.2.2.17 Предлог измена и доплна на  Детален урбанистички план за дел од У.Е. "11-ти 
Ноември"  дел од Урбан блок 67 ,плански опфат меѓу ул. "Божидар Мицковиќ"  , ул. "4-ти 
Јули", ул. “Трета МУБ” и  автопат Скопје - Белград- Општина Куманово 
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Е.2.2.18 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Индустрија"  дел од Урбан 
блок 83 ,плански опфат меѓу регионален пат Р-102, граница на УЕ и ул. 
"Новопланирана"  - Општина Куманово 

Е.2.2.19 Предлог ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 54, Плански опфат помеѓу: 
пешачка патека, ул.„Максим Горки“, ул.„Бајрам Шабани“, ул.„2001“ и  ул.„Франц Розман“. 

Е.2.2.20 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански опфат 
помеѓу: ул.„Б.Б.Гуцман“, ул.„Трета МУБ“, ул.„В.С.Бато“, ул.„В.Карангелески“ и крак на ул. 
„В.Карангелески“. 

Е.2.2.21 Предлог   ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 34-а плански опфат меѓу ул.“Ѓорче Петров“, 
граница на УЕ, ул.“2016“ и граница на УБ – Општина Куманово 

Е.2.2.22 Изработка на  Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3-та МУБ“, дел од УБ 53; 
Плански опфат меѓу: граница на наменска зона, КП 24003, граница на Урбан Блок,  
ул.„2001“,  граница на Урбана Единица – Општина Куманово. 

Е.2.2.23 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29; Плански опфат 
помеѓу: ул.„АВНОЈ“, ул.„Мирче Ацев“, ул.„Рајко Жинзифов“,  ул.„Страшо Пинџур“ и 
ул.„222“– Општина Куманово. 

Е.2.2.24 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 47; Плански опфат помеѓу: 
ул.„Браќа Рибар“, ул.„Перо Чичо“, ул.„ Моша Пијаде“ и ул.„Новопроектирана 1“– 
Општина Куманово. 

Е.2.2.25 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Октомври“, дел од УБ 37; Плански опфат 
помеѓу: ул.„2008“, ул.„Никола Тесла“, пешачка патека, ул.„Новопланирана 1“ и 
ул.„Новопланирана 2“ и граница на КП 9501 – Општина Куманово. 

Е.2.2.26 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 61, Плански опфат 
помеѓу: ул.„Павле Станоев“, ул.„Доктор Рибар“, ул.„Васил Антевски“ и ул.„Тоде Мендол“ 
- Општина Куманово. 

Е.2.2.27 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 83; Плански опфат меѓу: 
граница на градежен реон, граница на Урбана Единица, ул.„Октомвриска револуција“, 
регионален пат Р2133, КП 9700– Општина Куманово. 

Е.2.2.28 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Центар“, УБ 43-б; Плански опфат помеѓу: 
ул.„Народна револуција“, ул.„Кирил и Методиј“, ул.„Илинденска“ и паркинг на 
ул.„Вардарска“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.29 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85; 
Плански опфат помеѓу: ул.„Трајко Јовановски“, ул.„Новопланирана 2“, 
ул.„Новопланирана 1“ и  ул.„Новопланирана 5“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.30 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67; Плански опфат 
помеѓу: ул.„Боро Прцан“, ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Страшко Арсов“ и државен пат А1 
автопат Скопје-Белград – Општина Куманово. 

Е.2.2.31 Изработка на измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 
42; Плански опфат помеѓу: ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Пионерска“, ул.„Димитар 
Влахов“  и  ул.„Доне Божинов“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.32 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 72, Плански опфат 
помеѓу: ул.„11-ти Октомври“, ул.„Железничка“, пешачка патека , крак на 
ул.„Новопланирана 1“, ул. „Новопланирана 1“, ул. „2003“, граница на КП 22689, КП 
22690, КП 22691 и КП 16359 – Општина Куманово 
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Е.2.2.33 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 76, Плански опфат 
помеѓу: ул.„Индустриска“, ул.„Железничка“, ул.„2008“ граница на КП 16325, КП 16326, 
КП 16327, КП 16330/1 и КП 16330/2 - Општина Куманово. 

Е.2.2.34 Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ "Индустрија "  дел 
од  УБ 78 плански опфат меѓу автопат Е-75 ул. 11-ти Ноември, ул. 2005, ул.2000, ул. 11-
ти Октомври и граница на урбан блок 78- Општина Куманово 

Е.2.2.35 Изработка на ДУП за дел од УЕ „1“, УБ 23-б; Плански опфат меѓу: граница на УЕ, 
Регионален пат Р1204, ул.„3-та МУБ“, граница на наменска зона по ГУП – Општина 
Куманово 

Е.2.2.36 Изработка на ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82; Плански опфат меѓу: 
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11-ти Ноември“, КП 9941/2, 
ул.„Индустриска“, ул.„2005“, ул.„2004“ и граница на градежен реон – Општина 
Куманово. 

Е.2.2.37 Изработка на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани, дел од УБ 57; Плански опфат 
помеѓу: ул.„Доктор Рибар“, пешачка патека, ул.„Драгоило Диндиќ“, ул.„1“ и ул.„Поток 
Серава“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.38 Изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67, Плански опфат 
помеѓу: ул.„Боро Прцан“, ул.„Сава Ковачевиќ“, ул.„Вера Јоциќ“ и ул.„Србо Тововиќ“ – 
Општина Куманово 

Е.2.2.39 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, Плански 
опфат помеѓу: ул.„Васко Карангелески“, граница на наменска зона по ГУП, ул.„АВНОЈ“– 
Општина Куманово 

Е.2.2.40 Изработка на Измена и дополна на ДУП за  ГП 33 на КП 21972 од ДУП за дел од 
УЕ Тоде Мендол, дел од УБ 61 – Општина Куманово. 

Е.2.2.41 Изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ Б.С.Гојчо, дел од УБ 45; 
Плански опфат помеѓу: ул.„Иго Тричковиќ“, ул.„Егејска Македонија“, пристапна улица, 
КП 20313, пешачка патека, ул.„Моша Пијаде, КП 20297, ул.„3та МУБ“ – Општина 
Куманово. 

Е.2.2.42 Изработка на ДУП за дел од УЕ Бајрам Шабани и УЕ Тоде Мендол , дел од УБ 57 и 
60; Плански опфат помеѓу: пешачка улица, ул.„Младен Стојановиќ“, крак на ул.„Доктор 
Рибар“,и ул.„Доктор Рибар“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.43 Изработка на ДУП за дел од УЕ Индустрија, дел од УБ 83; Плански опфат помеѓу: 
Регионален пат Р2133, ул.„Новопланирана“, граница на УЕ и граница на УБ – Општина 
Куманово. 

Е.2.2.44 Изработка на ДУП за дел од УЕ 1, дел од УБ 24; Плански опфат помеѓу: граница 
на наменска зона по ГУП, регулација на река Кумановка, ул.„2016“, граница на УЕ – 
Општина Куманово. 

Е.2.2.45 Изработка на  ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 60; Плански опфат 
помеѓу: ул.„Правда Спасовска“, ул.„Доктор Рибар“, крак на ул.„Доктор Рибар“, ул.„Поток 
Серава“, ул.„Есперанто“, ул.„Веселин Вујовски“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.46 Измена и дополна на ДУП за ГП 1.38, на КП 16483 и др. од ДУП дел од УЕ 
„Х.Т.Карпош“, УБ 64-а и 64-б – Општина Куманово. 

Е.2.2.47 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, УБ 46 и дел од УБ 45; Плански 
опфат помеѓу: ул.„Пиринска Македонија“, ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„3та МУБ“, 
КП 20299, ул.„Моша Пијаде“ – Општина Куманово. 
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Е.2.2.48 Изработка на  ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 77 и дел од УБ 81; 
Плански опфат помеѓу: граница на намеска зона по ГУП, ул.„2005“, граница на намеска 
зона по ГУП, ул.„Индустриска“ – Општина Куманово. 

Е.2.2.49 Измена и дополна на ДУП за ГП 24 на КП 21962 од ДУП за дел од УЕ „Тоде 
Мендол“, дел од УБ 61 – Општина Куманово. 

Е.2.2.50 ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, УБ 65-д; Плански опфат помеѓу: 
ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Крсте Мисирков“, ул.„Црнотравска“ – Општина 
Куманово. 

Е.2.2.51 Измена и дополна на УПС Романовце со разработка на  Блок 49; Плански опфат 
помеѓу: ул.„П5“, ул.„П6“, ул.„СТ4“, граница на план за с.Романовце– Општина Куманово.  

Е.2.2.52 Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Стари Лозја“, дел од У.Б. 12, Плански 
опфат помеѓу: Регионален пат Куманово-Свети Николе, ул. „1“, ул. „2“ и ул. „3“ - Општина 
Куманово. 

Е.2.2.53 ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од У.Б. 63, Плански опфат помеѓу: ул. „3-та 
МУБ“, ул. „Страшко Симонов“, ул. „Вук Караџиќ“ и ул. „Орце Николов“ – Општина 
Куманово.    

Е.2.2.54  Изработка на  ДУП за дел од УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 41; Плански опфат 
помеѓу: граница на урбана единица, ул. „111“, ул. „Октмвриска Револуција“ и ул. 
„Новопланирана улица 100“  и граница на наменска зона по ГУП– Општина Куманово. 

Е.2.2.55 Изработка на  Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“  дел од У.Б. 
63, плански опфат помеѓу:  ул.„Благе Илиевски-Гуне“, ул. „Страшко Симонов“, ул. 
„Александар Здравковиќ“ и ул. „Петар Драпшин“ - Општина Куманово 

Е.2.2.56 Изработка на  Измена и дополна на ДУП за Г.П. 30 на К.П. 22024 од ДУП од У.Е. 
„Тоде Мендол“, дел од У.Б. 62-Општина Куманово. 

Е.2.2.57 Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. "Стари Лојза"  дел од Урбан 
блок 13 ,плански опфат меѓу пешачка патека, регионален пат Р1204, пешачка патека и 
ул. "Новопланирана"  - Општина Куманово 

Е.2.2.58 Изработка на ДУП за дел од УЕ Х.Т.Карпош, УБ 64-в плански опфат меѓу ул. 
Ристовац, ул. Х.Т.Карпош, ул.Дојранска, ул. 1-ви Мај, ул. Вера Циривири Трена и ул. Сава 
Ковачевиќ.  

Е.2.2.59 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Х. Т. Карпош“, УБ 64-ѓ, плански опфат 
помеѓу: ул. „11-ти Октомври“, ул. „Пролетерски Бригади“, ул. „Киро Фетак“, ул. „Трст“ и 
ул. „Јане Сандански“ – Општина Куманово.  

Е.2.2.60 ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 71, плански опфат помеѓу: ул. „11-ти Октомври“, 
граница на УБ, собирна улица по ГУП (профил 22-22) – Општина Куманово.  

Е.2.2.61 ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“ дел од УБ 15, плански опфат помеѓу: ул. „Веселин 
Маслеша“, пешачка патека, ул. „Благоја Думановски 1“, ул. „Благоја Думановски 2“ и ул. 
„Благоја Думановски 3“ – Општина Куманово.  

Е.2.2.62 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ и дел од УЕ „Бајрам 
Шабани“ дел од УБ 60 и дел од УБ 57 , плански опфат помеѓу: ул. „Киро Антевски“, ул. 
„Младен Стојановиќ“, пешачка улица и ул. „Др. Рибар“  – Општина Куманово.   

Е.2.2.63 ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“ дел од УБ 67, плански опфат помеѓу: ул. „Сава 
Ковачевиќ“, ул. „Вера Јоциќ“, ул. „Србо Томовиќ“ и ул. „Вера Јоциќ“ - Општина Куманово  
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Е.2.2.64 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 61 , плански 
опфат помеѓу: ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“, ул. „Поток Серава“, пешачка патека и ул. „Др. Рибар“ – 
Општина Куманово. 

Е.2.2.65  ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“ дел од УБ 66 , плански опфат помеѓу: ул. 
„Никола Вапцаров“, ул. „11-ти Ноември“ и ул. „2006“ – Општина Куманово.  

Е.2.2.66 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Б. С. Гојчо“ дел од УБ 47, плански опфат 
помеѓу: ул. „И. Л. Рибар“, бул. „Октомвриска Револуција“, ул. „Октомвриска Револуција 1“ 
и ул. „Пиринска“ – Општина Куманово.  

Е.2.2.67 ДУП за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“ дел од У.Б. 57 , плански опфат помеѓу: ул. 
„Бајрам Шабани“, ул. „Есперанто“ и ул. „Франц Розман“ – Општина Куманово  

Е.2.2.68 ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 80-в, плански опфат помеѓу: граница на 
урбано подрачје за детално планирање, ул. „Индустриска“, ул. „3“ и ул. „1“– Општина 
Куманово. 

Е.2.2.69 Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Стари Лојза“ дел од УБ 11 плански опфат 
меѓу ул. „Доне Божинов“, ул.„100“, ул.„200“, крак на ул.„Доне Божинов“ и граница на 
наменска зона – Општина Куманово 

Е.2.2.70 УПВНМ за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта на КП 3654 КО Бабин 
Дол – Општина Куманово.        

Е.2.2.71 ЛУПД за изградба на стовариште на КП 3641/2 м.в Бабин Дол КО Куманово- 
Општина Куманово 

Е.2.2.72 Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со 
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/1, КП 200  КО 
Биљановце вон г.р. – Општина Куманово. 

Е.2.2.73 Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со 
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/2, КО 
Биљановце вон г.р. – Општина Куманово 

Е.2.2.74 ЛУПД за вон населено место за изградба на комплекс со основна класа на 
намена Б3- големи угостителски единици КП 576, КП 577, КП578, КП 580, КП581, и КП 
582 КО Љубодраг – Општина Куманово 

Е.2.2.75 ЛУПД за вон населено место за изградба на А1  домување во станбени куќи , 
локалитет Железничка станица м.в Сари меше КО Куманово - Општина Куманово 

Е.2.2.76 Изработка на УПВНМ за Г2-лесна и незагадувачка индустрија 
 
Урбанистичките планови од точка Е.2.2 (финансирани од физички и правни лица) од 
оваа Програма доколку во рок од  шест (6) месеци од денот на Одобрена иницијатива не ја 
започнат постапката за донесување на планот односно не поднесат барање за одобрување 
на планска програма согласно член 25 од Законот за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РСМ бр.32/2020) ќе се смета дека се откажале од истиот и нивниот урбанистички 
план ќе биде иземен од годишната Програма. 
 

II. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово се 

финансира од буџетот за 2021 година и правни и физички лица чии барања се вградени или 
ќе се вградат во оваа програма. 
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III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 
Општина Куманово финансира урбанистичко планирање од средствата предвидени со 

буџетот за 2021 година со програма за урбанистичко планирање во износ од 12.000.000,00 
денари. 

 
IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Динамика на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од 

приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите 
средства. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Куманово, Сектор за 

урбанизам. 
Во текот на годината , а во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени 

и дополнувања. 
Врз основа на годишната  програма за изработка на урбанистички планови, Општината 

како нарачател на дел од плановите склучува договор за изработка на планови согласно 
Законот, со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички 
планови. 

Програмата за урбанистичко планирање согласно член 40 став (5) од Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/2020) ќе биде објавена во 
службен гласник на општината, а во електронска форма на веб страната на општината и на 
официјалните профили на социјалните мрежи, како и во информацискиот систем е- 
урбанизам. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/49                                                           Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
 
648. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Куманово за 2021 година 
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 1. Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/50, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8510/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
649. 

Врз основа на член 99  од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ” 
бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на РСМ” бр. 
275/19) и член 25, став 1, точка 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА  
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

 ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 
 ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2021 ГОДИНА 

  ВОВЕД  
 

 Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16 , 190/16  и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 
275/19) пропишува дека градежното земјиште може да биде во сопственост на 
Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во 
сопственост на јавните  претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани 
од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна 
Македонија и во сопственост на домашни и странски правни и физички лица. 

 Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на 
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за 
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот 
Скопје  и градот Скопје донесува Советот. 

 Сопственоста на општините им ги овозможува следните  права: на градење, користење, 
пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното 
земјиште. 

 Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија управува 
Владата на Република Северна Македонија. 

 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и 
физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на 
користење Владата на Република Северна Македонија може да го пренесе на 
општините. 
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 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со 
него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 

 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено или неуредено. 
Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и 
земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната 
парцела. 

 Уредено градежно земјиште е опремено со комунална инфраструктура, додека 
неуредено е земјиштето на кое нема изградено комунална инфраструктура. 

 Градежното земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација.  

 Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбаниситчки план или урбаниситчка планска документација и може да се состои од 
една, од дел или од повеќе катастарски парцели. 

 Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во 
јавните книги за недвижности. 

 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за постапување до 
реализација на урбанистички план или урбаниситчка документација. Времените објекти 
не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сосптвеност 
на градежното земјиште. 

 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комунална 
инфраструктура. 

 Прометот со градежното земјиште е слободен. 
 Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се отуѓи, 

даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и 
краткотраен закуп, разменува, да се заснова право на стварна службеност, да се даде на 
трајно користење, да се пренесе правото на сопственост или да се засноват други 
стварни права.  

 
 
ПРОСТОРЕН ОПФАТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Предмет на програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Куманово 
дефинирана според територијалната организација на Република Северна Македонија, 
за време на календарската 2021 година. 

 За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно 
е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите 
нумерички податоци за истото. 

 Важен фактор во оваа постапка е и категоријата на урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење. 

 Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното 
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежните 
парцели што се наоѓаат на териториите на населени места и локалитети. 
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ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА 
 

 Законски основ 
          Законски основа на Програма  за управување со градежното земјиште е Законот за 

градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ), и 
Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002). 

 
 Основни плански документи 
         Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, 

развојни и плански документи донесени на локално ниво:  
 

o Стратегија за локален економски развој на Општина Куманово за плански период 
за 2021 година 

o Локален еколошки акционен план за Општина Куманово за плански период од 
2012 до 2018 година 

o Генерален урбанистички план за град Куманово за плански период од 2002 до 
2012 година 

o Донесени детални урбаниситчки планови 
o Урбанистички планови за населените места 
o Урбанистички планови за вон населените места 
o Програма за урбанистичко планирање за 2021 година 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Општи цели на Програмата 
          Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење 

просторни услови за развој. 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 

 
ОБЕМ И ПРЕГЛЕД НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
(групирани по урбанистички план) 
 
Со оваа Програма се опфатени парцели во сопствност на Република Северна Македонија (кои 
до донесувањето на Програмата се идентификувани како такви)  
 
Графички прилози со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет: 
 

Детален преглед на градежните парцели по населено место и по урбанистички план 
                

УП вон населено место: Стопански комплекс во атар на село Горно Коњаре,      
 м.в.’’Новине’’ и м.в.’’Речица’’, Одлука на Општина Куманово бр.07-4173/13 

од 06.04.2011 година 
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А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 

 надавање 
 

1. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 22 
- Вкупна површина на градежната парцела: 3403м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2 
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1982-дел 

- Површина за градба: 1971м² 
- Бруто развиена површина: 3942м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 
 

2. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 33 
- Вкупна површина на градежната парцела: 9124 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б5 
- Намена на земјиштето (опис): Хотелски комплекси  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
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    КП 1982-дел 
- Површина за градба: 6639 м² 
- Бруто развиена површина: 10949 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

3. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 34 
- Вкупна површина на градежната парцела: 8685 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2 
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1976/1-дел 

- Површина за градба: 5645 м² 
- Бруто развиена површина: 10422 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
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- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
 

 
4. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 42 
- Вкупна површина на градежната парцела: 13527 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1970/1-дел 

- Површина за градба: 8800 м² 
- Бруто развиена површина: 15840 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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5. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 45 
- Вкупна површина на градежната парцела: 12458 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1970/1-дел 

- Површина за градба: 8062 м² 
- Бруто развиена површина: 14940 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
 

          
6. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 46 
- Вкупна површина на градежната парцела: 6216 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1970/1-дел 

- Површина за градба: 3187 м² 
- Бруто развиена површина: 7450 м² 
- Процент на изграденост: 56% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.0 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
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- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 
 

 
 

      
7. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 47 
- Вкупна површина на градежната парцела: 9601 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б5 
- Намена на земјиштето (опис): Хотелски комплекси  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1970/1-дел 

- Површина за градба: 6241 м² 
- Бруто развиена површина: 11521 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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8. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 12 
- Вкупна површина на градежната парцела: 6505 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2 
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 2005 

- Површина за градба: 4230 м² 
- Бруто развиена површина: 7620 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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9. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 13 
- Вкупна површина на градежната парцела: 6516 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2 
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 2013 

- Површина за градба: 4235 м² 
- Бруто развиена површина: 7625 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

10. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 14 
- Вкупна површина на градежната парцела: 5694 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б5  
- Намена на земјиштето (опис): хотелски дејности 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 2010 

- Површина за градба: 3700 м² 
- Бруто развиена површина: 6660 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
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- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

11. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 15 
- Вкупна површина на градежната парцела: 5392 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2  
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 2007 

- Површина за градба: 3605 м² 
- Бруто развиена површина: 6490 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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12. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 16 
- Вкупна површина на градежната парцела: 4486 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2  
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 2007 

- Површина за градба: 2769 м² 
- Бруто развиена површина: 4985 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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13. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 19 
- Вкупна површина на градежната парцела: 8820 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2  
- Намена на земјиштето (опис): Лесна и незагадувачка индустрија 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1982/1 

- Површина за градба: 5735 м² 
- Бруто развиена површина: 10330 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

13. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 20 
- Вкупна површина на градежната парцела: 8458 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2  
- Намена на земјиштето (опис): Лесна и незагадувачка индустрија 

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 1982/1 

- Површина за градба: 5500 м² 
- Бруто развиена површина: 9900 м² 
- Процент на изграденост: 65% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.2 
- Максимална дозволена висина: 12 м 
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- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

ДУП за дел од УЕ: ’’Индустрија’’ дел од урбан блок 78-Плански опфат меѓу автопат Е-
75  ул. ’’11-Ноември’’, ’’2005’’, ’’2000’’ и ’’11-Ноември’’, Одлука на Општина Куманово 

бр.07-9331/20 од 21.09.2010 година 
                                                   

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање 
1. Информации за градежна парцела  

- Број на градежна парцела: 14 
- Вкупна површина на градежната парцела: 3708 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 16139-дел 

- Површина за градба: 2500 м² 
- Бруто развиена површина: 5000 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     
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2. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 15 
- Вкупна површина на градежната парцела: 5566 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
    КП 16139-дел 

- Површина за градба: 3750 м² 
- Бруто развиена површина: 7500 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

                              
           

3. Информации за градежна парцела  
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- Број на градежна парцела: 16 
- Вкупна површина на градежната парцела: 5322.2 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
     КП 16139-дел 

- Површина за градба: 3340 м² 
- Бруто развиена површина: 6680 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
 

                                 
             

4. Информации за градежна парцела  
 

    - Број на градежна парцела: 20 
- Вкупна површина на градежната парцела: 3250 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 16139-дел 

- Површина за градба: 1900 м² 
- Бруто развиена површина: 3800 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
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- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
 

                                  
5. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 21 
- Вкупна површина на градежната парцела: 4906.2 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 16139-дел 

- Површина за градба: 3175 м² 
- Бруто развиена површина: 6350 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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6. Информации за градежна парцела  

 
- Број на градежна парцела: 22 
- Вкупна површина на градежната парцела: 5979 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Г2 
- Намена на земјиштето (опис): Лесна незагадувачка индустрија  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
     КП 16139-дел 

- Површина за градба: 4026 м² 
- Бруто развиена површина: 8052 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 12 м 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
 

          
 
ДУП за дел од У.Е. ’’ Благој Стевковски Гојчо’’ Урбан Блок 43 В и 43 Г-Куманово 

Плански опфат помеѓу улиците: Ул. ’’Доне Божинов’’, ул.’’Ленинова’’, ул.’’Подземна’’, 
ул.’’Новопланирана 1’’, ул.’’Тане Георгиев’’, ул.’’Народна Револуција’’, 
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ул.’’Илинденска’’, ул.’’Трст’’, ул.’’Гоце Делчев’’ и ул.’’Вардарска’’, Одлука на Општина 
Куманово бр.07-12476/16 од 23.12.2010 година 

                                                   
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на непосредна 
спогодба за објекти од јавен интерес 
1. Информации за градежна парцела  

- Број на градежна парцела: 43.36 
- Вкупна површина на градежната парцела: 3302 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): В4 
- Намена на земјиштето (опис): Државни институции  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
    КП 14788/1, 17650/1, 17650/3-дел 

- Површина за градба: 2308 м² 
- Бруто развиена површина: 13208 м² 
- Процент на изграденост: 70% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 4.0 
- Максимална дозволена висина: 23.20 м 
- Катност: П+6 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 

           
 

2. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 8 
- Вкупна површина на градежната парцела: 6728 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): Е2 
- Намена на земјиштето (опис): Комунална супраструктура  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
    КП 18518 

- Површина за градба: 6420 м² 
- Бруто развиена површина: 19260 м² 
- Процент на изграденост:  
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- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина:  
- Катност: 3 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  

 

 
 

ДУП за М.З. ’’Зелен Рид’’, Одлука на Општина Куманово бр.16-1553/1 од 19.02.1980 
година 

                                                   
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање 
1. Информации за градежна парцела  

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  25812 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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        ДУП ЗА МЗ 11 ОКТОМВРИ –УЕ 2 и УЕ 14, Одлука бр. 09-327/1 од 27.04.1994 
1.Информации за градежна парцела 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  11584-дел 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: ВП 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:  
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    ДУП ЗА ДЕЛ ОД МЗ „БАЈРАМ ШАБАНИ“, Одлука бр. 02-17272/1 од 17.11.1988 
 
1.Информации за катастарска парцела    
 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:       
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2.Информации за катастарска парцела 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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3.Информации за катастарска парцела 
 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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4.Информации за катастарска парцела 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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5.Информации за катастарска парцела 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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6.Информации за катастарска парцела 

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Индивидуално домување  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23897/27 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 60% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.5 
- Максимална дозволена висина: 8 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ, Одлука бр. 07-206/1 од 01.09.2000 г. 
1.Информации за катастарска парцела 

- Број на градежна парцела: 2  
- Вкупна површина на градежната парцела: 108 м2 

- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбено-деловно  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  17877 
- Површина за градба: 87 м2 

- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: 80% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 2.2 
- Максимална дозволена висина: 10.50 м 
- Катност:  
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 

  - Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за дел од МЗ „Долно Којнаре ’’ –  локалитет на улица „Никола Тесла’’, 

Одлука на Општина Куманово бр.09-560/1 од 30.09.1996 година 
                                                
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
наддавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела:    
- Вкупна површина на градежната парцела:  По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Семејна куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  7352-дел 
- Површина за градба: По графички прилог  
- Бруто развиена површина:   
- Процент на изграденост:  % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: _____     
- Максимална дозволена висина:   м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за дел од МЗ „Тоде Мендол ’’ –  локалитет на улица „Јован Поповиќ, Одлука 

на Општина Куманово бр.02-12128/1 од 22.11.1989 година 
                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
наддавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела:    
- Вкупна површина на градежната парцела:  По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Семејна куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  25379-дел, 25380 
- Површина за градба: По графички прилог  
- Бруто развиена површина:   
- Процент на изграденост:  % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: _____     
- Максимална дозволена висина:   м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за измена и дополна на ДУП за У.Е. ’’Стари лозја’’- дел од Урбан блок 11, 
Одлука на Општина Куманово бр.07-4152/16 од 26.07.2013 година 

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 18  
- Вкупна површина на градежната парцела: 1928.8 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): Б2 
- Намена на земјиштето (опис): Големи трговски единици  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 7958 
- Површина за градба: 1149,6 м2  
- Бруто развиена површина: 2299,3 м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 9 м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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2. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / 
- Намена на земјиштето (основна класа): A1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 7958 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 7 м 
- Катност: / 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за дел од МЗ ’’Перо Чичо’’, Одлука на Општина Куманово бр.07-3856/1 од 
10.04.1977 година 

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
 
1. Информации за градежна парцела  
 
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 11404 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: ВП 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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2. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 11404 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: ВП 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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3. Информации за градежна парцела  
 
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 11384 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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4. Информации за градежна парцела  
 
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 11388 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: ВП 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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5. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 11439 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: ВП 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за населба „Зелен Рид’’, Одлука на Општина Куманово бр.16-1553/1 од 
19.02.1980 година, одредби за реализација бр.07-1158/1 од 12.05.2000 год. 

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 

 
1. Информации за градежна парцела  
 
- Број на градежна парцела: /  
- Вкупна површина на градежната парцела: / м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Станбена куќа  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 26061 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: П +1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за населба УЕ„Б.С.Гојчо’’, Одлука на Општина Куманово бр.07-3810/21 од 
24.03.2010 година,  

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.12  
- Вкупна површина на градежната парцела: 2734,0 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): Д3 
- Намена на земјиштето (опис): Спорт и рекреација  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/10 
- Површина за градба: / м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: / м 
- Катност: / 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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2. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.11  
- Вкупна површина на градежната парцела: 958 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/38 
- Површина за градба: 613,13 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 64% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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3. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.10  
- Вкупна површина на градежната парцела: 800 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/39 
- Површина за градба: 560 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 70% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 

 

 
 

 
4. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.9  
- Вкупна површина на градежната парцела: 800 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/40 
- Површина за градба: 560 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 70% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
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- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
 

 
 

5. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.8  
- Вкупна површина на градежната парцела: 800 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/10 
- Површина за градба: 560 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 70% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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6. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.7  
- Вкупна површина на градежната парцела: 800 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/10 
- Површина за градба: 560 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 70% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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7. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 2.6  
- Вкупна површина на градежната парцела: 1022,8 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): A2 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 19554/10 
- Површина за градба: 560 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 39,12% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 26,5 м 
- Катност: П+7+Пк 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за населба УЕ„Панче Пешев’’,  дел од УБ 42, Одлука на Општина Куманово 
бр.07-5100/11 од 27.08.2014 година,  

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 5  
- Вкупна површина на градежната парцела: 1827,5 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А2 
- Намена на земјиштето (опис): Домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 14204 
- Површина за градба: 1085,2 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 59,4% 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 18,5 м 
- Катност: П+5 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за населба УЕ„Панче Пешев’’,  дел од УБ 42, Одлука на Општина Куманово 
бр.07-8091/17 од 15.11.2012 година,  

                                                   
А. Градежна парцела што ќе биде предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
1. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 29  
- Вкупна површина на градежната парцела: 1648,5 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А2 
- Намена на земјиштето (опис): Домување во станбени згради  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП 18667 
- Површина за градба: 1073,5 м2  
- Бруто развиена површина: / м2  
- Процент на изграденост: 65,1 % 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:     
- Максимална дозволена висина: 19,2 м 
- Катност: П+5 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена: 
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ДУП за дел од УЕ: ’’Гоце Делчев’’ дел од У.Б. 29 плански опфат меѓу ул.Страшо 

Пинџур  ул. Видео Смилевски Бато, Одлука на Општина Куманово бр.09-1365/21 од 
27.02.2018 година 

                                                   
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање 
1. Информации за градежна парцела  

- Број на градежна парцела: 1.28 
- Вкупна површина на градежната парцела: 359,75 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 193 м² 
- Бруто развиена површина: 772,68 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     
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2. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.29 
- Вкупна површина на градежната парцела: 222.34 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 137 м² 
- Бруто развиена површина: 548.08 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     
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3. Информации за градежна парцела  
 

- Број на градежна парцела: 1.30 
- Вкупна површина на градежната парцела: 265.34 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 149.32 м² 
- Бруто развиена површина: 597.28 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     

 

 
 

4. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.31 
- Вкупна површина на градежната парцела: 290.82 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 165.50 м² 
- Бруто развиена површина: 662 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
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- Вкупна почетна/утврдена цена:     
 

 
 

5. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.32 
- Вкупна површина на градежната парцела: 242.78 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 151.75 м² 
- Бруто развиена површина: 607 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     
 

 
 



  Страница  727                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

6. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.33 
- Вкупна површина на градежната парцела: 302.08 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 151.24 м² 
- Бруто развиена површина: 604.96 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     

 

 
 

7. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.34 
- Вкупна површина на градежната парцела: 338.22 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 175.61 м² 
- Бруто развиена површина: 702.44 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     



  Страница  728                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
 

8. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.35 
- Вкупна површина на градежната парцела: 258.74 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 170.79 м² 
- Бруто развиена површина: 683.16 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     

 

 
 

9. Информации за градежна парцела  
- Број на градежна парцела: 1.36 
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- Вкупна површина на градежната парцела: 263.04 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 25802/7 

- Површина за градба: 142.65 м² 
- Бруто развиена површина: 570.60 м² 
- Процент на изграденост:  
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2+ПК 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     

 

 
 

ДУП за дел од УЕ: ’’Гоце Делчев’’ дел од У.Б. 27 , Одлука на Општина Куманово бр.09-
2750/43 од 19.04.2018 година 

                                                   
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање 
1. Информации за градежна парцела  

- Број на градежна парцела: 4.15 
- Вкупна површина на градежната парцела: 691.67 м² 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): домување во станбени куќи  

  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела:  
     КП 24765 

- Површина за градба: 347.70 м² 
- Бруто развиена површина: 1043.10 м² 
- Процент на изграденост: 50.3 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.51 
- Максимална дозволена висина: 10.2 м 
- Катност: П+2 
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- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:     

 
 
 
 
 
 

 
 
  ДУП ЗА ДЕЛ ОД МЗ „БАЈРАМ ШАБАНИ“, и дел од М.З.„Тоде Мендол’’ Општина 
Куманово Одлука бр. 02-17272/1 од 17.11.1988 и Одредби за реализација со Одлука 
бр.07-1160/1 од 12.05.2000 год. 
1.Информации за катастарска парцела    

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: По графички прилог 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Домување во станбени куќи  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23969/1 
- Површина за градба: По графички прилог 
- Бруто развиена површина:  
- Процент на изграденост: / 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: / 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:       
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ДУП ЗА ДЕЛ ОД МЗ „БАЈРАМ ШАБАНИ“,  Општина Куманово Одлука бр. 07-4936/11 од 
27.05.2009 г.  
1.Информации за катастарска парцела    

- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: 642 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Домување во станбени куќи  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  23688/2 
- Површина за градба: 142 м2 
- Бруто развиена површина: 284 м2 
- Процент на изграденост: / 
- Коефициент на искористеност на земјиштето:  
- Максимална дозволена висина: 7.20 
- Катност: П+1 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:       
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ДУП за дел од УЕ “Гоце Делчев”, дел од УБ 27, Општина Куманово (2016-2021) со 
Одлука бр. 09-2750/43 од 19.04.2018г.    

1.Информации за катастарска парцела    
- Број на градежна парцела:  
- Вкупна површина на градежната парцела: 434 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа): А1 
- Намена на земјиштето (опис): Домување во станбени куќи  
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 
  КП  25946/1 
- Површина за градба: 215.52 м2 
- Бруто развиена површина: 646.56 м2 
- Процент на изграденост: 49.7 
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1.49 
- Максимална дозволена висина: 10.20 
- Катност: П+2 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
- Вкупна почетна/утврдена цена:       

 
 

 
 

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е 
ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОГРАМА 

 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг стратегијата 
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 

стратегијата 
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

 
Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со 

дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за 
купување/изнајмување на одредени делови на градежното земјиште. 
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Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на 
земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна група на активностите 
од маркетинг стратегијата. 
 

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што 
ке биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. 
Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и 
канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. 
Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/ промовирање се 
лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и 
да е, маркетинг стратегијата треба да обезбеди испраќање на вистинска, навремена 
и прецизна информација на виситнска адреса. 

 
 ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси.  
Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на 
огласи за отуѓување, однодсно давање под закуп на градежното земјиште се 
предвидува градежните парцели што се предмет на Програмата да се објават 
во турнуси согласно можностите и условите поврзани со донесувањето на 
урбанистичките планови и расчистување на имотно-правните односи и др. 

 Пропишување на условите за надавање 
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за 
учество, определување на интернет страницата на која ќе се врши 
надавањето, одредување на условите за учество, пропишување на други 
обврски  и се наведуваат останати релевантни информации во врска со 
надавањето.  

 
 Лица надлежни за реализација на Програмата 

1. Емилија Сларидис Јаневска – дипломиран инженер архитект 
2. Драган Јовановски – дипломиран правник 
3. Наталија Стојмановска – дипломиран инженер архитект 
4. Ива Венцовска – дипломиран правник 
5.Андријана Крстевска – дипломиран правник 
6. Александар Гелевски – дипломиран инженер архитект 
7. Злате Илиевски – дипломиран инженер по информатика 

 
ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПРИЛИВИ ПО ОСНОВ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА (приходна страна на Програмата) 

 
 Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно зе секое 

населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен 
градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет. 
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ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА (расходна страна на Програмата) 

 
 Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од 

збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на 
следните активности: 
o Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, 

односно давање под закуп на градежното земјиште; 
o Трошоци по основ на експропријација; 
o Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и 

правни лица и  
o Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации 

што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на 
градежното земјиште. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Програмата ја усвојува Советот на општината. 
 Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по 

која и се донесува. 
 За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

општината. 
 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 8185/50                                                   Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                             Претседател, 
Куманово                                                                          Атина Мургашанска, с.р. 
 
 
650. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина 

Куманово за 2021 година 
 

 1. Се објавува Програмата за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/51, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

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



  Страница  735                     Број  17                30 декември  2020 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
Бр. 08-8511/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
651. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 3  и  член 14  став  4  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 11 од Законот за надворешни работи 
( „Службен весник на РМ“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15) и член 66 од 
Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр.13/03, 13/07, 
8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 
година, донесе 

ПРОГРАМА 
 ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 

2021 ГОДИНА 
 
Вовед  

             Полноправното членство во Европската Унија и понатаму претставува стратешка цел 
на Република Северна Македонија. Следствено на тоа, клучен приоритет е започнување на 
преговорите за пристапување во Европската Унија, што е можно поскоро, а врз основа на 
постигнатиот степен на економска интеграција, прилагодувањето на законодавството и 
институциите, изградбата на добрососедски односи и придонесот во регионалната 
соработка. 

              Преку јасно поставената цел и недвосмислен стремеж за целосно интегрирање во 
Европската Унија, Република Северна Македонија ја манифестира својата определба да 
изгради општество втемелено на идентични вредности како оние на Унијата - почитување 
на човековите права, демократијата, владеењето на правото и функционална пазарна 
економија. 

               Во таа насока во изминатиот  период, во сферата на развојот на Општините како 
самостојни единици на локална самоуправа во границите на Република Северна 
Македонија  се бележи нагорна линија на развој на системските реформи како и развој на 
интеграциските процеси спроведени во насока на приближување кон стандардите на 
Европската Унија. Тоа е особено изразено со отпочнувањето на процесот на 
децентрализацијата во нашата Република која и официјално започна на 1 Јули 2005 година.  

 Овој процес бележи одреден  развој  во различни области со разновидна динамика, 
така што Општината Куманово посебно се издвојува во тоа.  
Имено , говорејќи за предметната сфера (меѓународна соработка и евроинтеграции) 
развојната динамика на оваа локална самоуправа предничи пред сите Општини од 
Република Северна Македонија , така што од Јануари 2010 година во својот состав на 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 
администрација на Општината Куманово креира, Сектор за меѓународна соработка и 
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евроинтеграции 4 ( кој има примарна цел развој на меѓународна соработка и 
евроинтеграции). Се работи за вид на организационен облик кој своите постоечки 
капацитети треба да ги постави за поддршка во имплементација на предвидени пред се,  
локални политики и стратешки програми.   
Во 2018 година, согласно Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово5, 
дотогашниот Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции го менува својот 
назив кој гласи Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко 
планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР), во чиј 
состав се наоѓаат  Одделение за меѓународна соработка и евроинтеграции и Одделение 
за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој 
(ЛЕР). 
 
Главни цели што треба да се постигнат согласно Програмата се: 

- Реализација на проекти финансирани од страна на Европската Унија, но и од други 
домашни и странски донатори и меѓународни организации,  

- доставувување на нови апликации за обебзедување на финансиски средства за 
реализација  на проекти,  и  

- соработка и размена на идеи и искуства со збратимени градови на Општината 
Куманово, како и општини со кои општината има досегашна соработка. 
 

Под цели кои ги дополнуваат главните цели на Програмата се:  
•Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на 
Општина Куманово;  
•Продлабочување на соработката со меѓународни граѓански организации  
•Реализација на заеднички активности и проекти со сите заинетерсирани страни кои имаат 
желба за соработка со Општината Куманово во дел на проекти;  
•Зајакнување на капацитетите во работата  на Општината Куманово на меѓународно и 
регионално ниво  преку размена на искуства и идеи ;  
•Проширување на меѓународната соработка на локално и регионално ниво, 
•Вклучување на локалните установи и јавни претпријатија во меѓународната соработка 
 
Целни  групи: 
•Сите граѓани на Општина Куманово и граѓаните на збратимените градови и градовите 
пријатели на Општина Куманово,  
•Градоначалниците, Советите на општините и менаџерските тимови во општините и 
градовите;  
•Центарот за развој на Североисточниот  плански регион;  
•Локални установи и јавни претпријатија;  
•Здруженија на граѓани;  
•Бизнис –сектор;  
                                                           
4 Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово со која 
се формира Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции со две одделенија и тоа : Одделение за меѓународна соработка и одделение за 
евроинтеграции.  
5
 Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово со 

што Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции го менува својот назив кој гласи Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, 
стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР), 
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•Медиуми;  
•Потенцијални инвеститори (домашни и странски инвреститори во дел на развој на бизнис 
секторот во Општината Куманово),  
 Меѓународни организации 
 Туристи и посетители 
 
Начин на реализација на Програмата 
 
         На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот, како и 
вработените во Секторот  наделжен за меѓународна соработка, евроинтеграции, стратешко 
панирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР),  ќе учествува и 
Советот на Општината,  чии членови, како досега така и понатаму  ќе бидат вклучени во 
взаемни посети и размена на искуства со збратимените градови и градовите пријатели 
наОпштина Куманово. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со 
свои иницијативи и предлози во продлабочувањето на меѓународната соработка. 
 
Оправданост на програмата 
 
         Можноста за продлабочување на соработката и реализација на конкретни активности и 
проекти кои ќе обезбедат продлабочена меѓународна соработка, подобри услуги за 
граѓаните и ќе отворат можности за нови инвестиции одат,  во прилог на одржливоста на 
Програмата. Секоја реализирана активност оди во прилог на бенефитот на граѓаните и 
можностите за интезивирање на развојот на локалната заедница што како повратен ефект 
ќе обезбеди дополнителни средства за одржливост на Програмата. 
 
ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ 
•Евроинтеграции 
•Продлабочување на меѓународната соработка 
 
Евроинтегративните процеси6  и во 2021  година остануваат приоритет на планот на меѓународната 
соработка. Во 2021 година, Општина Куманово ќе продолжи да работи на реализација на веќе започнати 
проекти, финансисрани од страна на Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка ИПА II 
Компонента, каде во вомемнтот успешно се реализираат 3 проекти со Косово и еден со Република Бугарија, но 
воедно подготвува и нови апликации по однос на истата програма за добивање на финансиски средства за 
реализација на нови проекти. 

                                                           
6 Во делокругот и начинот на извршување на работите од сферата на спроведување на одредени евроинтеграциски процеси на 
локално ниво, се иницираат одредени надлежности кои локалната самоуправа на Општина Куманово во доменот на своите 
ингиренции може да делува и тоа : Следење на активностите поврзани со европските процеси, Обезбедува информации на Општина 
Куманово за европските политики кои се во тек на дефинирање, Презентирање на одредени мерки и активности за изградба на 
капацитетите на општинската администрација согласно со европското законодавство., Организирање на тркалезни маси и 
конференции кои се однесуваат на развојот на локалното законодавство., Делување во ефективно усвојување на европските 
структурни фондови преку лесен достап на информации за европските програми, проекти и иницијативи за заедништво., 
Континуирано обезбедување на комуникација со институциите кои се занимаваат со европските прашања (Национален совет за 
евроинтеграции при Собранието на РМ, Секретаријатот за европски прашања-СЕП при Влада на РМ, Европската комисија во РМ и 
др.).  
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Соработката со збратиментите градови и градовите пријатели на Општината Куманово, 
продолжува и во текот на 2021 година, со желба истата да се продлабочи, во делот на 
проекти, но и во дел на култура, спорт, образовение, економска соработка. 

            Општината Куманово и  во текот на 2019, 2020 година исто така и во текот на 2021  
година, во делот на евроинтеграциите , работи и ќе работи кон реализација на проекти, во 
партнерство со општините со кои оставрува долгогодишна соработка на полето на работа 
со проекти, како и аплицирање на нови проекти кај домашни и странски донатори. 
Општината Куманово, во делот на апликациите подготвува проекти од областа на 
енергетската ефикасност, образование, култура, заштита на културно наследство, туризам, 
социјална заштита, инфраструктурни проекти, како и други области кои се важни за 
граѓаните на Општината Куманово. 

              Успешно користење ( во доменот на ЛС ) и управување со претпристапните фондови 
на ЕУ на локално ниво со посебен осврт на инструментот за претпристапна помош-ИПА 
поточно  ИПА II Компонента која е насочена кон прекуграничната соработка, со што на  
Општината Куманово и се дава можност да аплицира на заеднички проекти со 
Република Србија, Република Бугарија и Република Косово кои ќе бидат од големо 
значење за Општината Куманово. Основна цел на компонентата за прекугранична 
соработка е да ја негува стабилноста, безбедноста и просперитетот што е заеднички 
интерес на засегнатите земји и  да го охрабри прекуграничниот хармоничен, избалансиран 
и одржлив развој. 

 
              Програмата на Општината Куманово, која се однесува на меѓународната соработка и 
евроинтеграците, континуирано е насочена кон зајакнување и проширување на соработката 
со збратимени градови и градови пријатели и реализација на конкретни активности и 
проекти во Рамките на ЕУ програмите и другите расположиви меѓународни фондови. 
 
Активности во тек на реализација  
Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции, во моментот работи на 
имплементација на проекти финансирани од страна на Европската Унија, и тоа 3 проекти со 
Општина Гњилане, Република Косово, 1 проект со Општина Дупница, Република Бугарија, 
преку ИПА II Компонента за прекугранична соработка, како и проекти финансирани од 
домашни донатори (Министертво за животна средина и просторно планирање, Генерален 
Секретаријат при Владата на Република Северна Македонија) и меѓународни организации, 
проект за Реконструкција на ОУ Крсте Мисирков и Браќа Миладиновци (објект кај 
поранешна Народна Техника во Куманово) финансиран од Швајцерка агенција за развој и 
соработка SDC, а се имплементира во соработка со УНДП. 
 
Планирани активности за 2021 година 
Во тек на 2021 година Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции, во 
соработка со другите сектори и одделенија во Општината Куманово,како и во соработка со 
Североисточниот плански регион,  ќе продолжи со аплицирање на нови проекти 
финансирани од Европската Унија, но и од домашни донатори и меѓународни организации и 
амбасади акредитирани во нашата држава. 
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Продлабочување на меѓународната соработка  

Во делот на меѓународната соработка7, Општината Куманово, ќе ги опфати 
следните активности во делот на негување на досегашната воспоставена соработка со 
збратимени општини, општини со кои има потпишано меморандум за соработка, општини со 
кои се водат преговори за заеднича соработка, организиран престој на делегации во 
Општина Куманово, посета на делегации од Општината Куманово  на збратимени градови и 
градови со кои е воспоставена соработка, како и општини со кои интнзивно се работи на 
воспоставување на соработка, реализцаија на европски проекти, поточно проекти преку 
ИПА II компонента, која се однесува на прекугранична соработка, во јакнење и 
зацврстување на заеднички капацитети помеѓу општините. 

Во делот на меѓународната соработка општината Куаново, континуирано остварува 
контакти и со дипломатски претставници од различни држави акредитирани во нашата 
држава, се со цел да се оддржува и негува досега воспоставената соработка, и истата да се 
продлабочува во разни сфери на општетствениот живот, но и интенција да се воспотавува 
соработка со дрги држави и општини. Исто така, во делот на меѓународната соработка, 
општината Куманово, соработува и со меѓународни организации и институции, во разни 
области од општествената сфера, а во интерес и за добро на граѓаните на Општината 
Куманово. 

Досега, Општината Куманово во делот на меѓународната соработка бележи голем 
напредок, како во воспоставување на контакти и соработка со меѓународни организаци, 
амбасади кои што се акредитирани во нашата држава, така и со други градови и држави на 
Балканот и во Европа. 

Општината Куманово досега е збратимена со Бања Лука и Бјелина од Босна и 
Херцеговина, Никшиќ од Црна Гора, Кампина од Романија, Габрово и Пловдив од Република 
Бугарија, Панчево, Чукарица, Горни Милановац, Лесковац и Врање од Република Србија, 
Чорлу од Република Турција, а има потпишано и Меморандуми за соработка со Марибор од 
Република  Словенија, Нови Сад од Република Србија, Ќустендил и Дупница во Република 
Бугарија, а во 2020 година потпиша Меморандум за соработка и со Општина Гњилане од 
Република Косово, каде досега успешно остварува соработка во дел на имплементација на 
заеднички проекти финансирани од страна на Европската Унија. 

                                                           

7 Во делокругот и начинот на извршување на работите од сферата на меѓународната соработка се иницираат одредени надлежности 
кои локалната самоуправа на Општина Куманово во доменот на своите ингиренции може да делува и тоа :  

 Воспоставување, одржување и развивање на соработката на општината Куманово со општини во други земји, со странски донатори, 
организации и со кредитори. 

 Воспоставува соработка со меѓународни организации на локалните заедници.  
 Врши работи што се поврзани со воспоставување, одржување и развивање на соработката на општината со општини во други земји, 

со странски донатори, организации и со кредитори.  
 Организира средби и состаноци со претставници на општини и организации од странство.  
 Презема мерки и активности за зачленување на општината во меѓународни организации на локални власти.  
 Дава мислење во врска со договори за меѓународна соработка и го следи нивното извршување.  
 Ги реализира проектите од областа на соработка на општината со збратимени општини во странство во соработка со другите делови 

на општинската администрација, 
  поднесува предлог-проекти за поддршка од странски донатори и кредитори.  
 Го организира учеството на општината на конкурси за финансирање на проекти од страна на странски донатори и кредитори.  
 Учествува во подготовката и евалуацијата на целокупната документација што се поднесува до странските донатори и кредитори.  
 Ја координира активноста на сите делови на општинската администрација околу реализацијата на проектите финансирани од 

странски донатори и кредитори .  
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Воедно, Општината Куманово, оддржува и ги унапредува меѓусебните односи и 
релации и со други општини, како Општина Бујановац и Владички Хан од Република Србија,   
Општина Драч од Република Албанија, Актобе Регион во Казакстан.  

Општината Куманово со погоре наведените општини ја негува и унапредува својата 
соработка преку бројни заеднички посети и состаноци, размена на идеи и искуства во 
областа на работа со прокети, поврзување како партенри  за учество на повици за проекти 
за прекугранична соработка, како што е случајот со Општина Гњилане,  за прекугранична 
соработка Македонија-Косово, каде успешно се реализираат 3 проекти,  Општина Бујановац 
и Владички Хан, за прекугранична соработка Македонија-Србија, Општина Дупница, за 
прекугранична соработка Македонија-Бугарија, кое што резултираше и со добивање на 
финансиски средства за имплементација на проект  “Заедничка историја и култура-мост 
преку границите”. 

 
Соработката, помеѓу Општината Куманово и збратимените општини, односно општините со 
кои имаме потпишано Меморандум за соработка, но и со оние општини со кои се планира 
воспоставување на соработка, ќе бидат насочени на полето на културата, спортот, 
образованието, размена на позитивни идеи и искуства во делот на функционирањето на 
администрацијата, како и учество во разни програми за финансирање на проекти од разни 
донатори. 

 
Од друга страна пак, Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции, интензивно 
работи на промоција на Општината Куманово на меѓународен план, како општина која нуди 
добри услови за соработка, но и можности за инвестирање во истата, во разни бизниси, се 
со цел да се привлечат поголем број на странски, но и домашни инвеститори.  
 
Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции како до сега така и во тек на 
2021 година, ќе ја продолжи соработката со другите сектори и одделенија во состав на  
општинската администрација на Општина Куманово, каде досега заеднички успешно се 
подговтвени проектни апликации за добивање финансиски средтсва за проекти, но и 
реализирани проекти од областа на инфраструктурата. 
 
Заклучок:  
 
Оваа програма за  2021 година,  се темели и базира на спроведување на досегашни 
активности, оставарување на соработка со странски и домашни донатори, меѓународни 
институции, организации, амбасади, реализација на проекти, соработка со збратимени 
градови, соработка со општини со кои Општината Куманово има потпишано Меморандум за 
соработка, во разни области на општественото живеење, се со цел да се зајакнат 
капацитетите на Општината Куманово на план на меѓународна соработка и 
евроинтегративните процеси. 
Се очекува како и досега истата да биде успешно спроведена и реализирана во тек на 2021 
година. 
 
Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 
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Бр. 09 – 8185/51                                                                   Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                          Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
 
652. 

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

 
Заклучок 

за објавување на План на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година 
 

 1. Се објавува Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 
09-8185/42, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8502/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
     


