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1.РЕЗИМЕ 

 
Стратегијата за рурален развој, на општина Куманово за период 2023-2027 год. е изработена со 

учество на сите засегнати страни, на транспарентен начин, со цел да се добие стратешки плански 
документ кој ќе биде средство за успешно планирање и управување на развојот на руралните подрачја 
во наредниот период. 

Стратешкото планирање е демократски процес за креирање на визија, мисија и стратегии за 
достигнување на посакуваната иднина. Стратешкиот план за руралниот развој на општина Куманово  е 
подготвен за период 2023-2027 одина. 

Реализацијата на целите на Стратегијата  за руралниот развој на општина Куманово е во 
потполна согласност со целта на Националната Стратегија за Земјоделство и Рурален Развој за периодот 
2021-2027 година и тоа во поглед на: зголемување на конкурентноста на македонското земјоделско 
производство и прехрамбената индустрија, осигурување на одржлив развој на руралните средини и 
одржливо управување со природните ресурси. 

Од страна на тимот за изработка беше детално анализирана, Политиката за рурален развој на 
Европска Унија за периодот 2023 -2027год. и локалните потреби беа усогласени со приоритетите на 
Европската Унија, при што работната група се фокусираше на локалната состојба и искористување на 
компаративните предности на руралните средини во општина Куманово. 

Co имплементација на Стратешкиот план за рурален развој ќе се придонесе кон подобрување 
на состојбите и прашањата што се однесуваат на економско-социјалната положба, a co тоа ќе се подобри 
квалитетот на животот на граѓаните од руралните подрачја на Општина Куманово. 

Имајќи ја во предвид законската регулатива и стратешките документи на национално ниво во 
областа на земјоделство и руралниот развој едновремено следејќи ги интернационално прифатените 
концепти за оддржлив економски развој дефинирани во Агендата 21 за заштита на животната средина 
и поттикнување на економскиот развој (UNCED)1 , и тоа:  

1. Ефективност – Стратегијата, првенствено е базирана врз LEADER Пристапот, односно 
конкретно анализирање, дефинирање и поставување на реални и остварливи активности кои локалните 
носители може да ги реализираат применувајќи координација и заеднички настап,  

2. Сеопфатност – Разгледување на можностите за развој не само во областа на гранките кои се 
строго карактеристични за руралните региони, туку и 1 Конференцијата на Обединетите нации (ОН) – 
1992 година, Бразил разгледување на сите можни фактори и гранки на економијата кои може да 
придонесат за руралниот развој на подрачјето од интерес, 

 3. Оддржливост – Стратегијата е исто така базирана врз потребата за рамнотежа помеѓу 
потребите за економски развој, социјална сигурност и заштита на животната средина,  

4. Транспарентност – Активностите предвидени во Стратегијата ќе бидат јавно достапни за 
целата заедница, како за потребите на вклучување и придонес, така и за потребите на процесот за 
контрола,  

5. Конструктивност – Стратегијата го имплементира и концептот на зедничко помагање, 
соработка и интеграција на сите релевантни фактори кои обединето ќе работат со цел да се постигнат 
планираните резултати,  

6. Приоритети – Законот за локална самоуправа на РСМ ја дефинира локалната заедница како 
главен носител на активностите од областа на руралниот развој. Со тоа, локалната заедница го добива 
правото на дефинирање на приоритетите на  Стратегијата, 

 7. Еднаквост – Стратегијата мора во целост да ги почитува принципите на еднаквост кон сите 
социолошки, национални, културни и економски групи кои ќе бидат учесници или корисници на 
Стратегијата, 

8. Вреднување на ресурсите – Стратегијата ги опфаќа концептите и чекорите со кои ќе се 
заштитат општиниските природни, културни и историски наследства, 
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 9. Развојна политика – Стратегијата ќе ги следи моменталните развојни концепти и насоки од 
поширокиот регион и истовремено ќе овозможи флексибилност за подобрување во случај на нови 
можности,  

10. Ефикасност и економичност – Стратегијата се базира врз принципот на рационално, 
економично и ефикасно искористување на ресурсите со цел да се постигне поголема оптимизација на 
развојните капацитети. 

 
Стратегијата за рурален развој на Општина Куманово 2023-2027 год. - не е затворен документ 

ниту пак има карактер на рестриктивен концепт. Таа претставува рамка на стратешкото планирање и 
насока за експертските тимови и органи на општината кои ќе бидат носители на идните активности од 
областа на руралниот развој.  

2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА HA СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 

Стратегијата за рурален развој е дел од програма на Одделението за стратешко планирање, 
креирање политики, следење и ЛЕР на Општина Куманово за период  од  2023год. до 2027год. 

Стратегијата  е подготвена со партиципативно учество на сите засегнати страни во приоритетните 
области:претставници од  локалната самоуправа, бизнис секторот, производители од секторот 
земјоделство и сточарство, претставници на здруженија на граѓани, претставници од асоцијација за 
туризам и угостителство, претставници од комора на  занаетчии,претставници за  спорт, култура и 
здравство и претставници од релевантните институции за средно и високо образование и претставници 
од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, претставници од  Агенција за 
финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, производители на органска храна и 
претставници на здружение на жени. 

Во формирањето на базата на податоци потребна за анализата на руралното опкружување во 
општина Куманово свој допринос со информации и главна улога даде Одделението за стратешко 
планирање, креирање политики, следење и ЛЕР. 

Методолошкиот пристап за изработка на Стратегијата за рурален развој се одвиваше во  три 
нивоа: 

 

I Ниво – Истражување 

 
Истражувањето и изработката на документот се спроведуваше во период 2021/2022год. Од 

страна на Одделението за стратешко планирање, креирање политики и ЛЕР беше подготовен извештај, 
односно, документ Урбана ревизија која што се примени во директна подготовка на основите на овој 
стратешкиот документ.  

За потребите на изработката на стратегијата за рурален развој се анализираа вистинските  
податоци од состојбите во руралните населни места. Општинската администрација од Секторот за 
евроинтеграции, меѓународна соработка и ЛЕР, поделена во тимови спроведе теренско истражување,  
контакт со месното население, анализа на состојбата преку анкетни прашалници и евидентна  листа на     
присутните жители на состаноците во руралните населени места.  

Во периодот  од три месеци беа организирани средби во 68 населени места на кои присуствуваа 
вкупно 349 претставници од рурални и урбани средини. 

Според број на население, населениете места се поделени на следниов начин: 

• 17 населени места имаат помалку од 100 жители 

• 10 населени места имаат од 100 -300 жители 

• 5 населени места имаат од 300 – 500 жители 

• 14 населени места имаат од 500 - 1000 жители 



ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2023 -2027 ГОД. СЕ КОРИСТЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД  СЕКТОРИ ВО ОПШТИНАТА, УРБАНА 

РЕВИЗИЈА -  ДОКУМЕНТ ПОДГОТВЕН ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДАТОЦИ ОД ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД ГРАЃАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 5 
 

• 22 населени места имат над 1000 жители 
Во текот на спроведените истражувња беа спроведени интервјуа со претставници од релевантни 

институции кои ги засега руралниот развој на Општина Куманово , како што се Агенцијата за Финансиска 
Поддршка во Земјоделството и Руралниот Развој, Министерството за Земјоделство, Шумарство и 
Водостопанство. За да се утврди состојбата на терен и да се добијат што е можно подетални податоци 
спроведено е  истражување преку анкетни прашалници и интервјуа со представници од месни заедници 
од сите рурални средини на територија на општина Куманово. Дополнителни релевантни информации 
беа земени и од извештајот односно Анализа на мапираните ресурси, потенцијали и потреби на целните 
групи, подготвена во рамки на проектот „Повеќе можности за неразвиени области“  финансиран од ЕУ 
од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Србија и Р.С. Македонија. Проектот беше реализиран 
од Здружението на жени Србија, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување МИР и 
Граѓанскиот центар АктивУм од Северна Македонија. 

 

II Ниво Подготовка на извештај од теренско истражување 

 
Одделение за стратешко планирање, креирање политки и ЛЕР подготви извештај базиран на 

реални податоци врз основа на записници после секоја посета по месните заедници. Паралелно на тоа 
се подговуваше извештај односно документ Урбана Ревизија за потребите на проектот на MSIP 2, кој 
исто така послужи за добивање на реална слика на потреби на жителите. 

Одделението за  изработка на документот Урбана  ревизија располага со интегрирани податоци 
во многу области и тоа: животна средина, пристап до инфраструктура, комунална инфраструктура и 
друго. Преку подготовката на овој документ, општината доби реални податоци за целата територија и 
состојбите кои се случуваат на терен. Документот послужи како основа да се направи проценка на 
приоритети на делување на во руралните подрачја. 

  Информициите кои беа опфатени во документот беа од големо значење за подготовка на 
Стратегијата за рурален развој на општина Куманово. 

III Ниво Интерактивни работилници преку вклучување на сите засегнати страни. 
 

 По истражувањето од страна на општина Куманово беа организирани четири   еднодневни 
работилници, на кои присуствуваа 22 учесници. Во изработката на стратегијата учествуваа: 
претставници од: општинската администрација, Здружение на земјоделци на општина Куманово, 
Подрачна Единица на Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство на Република 
Северна Македонија, Агенција за Поттикнување на Развојот на Земјоделството - канцеларијата во 
Куманово, Здружение на пчелари, Здружение на угостители, Регионална занаетчиска комора, Локално 
економско социјален совет – Куманово, Регионална занаетчиска комора, Музеј – Куманово,  Здружение 
на органско производители, Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово,  Здружение 
Активум и  други засегнати страни. 

Подготовката на стратешкиот план ги содржи следните чекори: 

• Основни податоци за Општина Куманово 

• ПЕСТЛЕ анализа 

• SWOT анализа 

• Анализа на засегнати страни 

• Анализа на резултатите од истражувањето 

• Дефинирање визија, мисија и заеднички вредности на Општина Куманово 

• Дефинирање на приоритетни области 

• Дефинирање на стратешки цели 

• Подготовка на акционен план и временска рамка за имплементација 
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3. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА КУМАНОВО   

  3.1. Регионално опкружување 

3.1.1.Градот во неговото регионално опкружување  

 

Подрачјето на општина Куманово се наоѓа во северниот дел на Република Северна Македонија, на 
надморска височина од 340 метри и е распространето од двете страни на реките Липковка и Којнарка а 
во нејзиниот северен дел лежи во сливните подрачја на Кумановска Река и реката Пчиња. Според 
апсолутната надморска височина се вбројува во групата oпштини со подпросечни вредности. Оваа 
територија најсеверните делови ги има северно од Козјак, во атарот на с. М'гленце, во долината на Мала 
Река, а најужната точка се наоѓа во атарот на с. Живење.  Најзападната точка е во областа на Скопска 
Црна Гора, западно од Лукарско Маало во с. Гошинце, а крајните источни делови се наоѓаат кај с. 
Длабочица, односно источно од него(кота 1126). Од северната до најјужната точка растојанието 
изнесува 43 км воздушна линија, а во правец исток - запад растојанието е поголемо и изнесува 50,4 км. 
Областа на Куманово од соседните области од западната и северната страна е одделена со делови на 
стари и грамадни планини.  
            На запад се издигаат ограноците на Скопска Црна Гора, кои во овој крај се познати и како Карадак. 
На север се наоѓаат падините на оголениот Руен, а падините на средновисокиот Козјак се спуштаат во 
Трговишката област. На исток е планината Герман и Славишката Котлина, додека од јужна и југоисточна 
страна со ритчести терени и Градишка Планина брановидното кумановско поле е одделено од 
Скопската Котлина и Овче Поле. Во рамки на наведените граници областа на Куманово, главно, се 
поклопува со денешното подрачје  на oпштината Куманово, што зафаќа површина од 1 212 км2. и 
претставува 4,71% од територијата на Република Северна Македонија. Територијата што ја покрива 
општина Куманово е со површина од 509,48 км2, со 105.483 жители  и 48 населени места, со средна 
надморска височина од 330 метри.   
             Градот Куманово се наоѓа во северниот дел на Република Северна Македонија. Сместен е во 
источното подножје на Скопска Црна Гора, во источниот дел на Кумановското Поле на надморска 
височина од 330 метри. Поставен на главната сообраќајна артерија по Вардарско-моравската долина, 
Куманово има мошне добра сообраќајно-географска положба. Како сообраќаен јазол, освен 
трасираниот железничкиот сообраќај, низ него минуваат патишта кои на исток водат за Крива Паланка 
и Кратово, на југоисток за Свети Николе, на север за долината на Јужна Морава и на југозапад за Скопје. 
 

3.1.2.  Реки 

Хидрографската мрежа во Куманово е составена  од следниве реки: Пчиња, Кумановска Река и 
Крива Река, како и од малите притоки на реката Пчиња. Пчиња е најголема и најважна река во Куманово 
и е втора најголема притока на реката Вардар. Изворот на Пчиња се наоѓа на врвот на планината Дукат 
(1.660), во Србија. 

3.1.3.  Минерални и термални води 

Хидрографските туристички вредности во општината му овозможуваат на туризмот да најде основа 
за развој. Атрактивноста е содржана во рекреативните карактеристики на термалните извори и реките. 
Геотермален извор со научно потврдени лековити својства во кој пред повеќе од два века доаѓале луѓе, 
не само од Куманово и околината, туку и од други држави. Изворите на Кумановска Бања , познати како 
„Топла вода“ се наоѓаат во селото Проевце, на само 4 километри од Куманово. 

Првата регистрирана анализа на водата била во 1920 година од Алексеј Шербаков во Државната 
лабораторија во Белград. Анализата покажала дека водата е алкална земјена вода, со температура од 
28 степени и 2,5 литри проток секунда. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Скопска_Црна_Гора
http://mk.wikipedia.org/wiki/Крива_Паланка
http://mk.wikipedia.org/wiki/Кратово
http://mk.wikipedia.org/wiki/Свети_Николе
http://mk.wikipedia.org/wiki/Скопје
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Хемиско-минералниот состав на водата вклучува: магнезиум, калциум, натриум, јаглеводороди, 
кобалт, цинк и други минерали. Многу од корисниците пронашле лек во оваа бања, а некои лица ја 
користат водата континуирано со години. Бањата е на надморска височина од 305 метри, опкружена со 
извонредна конфигурација и млада борова шума. 

Водата е лековита за: нервниот систем и дигестивниот систем,  гастритис, дуоденален улкус, 
хепатитис, хронично воспаление на дебелото црево, поблаги форми на дијабетес, за уринарниот тракт 
и мочниот меур, за бубрезите, за нероза, несоница, ментална и нервна исцрпеност,  гинеколошки 
проблеми, за егзема и разни дерматитис 

 

3.1.4.Минерали и руди 

На територијата на Општината Куманово и во околните општини се експлоатираат резерви на глина 
погодна за туларската индустрија. На неколку локации во самата општина и во околните општини се 
наоѓаат копови на квалитени травертини и мермери. Базалтот, антимонско-арсенските наоѓалишта, како 
и вулканскиот туф не се доволно експлоатирани за индустриски потреби и сигурно претставуваат 
огромен потенцијал за новите инвеститори.  
 

3.1.5.Клима 

 

Температурата на воздухот е важен метеоролошки фактор. Регионот на Куманово се 
карактеризира со типична континентална клима, со просечна температура од 11,8ОС, додека 
температурата на подолните делови на планините околу Куманово е од еден до два степена пониска. 

3.1.6.  Бислимска клисура – потенцијал за инвестиции за развој на туризмот 

 

Во непосредна близина на градот Куманово, низводно од вливот на Кумановка во Пчиња, 
природата ја изградила прекрасната Бислимска клисура, која по своите карактеристики е меѓу 
најинтересните во Република Северна Македонија. За клисурата и нејзините богатства малкумина знаат, 
иако станува збор за природна реткост која е оддалечена само 5 км од градот. Под името Бислимска 
клисура, е опфатен делот помеѓу ридот Краста од западната и ридот Голиќ од источната страна, односно 
длабоко всечената долина на реката Пчиња од с. Доброшане до с. Пчиња.  

Клисурата е долга само 7 км, но и на така мала должина има многу што да се види. Во народот 
овој простор се нарекува едноставно “Бислим” и асоцира на каменлив и мистериозен простор каде 
ретко кој поминува. Според сознанијата, името најверојатно потекнува од средновековното село кое се 
простирало во средишниот дел од клисурата, а кое се раселило кон крајот на 16 или 17 ти век т.е. за 
време на турското владеење. Иако доста интересен, сега овој локалитет се посетува само од мал број 
авантуристи, истражувачи и излетници.  

 3.2.  Регионална економија и граници на околината на општината 

3.2.1. Поврзување со магистрални и регионални патишта 

 
               Општина Куманово лежи на двата коридора кои минуваат низ Р.С. Македонија: Коридор 

10 кој ја поврзува Македонија со Србија и Грција, преку магистралниот пат Е4 и Коридор 8 ја поврзуваат 
со Република Бугарија и Албанија, кој се вкрстува со  европските коридори IV , IX и X.  

 
Општината Куманово е поврзана со регионални патни правци преку Свети Николе се до југот на 

земјата и со автопатот Е4 е директно поврзана со Скопје и оттаму со западниот дел на државата. 
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Проектот Коридор 8 предвидува изградба на клучка пред селото Романовце како би се избегнало 
влегување на товарни возила во самиот град. На само 3.15 км е лоциран Царинскиот терминал кој е 
современ мултимодален терминал за товарење и истоварање на стоки.  
 

 
 

Слика 3. Карта на патна мрежа во Македонија 
 
 

 

3.2.1.2.Железнички сообраќај 
 

Железничката станица е на оддалеченост од 2,5 км од центарот на градот. Железничкиот 
сообраќај се одвива на меѓународните линии со: Австрија, Слобенија, Чешка, Словачка и др. Коридорот 
VIII е еден од десетте Пан – Европски коридори кој ги поврзува Јадранското и Црното Море. Коридорот 
VIII во Република Македонија започнува на границата со Република Бугарија, потоа преку Крива 
Паланка-Бељаковце-Куманово-Скопје-Кичево завршува на границата со Република Албанија и истиот не 
е целосно изграден. Причината за приоритетноста на проектот произлегува од потребата за 
рехабилитација на железничката пруга на Коридор VIII на делницата Куманово – Бељаковце со должина 
од 30,8 км, што ќе придонесе кон подобрување на безбедноста при транспорт на луѓе и добра, заштеди 
во време, како и еколошки придобивки 

Подетални информации за распоред , услуги за товарен и патнички сообраќај, услови и сл, 
Железници на Р.Северна Македонија имаат континуирано ажурурање на информациии за своите 
корисници. Подетални информации можете да добиете на следниов линк: https://mzt.mk/?lang=mk 

   3.2.1.3. Автобуски сообраќај 
 

Општина Куманово има развиен градски и приградски сообраќај кој го вршат локални 
превозници. Освен јавен линиски и приградски превоз на патници, во општината функционира и 
превозот на ученици и работници. Меѓуградската автобуската станица во општината е од транзитен тип 
- голем број на меѓумесни, меѓуградски и меѓународни линии транзитираат низ неа, а помал број 
започнуваат или завршуваат на оваа станица. 

 

3.2.1.4. Аеродроми 

 

https://mzt.mk/?lang=mk
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Меѓународниот Аеродром Скопје,е оддалечен на 20,85 км од влезот на Град Куманово и е 
поврзан соМагистралниот пат Е-4 Табановце - Гевгелија. Во општина Куманово е и Локалитетот 
“Аџитепе”  со школски аеродром кој може да се користи за  вонредни намени. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 4. ПЕСТЛЕ АНАЛИЗА 

 
Преку ПЕСТЛЕ анализата е елаборирана состојбата во руралната средина на oпштина Куманово  

со тоа што се детално објаснети факторите кои се од важност за руралниот развој за oпштината и тоа: 
П (Political) - Политички фактори 
Е (Economic) - Економски фактори 
С (Social) - Социјални фактори 
Т (Technological) - Технолошки фактори 
Л (Legal) - Правни фактори и 
Е (Environmental) - Фактори за заштита на животната средина 
 

4.1. Политички фактори од важност за руралниот развој на oпштината 

 
Законот за земјоделство и рурален развој ги регулира основните прашања кои се однесуваат на 

планирањето на политиката и мерките, финансирањето на секторот, работата на институциите, органите 
во областа и други прашања поврзани со оваа проблематика. Co донесувањето на новиот Закон за 
земјоделство и рурален развој, како најзначаен правен акт на овој сектор, се овозможува зајакнување 
на правната рамка и подобрување на политиката и институциите во земјоделско-прехранбениот сектор 
и руралните средини, во согласност со тековните реформи во рамките на ЕУ.  

Заради потребата од приоритетно уредување на земјоделско-прехранбениот сектор, како и 
заради хармонизација на македонското законодавство со правниот поредок на ЕУ, Acquis 
communautaire, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: 
МЗШВ) ја изготви  Стратегија за земјоделство и рурален развој за период 2021-2027 година. Најголем 
дел од активностите на Акциониот план на оваа Стратегија се вградени и во Национална стратегија за 

 
  

Сл.1 Граничен премин 
Табановце 

Сл.2 Железнички терминал 
Куманово 

Сл.3 Меѓународниот 
Аеродром Скопје 
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Европска интеграција на РСМ, Акциониот план за пристапно партнерство, како и Националната 
програма заусвојување на правото на ЕУ (Поглавје 11 - Земјоделство и рурален развој). 

Политиката за рурален развој во досегашниот период во Општината е регулирана со Стратегиите 
за економски развој на Општина Куманово  и со изработката на  Под стратегијата за рурален развој за 
периодот 2009 -2013 година која претставува прва стратегија од овој вид со која ќе се постави цврста 
основа за одржлив развој на руралните средини во општината. Во процесот на изработка на овој 
стратешки документ се вклучени Националните приоритети на Република Северна Македонија во делот 
на земјоделството и руралниот развој за периодот 2021 - 2027 година, како и приоритетите на 
Заедничката Земјоделска Политика на Европската Унија во периодот 2021 - 2027, но сепак, прилагодени 
на условите во општина Куманово. 

4.2. Економски фактори  

 
Во општина Куманово во 2017 година  имало вкупно 3004 деловни субјекти а во 2021 година 

имало 3022 деловни субјекти што е за 18 повеќе, бројот за микро претпријатија се намалил за 28, додека  
пак бројот на големи претпријатија  се зголемил за 4. 

 
Табела 1: Активни деловни субјекти по општини , во период до 31 декември  
 
 

 
 
 
 
 
 

Извор: Државен завод за статистика 
 
  Од анализата на структурата на бројот на активни деловни субјекти може да се забележи дека 

Општина Куманово најмногу заостанува во бројот на големите претпријатија кои вработуваат повеќе од 
250 вработени. Ова укажува дека економските политики во иднина треба повеќе да се фокусираат кон 
привлекување на домашни и странски инвестиции кои би основале големи претпријатија. Исто така 
може да се креираат стимулативни мерки таргетирани кон средните претпријатија во регионот со цел 
тие да го зголемат обемот на своето работење и со тек на време да пораснат и да преминат во групата 
на големи претпријатија. Микро и малите претпријатија, но и средните претпријатија во голема мера 
работат и се развиваат подобро во економска околина каде има доволен број на големи претпријатија 
кои би биле корисници на нивните производи и услуги. 
 

Табела 2. Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по  
години, состојба 31 декември 

 

  
Куманово 
  
  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Вкупно 3004 3002 3070 3019 3022 

микро 2145 2123 2193 2115 2117 

мали 823 844 837 862 860 

средни 25 24 27 29 30 

  големи 11 11 13 13 15 

  

Куманово 
Во 2022год има вкупно 3022 субјети што 
не е значителен раст 

  2017 2018 2019 2020 

Промена 
2017 -
2021 

Вкупно 3004 3002 3070 3019 +15 

A  Земјоделство, шумарство и рибарство 81 82 82 81 0 
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Извор: Државен завод за статистика 
 

Според  табелата можеме да видиме дека во 2021 е зголемен деловен број на  деловни субјекти 
во делот на: Градежништво, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, Стручни, научни и 
технички дејности како и Уметност, забава и рекреација. Дејноста Трговија на големо и трговија на мало; 
поправка на моторни возила и мотоцикли за период од 2017-2021 има пад  од 80. 

 Приватниот сектор мора да има добри услови за работа бидејќи, од него зависи висината на 
буџетските средства и креирањето  на нови работни места. Во услови на  светската економска рецесија, 
најважно е соодветно искористување на ресурсите,одржливост на производството, солветност на 
компаниите и задржување на работните места на вработените во претпријатијата. Потребно е 
поврзување на бизнис-лидерите од бизнис-секторот со претставниците од другите сектори за дијалог и 
за јакнење на меѓусебната соработка и размена на искуства. Целта е да се поттикне иницијатива која ќе 
развива практични и одржливи решенија во рамките на сите четири столба и тоа: општествено 
одговорно работење во локалната заедница,  зачувување на животната средина, работното окружување 
и пазарот. Потребна е соработка со образовните институции за профилирање на кадри потребни за 
економската одржливост и развој на градот. Едукацијата на младите и нивно стекнување со практични 
вештини се неопходни за да го развијат својот потенцијал. Практичните знаења и вештини ќе им 
помогнат за да ја подобрат вработливоста на пазарот на трудот. 
 

Б  Рударство и вадење на камен 8 7 10 7 -1 

В  Преработувачка индустрија 438 427 432 424 -14 

Г  Снабдување со електрична енергија, гас, пареа 
и климатизација 1 2 3 3 +2 

Д  Снабдување со вода; отстранување на 
отпадни води, управување со отпад; санација на 
околината 8 10 9 8 0 

Ѓ  Градежништво 156 164 171 173 +17 

Е  Трговија на големо и трговија на мало; 
поправка на моторни возила и мотоцикли 1007 986 954 927 -80 

Ж  Транспорт и складирање 216 211 220 209 -7 

З  Објекти за сместување и сервисни дејности со 
храна 175 179 175 188 +13 

Ѕ  Информации и комуникации 46 47 44 47 +1 

И  Финансиски дејности и дејности на 
осигурување 19 17 19 22 +3 

Ј  Дејности во врска со недвижен имот 20 20 21 19 -1 

К  Стручни, научни и технички дејности 264 268 286 296 +32 

Л  Административни и помошни услужни 
дејности 51 55 55 54 +3 

Љ  Јавна управа и одбрана; задолжително 
социјално осигурување 4 4 4 4 0 

М  Образование 55 57 57 60 +5 

Н  Дејности на здравствена  и социјална заштита 167 164 164 167 0 

Њ  Уметност, забава и рекреација 44 53 60 61 +17 

О  Други услужни дејности 244 249 304 269 +25 

П  Дејности на домаќинствата како работодавачи ... ... ... ... ... 

Р  Дејности на екстратериторијални организации 
и тела ... ... ... ... ... 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИКА ЗОНА-ОД УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
ГОРНО КОЊАРЕ за Стопански комплекс на село Горно Коњаре м.в. “Новине“ и м.в. „Речица. 

Oпштина Куманово во рамките на своите планови за развој на економијата и стопанството на 
територијата на нашата општина и Североисточниот плански регион е во напредна фаза на инвестиција 
во нова индустриска развојна зона Новини и Речица, која се наоѓа на локација северно од градот, кон 
границата со Република Србија, на автопатот Е 75, Белград-Атина. Индустриската зона се простира на 
површина од 65 хектари градежно земјиште, со намена Г 2 (лесна и незагадувачка индустрија) и намена 
Б (големи трговски единици-шопинг молови и хотели). Функционирањето на зоната ќе овозможи 
отварање на нови бизниси и ќе доведе до побрз раст и развој на руралните средини во општината. 

Две помали индустриски зони постојат во населбите Карпош и Доброшане во Куманово, каде се 
лоцирани голем број на производствени капацитети од лесната индустрија изградени на приватно 
земјиште од месната , дрвната , металната и чевларската индустрија како и магацини наменети за 
потребите на трговските компании.  

Индустриска зона Бедиње, која едел од самоиницијативно формираните индустриски зони, 
формирана е пред 60 години со комплетна инфраструктура во која се застапени следните дејности: 
метало - преработувачка индустрија – ФЗЦ “11 Октомври“ – Куманово, фабрика за амбалажа, голем број 
на мали и средни претпријатија од лесната индустрија и трговија. 

 
Институции кои поддржуваат развој на руралните средини во општина Куманово - На 

територијата на Општина Куманово за поддршка на земјоделството и руралниот развој функционираат 
две институции: Подрачната Единица на Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство 
на Република Македонија и Регионалната Единица на Агенцијата за Поттикнување на Развојот на 
Земјоделството. 

 
Банки на територијата на Општина Куманово - Во Куманово постојт следните Банки: 

Комерцијална Банка Куманово, НЛБ Банка Куманово, Прокредит Банка Куманово, Силк Роуд Банка Роуд, 
Стопанска Банка АД Скопје Куманово, Централна Кооперативна Банка, НЛБ Куманово, Уни Банка, Халк 
Банка, Шпаркасе Банка . Овие финансиски институции располагаат со  кредитни производи кои може да 
се искористат за поддршка на инвестиции за развој на руралните средини во Општината. 

 

4.2.2.Зафатеност на земјиштето 

 
Месна самоуправа е заеднички именител на урбаните и месните заедници. Имено, спред 

урбанистчкиот план, на подрачјето на градот се основаат урбани заедници, додека во останатите 
населени места, односно во селата, се основаат месни заедници согласно катастарската општина на 
населеното место. 

Информација за состојбата бројот, структурата и просторната разместеност на месните 
самоуправи во општина Куманово:  

На територија на Општина Куманово егзистираат 68 месни самоуправи,од кои 16 се урбани 
заедници, а 52 се месни заедници. 

Урбани заедници се следните: Центар, Панче Пешев, 11 Октомври, 11 Ноември, Христијан 
Тодоровски – Карпош, Благој Стефковски – Гојчо, Тоде Мендол, Перо Чичо, III Македонска Ударна 
Бригада, Гоце Делчев, Бајрам Шабани, Средорек, Зелен Рид, Проевце, Бедиње и Долно Којнаре 

Месни заедници се следните: Иго Тричковиќ, „Козјак“ од населбата Карпош, Јане Сандански, 
Железничка Станица, Черкези, Ајдучка Чешма, Доброшане, Речица, Горно Којнаре, Режановце, Лопате, 
Пчиња, „Комуна“ од селото Студена Бара, Вак’в, „Карпош“ од селото Винце, Љубодраг, Ново Село, Умин 
Дол, Брзак, Агино Село, Романовце, Биљановце, Шупли Камен, Тромеѓа, Табановце, Карабичане, „Перо 
Стојмановиќ“ од селото Сушево, Сопот, Четирце, Вера Которка, „Братство-Единство“ од селото Дл,га, 
Орашац, Колицко, Живиње, Градиште, Габреш, Кокошиње, Кутлибег, Пезово, Кучкарево, К’шање, 
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Новосељане, Скачковце, Клечовце, Бељаковце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Косматац, Мургаш, 
Војиновиќ и Костурник. 

Според Законот за територијална организација, Општина Куманово се состои од градот 
Куманово и населените места: Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, 
Војиновиќ, 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, Новосељане, Орашац, Пезово, Проевце, 
Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, 
Умин Дол, Черкези, Четирце и Шупли Камен. 

Според Статутот на Општина Куманово, како населено место се јавува и селото Карпош, кое го 
нема во Законот за територијална организација наброено како населено место во Општина Куманово    

Според урбанистичкиот план на градот Куманово, нејзин составен дел се и ентитетите  Бедиње, 
Долно Којнаре и Проевце,  аналогно на што истите имаат формирано и урбани заедници. Но според 
Законот за територијална организациа и Статутот на Општина Куманово, овие ентитети и натаму 
егзистираат како посебни населени места, односно како села, што биле пред измена на урбанистичкиот 
план според кој станале дел од територија на градот Куманово 

Населбите: Иго Тричковиќ, Јане Сандански, Железничка Станица, Ајдучка Чешма и Вера Которка, 
кои реално постојат и имаат формирано и месни заедници, немаат статус на населено место ни во 
Статутот на Општина Куманово, ниту во Законот за територијална организација. Со други зборови овие 
населби не се дел од градот Куманово, ниту пак имаат статус на село. Исклучок од ова е дел од населбата 
Железничка Станица (до пругата) која е дел од територија на градот, како и еден мал дел од населбата 
Јане Сандански, кој е дел од урбаната заедница Зелен Рид од градот Куманово. 

За населбата Карпош, за која кажавме дека како населено место егзистира само во Статутот на 
Општина Куманово, како село, но не и во Законот за територијална организација, за истата не е 
изготвена катастарска општина за населено место, односно не се определени границите на оваа 
населено место со соседните. И за селата Војиновиќ и Костурник исто така нама изработено катастарска 
општина, така да и овие населени места немаат определено граници кон соседните населени места 

 
Табела 3: Број на население по населени места според податоци од терен  

       Населени места 
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Агино село / 965 / 965 

Бељаковце / 64 / 64 

Биљановце / 682 / 682 

Брзак / 104  104 

Вак’в / 82  82 

Винце  / 172 / 172 

Војиновиќ / 245  245 

Габреш / 71  71 

Горно Којнаре / 810  810 

Градиште / 192  192 

Дл’га / 4  4 

Доброшане / 800  800 

Довезенце / 123  123 

Живиње / 23  23 
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Зубовце / 20  20 

Јачинце / 76  76 

К’шање / 42  42 

Карабичање / 30  30 

Клечовце / 503  503 

Кокошиње / 32  32 

Колидско / 8  8 

Косматац / 41  41 

Костурник / 320  320 

Кутлибег / 43  43 

Кучкарево / 105  105 

Лопате / 2300  2300 

Љубодраг / 686  686 

Мургаш / 47  47 

Ново село / 248  248 

Новосењане / 43  43 

Орашац / 387  387 

Пезово / 51  51 

Пчиња / 730  730 

Режановце / 705  705 

Речица  / 525  525 

Романовце / 2794  2794 

Скачковце / 160  160 

Сопот / 450  450 

Студена Бара / 344  344 

Сушево / 34  34 

Табановце / 910  910 

Тромеѓа / 1298  1298 

Умин дол / 442  442 

Черкези / 3741  3741 

Четирце / 180  180 

Шупли Камен / 25  25 

М.З. Вера Которка / 700  700 

М.З.Ајдучка чешма / 2846  2846 

М.З.Бедиње / 2250  2250 

М.З. Иго Тричковиќ / 2391  2391 

М.З.Јане Сандански / 738  738 

М.З. Карпош / 9640  9640 

М:З.Перо Чичо / 8429  8429 

М.З.Железничка     станица / 240  240 

М.З. Проевце / 810  810 

М.З.  Бајрам Шабани 6087   6087 

М.З. Б.С Гојчо 5026   5026 

М.З. Гоце Делчев 4920   4920 

М.З. Зелен Рид 44509   4450 

М.З. Долно Којнаре 4100   4100 

М.З. Х.Т. Карпош 5264   5264 

М.З. 11 Октомври 3100   3100 
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М.З.Панче Пешев 4230   4230 

М.З. Трета МУБ 4875   4875 

М.З. 11 Ноември 1650   1650 

М.З. Тоде Мендол 11200   11200 

М.З. Средорек  3400  3400 

М.З. Центар 2380   2380 

Извор: општина Куманово 
 

 

4.2.3 Земјоделско производство 
 

Просторот на општината Куманово по својата релјефна структура и другите природни 
карактеристики, посебно во средишниот дел на котлината има брановита морфопластика, односно 
рамничарско - ридски карактер, каде покрај нивските култури, се застапени овоштарници и лозја. 
Соодносот помеѓу структурата на домаќинствата и обработливото земјиште не е еднаков по одделните 
рурални подрачја, па затоа е нееднакво искористувањето на земјиштето, односно е различен 
интензитетот на деаграризацијата. Така во западниот дел на општината се јавува аграрна пренаселснос, 
а во источниот се шири процесот на деаграризација. На северната, страна, пак, земјоделството се наоѓа 
на границата на деаграризацијата, додека на јужната соодносот е сеуште поволен. Врз основа на 
општите показатели за популациско-аграрните прилики во руралната средина на општината Куманово 
може да се заклучи дека во неа тие прилики се различни кај одделни подрачја и најчесто тие се 
класифицираат врз основа на различни критериуми.  

Не редок е случајот да се врши класификација врз основа на структурата на земјоделската 
површина по својата функција и во таа консталација подрачјата можат да се поделат во  три групи:  

• п р в а т а  ја сочинуваат руралните подрачја кои имаат мешовита, односно поледелско - 
сточарско - шумска функција,  

• в т о р а т а  ја сочинуваат руралните подрачја кои имаат поледелско - сточарска функција, и 

• т р е т а т а  група главно полјоделска функција).  
         Генерално, Кумановскиот регион се одликува со голема хетерогеност и располага со 

земјиште со среден производен потенцијал, додека по течението на Крива Река и Пчиња со висок роден 
потенцијал, а во планинскиот крај со висок роден потенцијал за производство дури и на еколошки 
компир, грав и сл. Благите нерамнини и котлини како и течението на Крива Река, Пчиња и Кумановка се 
погодни за полјоделски и градинарски култури, овошни насади, винова лоза и др.  

Планинскиот дел покрај за производство на здрави полјоделски и градинарски производи, 
изобилува со високопродуктивни пасишта за одгледување на крупен и ситен добиток. Застапени се 
следните почвени типови и тоа: смолница, деградирана смолница, алувијални и делувијални почви со 
среден процент на хумус кој се движи во границите од 1-3 % и доста сиромашни со фосфор, но погодни 
за одгледување на сите земјоделски, градинарски култури како и за овоштарство и лозарство. 
 
 

                   Табела бр. 4. Категории на земјиштето според корисници во хектари. 

Ред. 
бр. 

Населба Ниви Бавчи Овоштарници Лозја Ливади Вкупно 

1 Агино село 697 4 7 23 5 736 

2 Бедиње 227 17 56 12 4 316 

3 Белаковце 598 - 1 3 5 607 

4 Биљановце 441 3 2 8 - 454 

5 Брзак 197 - - 1 - 198 
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6 Вак'в 127 5 8 7 - 147 

7 Винце 572 9 9 25 - 615 

8 Габреш 180 - - 4 2 186 

9 Горно Коњаре 833 7 20 12 19 891 

10 Градиште 612 2 2 10 7 633 

11 Д'лга 221 - - 1 - 222 

12 Доброшане 397 7 12 12 26 454 

13 Довезенце 539 - 7 14 16 576 

14 Долно Коњаре 795 - 8 9 27 839 

15 Живиње 433 - - 8 6 447 

16 Зубовце 408 - 2 7 45 462 

17 Јачинце 471 2 10 13 5 501 

18 Карабичане 226 - 6 6 7 245 

19 Клечовце 1112 4 9 6 50 1181 

20 Кокошиње 521 - 4 19 9 553 

21 Колицко 317 - - 5 6 328 

22 Косматац 399 - - 4 14 417 

23 Кутлибег 225 2 - 2 3 232 

24 Кучкарево 234 2 1 5 4 246 

25 К'шање 461 - - - 3 464 

26 Лопате 620 3 5 5 38 671 

27 Љубодраг 296 - 10 7 2 315 

28 Мургаш 480 - 5 8 3 496 

29 Ново Село 239 - 9 7 - 255 

30 Новосељане 426 - - 7 15 448 

31 Орашац 853 2 6 16 17 894 

32 Пезово 371 - - 9 - 380 

33 Проевце 310 16 26 13 6 371 

34 Пчиња 824 5 7 22 3 861 

35 Режановце 460 3 2 11 1 477 

36 Речица 301 - 11 11 6 329 

37 Романовце 1053 - 15 54 31 1553 

38 Скачковце 439 4 2 8 12 465 

39 Сопот 273 - 4 10 10 297 

40 Студена Бара 639 9 17 21 2 688 

41 Сушево 235 - - 2 2 239 

42 Табановце 881 12 88 33 58 1072 

43 Тромеѓа 671 - 7 17 16 761 

44 Умин Дол 466 - 17 12 5 500 

45 Черкези 286 1 2 5 - 294 

46 Четирце 784 - 4 23 15 826 

47 Шупљи Камен 505 3 10 9 59 586 

48 Куманово 1147 20 65 78 7 1317 

49 Канарево 342  1 9 1 353 

Извор: Проценка на општина Куманово и Државен завод за статистика 
 
Табела 5. Број на овошни стебла и произвотство на овошје во општина  Куманово, според НТЕС 
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 Куманово  Вкупен број на 
стебла 

Број на родни 
стебла 

Вкупно 
производство 
во тони 

Кг по стебло 

Цреши 2066 1943 35 18 

Вишни 2212 2134 32 15 

Кајсии 4716 4411 68 15 

Дуњи 1828 1746 40 23 

Јаболка  24307 23658 567 24 

Круши 9413 8888 178 20 

Сливи 23253 22880 492 21 

Праски 3679 3164 55 17 

Ореви 4550 3823 93 24 

Бадеми 319 286 4 13 

Извор: Проценка на општина Куманово и Државен завод за статистика 
 

Со пропаѓањето на земјоделските претпријатија, поголем дел од обработливите земјоделски 
површини веќе неколку години не се обработуваат. Поради ова, земјиштето што е во државна 
сопственост, според Законот за користење на земјоделско земјиште, се дава на користење во повеќе 
варијанти и за различен временски период. Земјоделството е важна гранка за развојот на општината и 
потребно е ставање на земјиштето во функција на производство. Куманово има погодно поднебје за 
интензивен насад (лозаро-овоштарство, јаткасто овошје, круша, малина, капина, рибизла). Економската 
оправданост за ова производство е користењето на пазарот на ЕУ и на светскиот пазар, како и поволни 
можности за странски инвестиции. 

 
Со користење на целокупното обработливо земјиште се создаваат услови за производство на 

еколошка здрава храна, која е најбарана на пазарите во странство. Развојот на земјоделството се гледа 
и во  производството на градинарски култури: компир, зелка, бостан, праз (со квалитет карактеристичен 
за кумановското поднебје, познат како висока трева), како и во отворањето на преработувачки 
капацитети за индустриско градинарски култури, со што се овозможуваат создавање на нови работни 
места и самовработување. 
 

          Табела 6. Посеви - Засеани површини во општина Куманово 

Општина Куманово 

Посев Засеана 
површина во 
хектари 

Ожнеана 
површина во 
хектари 

Вкупно 
производство 
во тони 

Кг по хектар 

Пченица 7453 7453 26490 3554 

Рж 264 264 770 2918 

Јачмен 6562 6562 23127 3524 

Овес 437 437 935 2139 

Пченка 2000 2000 5851 2926 

Ориз - - - - 

Тутун 31 31 41 1329 

Сончоглед 480 480 500 1042 
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Компири 499 499 5582 11186 

Кромид 250 250 1592 6367 

Лук 143 143 193 1348 

Грав-главен посев 241 241 180 749 

Грашок-зрно 73 73 78 1071 

Леќа -  - - - 

Зелка 165 165 1764 10691 

Домати 183 183 1345 7350 

Пиперки 287 287 1854 6458 

Краставици 9 9 53 5889 

Бостан 273 273 3577 13101 

Детелина 327 327 694 2123 

Луцерка 309 309 717 2320 

Граор 198 198 457 2307 

Добиточен 
грашок 

437 437 794 1817 

Крмна пченка 207 206 3290 15971 

Добиточна репка 3 3 30 10000 

                                         Извор: Државен завод за статистика 
 
               Табела 7. Шумскиот фонд во Општина Куманово 
Општина и населба Површина на 

атарот км2 
 Аграрна структура на атарот ха 
       Пасишта           Шуми               Вкупно          

Агино село 11,7 103 6 109 
Бедиње  5,3 12 13 25 
Белаковце 16,2 711 129 840 
Биљановце 9,7 238 10 248 
Брзак 2,9 39 - 39 
Вак'в 25,9 1.056 316 1.372 
Винце 20,2 424 469 893 
Габреш 7,1 36 467 503 
Горно Коњаре 13,9 91 92 183 
Градиште  23,0 208 247 455 
Д'лга 6,6 50 326 376 
Доброшане 23,0 452 44 496 
Довезенце 12,7 549 51 600 
Долно Коњаре  10,7 30 32 62 
Живиње 13,6 159 539 698 
Зубовце 7,9 225 9 234 
Јачинце 7,8 137 3 140 
Карабичане 5.0 139 63 202 
Клечовце 18,3 218 30 248 
Кокошиње 14,8 623 106 729 
Колицко 9,3 98 474 572 
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Косматац 6,3 68 3 71 
Кутлибег 3,2 35 7 42 
Кучкарево 7,5 113 323 436 
К'шање 12,4 530 181 711 
Лопате 8,5 45 11 56 
Љубодраг 5,4 22 6 28 
Мургаш 10,9 77 12 89 
Ново Село 3,0 20 - 20 
Новосељане 7,6 118 1 119 
Орашац 22,3 889 303 1.192 
Пезово 13,2 800 12 812 
Проевце 5,4 104 30 134 
Пчиња 25,9 1.056 316 1.372 
Режановце 5,9 20 5 25 
Речица 4,4 7 11 18 
Романовце 5,9 20 5 25 
Скачковце 10,3 164 271 435 
Сопот 7,0 302 23 325 
Студена Бара 15,4 288 59 347 
Сушево 8,7 373 210 583 
Табановце 14,9 69 53 122 
Тромеѓа 9,6 93 12 105 
Умин Дол 8,5 40 15 55 
Черкези 3,4 5 - 5 
Четирце 13,7 369 31 400 
Шупљи Камен  11,2 186 24 210 
Куманово 19,7 53 23 76 
Вкупно 525,8 11.464 5.373 16.837    

  Извор: Државен завод за статистика 
 

Изобилството на биомасата претставува можност за отварање на погон за производство на 
пелети и брикети од шумски отпад. Особено е значајно што за изработка на брикети и пелети се 
користи отпадот од сечата во шумите. Искористувањето на сувиот шумски отпад ќе допринесе кон 

намалување на пожарите, производство на енергија од обновлив извор (биомаса) и со тоа ќе 
се допринесе за заштита на животната средина во општината. 

 

4.2.4. Сточарство 

Природните пасишта се предуслов за квалитетно одгледување на крави, овци, кози и за 
производство на месо и на млечни производи. Во Куманово постојат производни капацитети за 
преработка на месо и на млечни производи, што претставува важен фактор за развојот на сточарството. 

Во Куманово постои и единствена фарма - репродуктивен центар, за одгледување на 
високомлечната израелската овца AVASI, која дава млеко како 3-6 овци од нашите нископродуктивни 
домашни раси и соеви. 

 Овчарството пред дваесетина години било атрактивна дејност, додека денес овците се 
сепоретка појава но со новината за субвенционирање на оваа гранка од страна на МЗШВ истата 
повторно буди интерес иако пазарот на откупот на јагниња значително е  намален. Во последните пет 
години МЗШВ почна со субвенционирање на женските јагниња за приплод па затоа е зголемена бројка 
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на овци и  е зголемен стимулансот на огледувачите на овци. Истотака  сточарско орјентираните 
земјоделци во општината започнаа со огледување на високомлечни крави од  расата Холштајн 
фризиска, Симментал, Монтофон и други расни грла. Фармерите кои сакаат да се занимават со 
одгледување на крави за производство на  млеко и месо, ги почитуваат стандардите за благостојба на 
животните при изградба на објекти за одгледување на добиток за да ги исполнат стандардите на ЕУ 
заедницата и да ги користат предпристапните ЕУ фондови.  
 
Табела 8 Коњи, говеда, овци и кози, Попис на земјоделството  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во руралните области најзастапено е поледелството,односно  производство, на житни и 

фуражни култури, и во помал процент се застапени производство на градинарски култури , зеленчук за 
сопствени потреби на населението  и за локален пазар во Куманово и Скопје.   

Приватниот сектор ангажира мал број на луѓе, претежно во трговијата и неколку мали приватни 
друштва за производство и конзервирање на храна. 

 

4.2.5. Занаетчиство и традиционални занаети 

 
На територијата  на општина Куманово се наоѓа седиштето на  Регионалната занаетчиска комора.  
Во комората се регистрирани 334 занаетчии кои се занимаваат со различни 37 занаети. 

Занаетчиите имаат потреба од  подобрување на условите за работа во занаетчиството, пристап до  
пазари за продажба на своите производи и подобрување на квалитетот на занаетчиското производство. 

Занаетчиите се залагаат за, враќање на старите занаети, особено на оние кои со себе ги  носат 
културните  и етничките  белези. Со цел да го спречиме изумирањето на старите занаети општината 
Куманово од 2021год. врши субвенционирање  на занаетчиите  кои ќе се занимаваат со стари занаети и 
тоа: 

 
• кондураџиско-чевларски и опинчарски занает; 
• филигранско-којунџиски занает; 
• ќурчиско-кожуварскиот занает; 
• грнчарскиот занает; 
• лимарски занает; 

  Куманово 

Коњи 252 

Вкупен број на говеда 7 324 

Јуници 735 

Стелни јуници 519 

Молзни крави 4 107 

Вкупен број на овци 20 626 

Женски грла овци за приплод 13 331 

Вкупен број на кози 3 078 

Женски грла кози за приплод                                     1 923  
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• ковачко-коларскиот занает; 
• часовничарскиот (саатчискиот занат) 
• копаничарскиот занает; 

 
              Табела 8. Број на регистрирани занаетчии 

 
Шифра 

 
Назив на дејност 

Број на регистрирани 
занаетчии и вршители 
на занаетчиска дејност 

10.11 Преработка и конзервирање на месо 1 

10.71 Производство на леб; слатки (колачи.торти) во свежа 
состојба и бисквити(кекси) 

22 

10.72 Производство на двопек и бисквити; производство на 
конзервирани слатки и печива 

1 

10.73 Производство на макарони, њоки, кускус и слични 
тестенини 

1 

10.85 Производство на готови јадења и оброци 1 

10.89 Производство на останати прехрамбени производи, 
неспомнати на друго место 

22 

14.13 Производство на друга горна облека 35 

14.14 Производство на долна облека 1 

14.20 Производство на предмети од крзно 1 

15.11 Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на 
крзно 

3 

15.20 Производство на обувки 3 

16.23 Производство на друга градежна столарија и подови 6 

18.12 Друго печатење 4 

20.30 Производство на бои, лакови и слични премази, 
печатарско мастило и китови 

3 

22.23 Производство на предмети за вградување (градежна 
стока) од пластични маси 

2 

22.29 Производство на други производи од пластични маси  1 

24.53 Леење на лесни метали 1 

25.12 
 

Производство на метални врати и прозорци 1 

25.50 Ковање, пресување, штанцување и валање на метали, 
металургија на прав 

3 

25.61 Обработка и пресвлекување на метали 1 

25.62 Општи машински работи 3 

25.72 Производство на брави и шарки 2 

25.99 Производство на други фабрикувани метални производи, 
неспомнати на друго место 

8 

26.21 Производство на печки и горилници 1 

31.02 Производство на кујнски мебел 3 

31.09 Производство на друг мебел 11 

32.12 Производство на накит и слични производи 18 

45.20 Одржување и поправка на моторни возила 59 

74.20 Фотографски дејности 15 

95.11 Поправка на компјутери и периферна (дополнителна) 
компјутерска опрема 

3 

95.12 Поправка на опрема за комуникации 2 

95.21 Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка 5 

95.22 Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за 
домови градини 

2 

95.23 Поправка на обувки и производи од кожа 4 

95.25 Поправка на рачни часовници, саати и накит 2 

95.29 Поправка на други предмети за лична употреба и за 
домаќинства 

2 



ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2023 -2027 ГОД. СЕ КОРИСТЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД  СЕКТОРИ ВО ОПШТИНАТА, УРБАНА 

РЕВИЗИЈА -  ДОКУМЕНТ ПОДГОТВЕН ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДАТОЦИ ОД ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД ГРАЃАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 22 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Рурален туризам во Општина Куманово  
 

Потенцијалот на Кумановскиот  регион преку развојот на туризмот во руралните средини претставува голема 
можност за остварување на финансиски придобивки и добар стандард на локалното население во руралните 
средини. Во развој на руралниот туризам во Општина Куманово  особена важност се туристичките атракции 
прикажани преку природните богатства и реткости и богатото културно историско наследство. Угостителските  и 
сместувачките капацитети можат да допринесат за зголемување на посетеноста од страна на домашните и странски 
туристи. 

Туристичките потенцијали се од главно значење за развојот на општината Куманово. Анализата 
се однесува на природни и културни вредности, бизнис заедница, спорт и рекреација, демографски и 
социјални аспекти. Во овој контекст треба да се прифати рецептивноста на просторот. Тој претставува 
структура која го определува базичниот карактер на внесени содржини во развојните процеси и во таа 
смисла е од основно значење во определувањето на развојните можности.  
Туристичкото стопанство во општината Куманово е специфично во поглед на обемот на дејноста. Во него 
преовладуваат малите и средни претпријатија. Затоа третманот на оваа дејност во развојот на стопански 
субјекти од овој вид е важен за развојот на туризмот. Во овој контекст претприемништвото на малите и 

96.02 Фризерски салони и салони за разубавување 161 

96.04 Дејности за нега и одржување на телото 7 

42.99 Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на 
друго место 

1 

43.21 Електроинсталатерски работи 1 

43.22 Поставување на инсталации за водовод, канализација и 
плин и инсталации за греење и клима уреди 

3 

43.31 Малтерисување 1 

43.33 Поставување на подни и ѕидни облиги 8 

43.34 Бојадисување и застаклување 6 

43.39 Останати завршни градежни работи 1 

43.91 Дејности на покривни конструции 1 

43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспомнати 
на друго место 

13 

32.99 Останато производство, неспомнато на друго место 21 

33.12 Поправка на машини 1 

33.14 Поправка на електрична опрема 2 

33.17 Поправка и одржување на други превозни средства 3 

90.03 Уметничко  творештво 1 

95.24 Поправка на мебел и покуќнина 2 

13.92 Производство на готови текстилни производи, освен 
облека  

2 

13.99 Производство на останати текстили, неспомнато на друго 
место 

2 

14.19 Производство на други предмети и прибори за облека 1 

14.39 Производство на друга плетена и хеклана облека 1 

15.20 Производство на обувки 3 

23.69 Производство на други производи од бетон, гипс и цемент 3 

23.70 Сечење, обликување и доработка на камен 4 

81.22 Останати дејности на чистење на згради и објекти 1 

23.69 Производство на други производи од бетон, гипс и 
цемент(статуи, предмети со плиток и висок релјеф, вазни 
и украсни садови) 

3 

16.29 Производство на останати производи од дрво, 
производство на предмети од плут, слама и плетарски 
материјал 

5 

32.13 Производство на бижутерија и слични производи 3 

32.99 Останато производство, неспомнато на друго место 21 
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средни претпријатија е во тесна врска со структурата која ја има туризмот како стопанска дејност. 
Туризмот во себе вклучува стопански субјекти од угостителството, сообраќајот и услужното 
занаетчиство.   

Туризмот во општина Куманово се развива и преку туристичките агенции кои се  значаен дел од  
бизнис секторот. Во општината Куманово во овој сегмент  се регистрирани 44 туристички агенции, 
според официјален податок од регистар на туристички агенции при  Министерството за економија. Овој 
број на туристички агенции ги задоволуваат потребите за туристичката понуда и побарувачка. Во 
оштината Куманово има 12 сместувачки објекти  кои располагаат со капацитет  437 легла. Тоа значи дека 
една туристичка агенција одговора на околу 10 легла. Може да се констатира дека најголем број на 
туристички агенции се занимаваат со аутгоинг активности и субагенство. Релативно е мал бројот на 
туристички агенции кои подготвиваат аранжмани од инкаминг вид. Соработката на туристичките 
агенции со давателите на услуги какви што се угостителскиот сектор, културните институции, селските 
домаќинства, спортските, ловните, риболовните, фолклорните асоцијации и другите чинители е 
неопходна за да се дојде до позабележителен развој на туризмот во општина Куманово. Стручноста на 
кадарот треба да се унапредува со подигнување на нивото на знаења и вештини во работните процеси 
и посебно во креирањето на туристички производи. Туристичкате агенции треба да претставуваат 
фактор на избегнување на ризици и безбедно патување и престој на туристите. 

Туристичките агенции делуваат одвоено, така што соработката не е на потребно ниво. Затоа е 
потребно здружување во форма на асоцијација на туристички агенции. Од практична гледна точка, 
соработката е можна при креирање туристички аранжмани, нивниот пласман, настап на туристичкиот 
пазар и оптимална реализација. Во поглед на соработката акцент треба да стави на дојдовните 
организирани тури во општината  и надвор од општината. Исто така е добро да се организираат и шопинг 
тури од различен карактер (чевли, гардероба, месо и месни производи и сл.). Промоција на 
туристичките услуги и туризмот на домашен и меѓународен пазар  треба да се унапреди, што 
подразбира, користење на  досегашни  канали на продажба на услуги и идентификација на нови канали 
на продажба на услуги, кој би ги вклучиле во предвидените активности,како што се  збратимените 
градови со општина Куманово, дипломатски преставништва од нашата држава, бизнис асоцијации и 
други субјекти кој ќе имаат доприност во вмрежување на туристичките чинители  и маркетинг на 
туризмот. 

Во општината се чуствува потреба од проширена организациска структура која ќе опфати 
засегнати страни од угостителството, сообраќајот, трговијата, образованието, спортот, здравството и 
другиот услужен сектор. Оваа асоцијативна соработка треба да има форма на Кластер за туризам. 
 

 
Анализата на капацитетите во угостителството  
 
Според табелата во  општина Куаново има регистрирано 206 угостителски објекти, кои можат да 

примат  8 015  гости во исто време .Според големината на општина Куманово во однос на население и 
територија, бројот на угоститлски објекти е многу мал. Потенцијалот за развој на угостителство, преку 
отварање на нови угостителски објекти ,  во руралните средини треба да биде потенцијал за развој на 
руралниот туризам.   

 
Табела 10: Капацитети во угостителството, по општини, според Пописот на 

угостителството. 

  Куманово 

Број на угостителски објекти 206 

Угостителски објекти (%) 4.35 
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    Извор: Државен Завод за статистика 

4.2.6.1. Анализа на статистички податоци за развој на туризмот во општина 
Куманово 
 

Во табела 10 се дадени податоците за пристигнати туристи и остварени ноќевања на странските 
туристи за перидот 2011-2019 година за општина Куманово, а направена е пресметка на просечниот 
престој.  

Од вредностите дадени во Табела 11 може да се забележи дека најголем број на пристигнати 
туристи и остварени ноќевања во општина Куманово има во 2015 и 2017 година. Исто така, најдолг 
просечен престој на туристите е забележан во овие две години. И за двете години овој значителен 
пораст е неочекуван со оглед на безбедносните настани во овие две години: конфликтот во Диво насеље 
во мај 2015 година и политичката криза во 2017 година со настаните во април 2017. На графикон 1 
прикажани се дадените вредности од табела 11 

Табела 11. Број на пристигнати странски туристи и остварени ноќевања за периодот 2011-2019  
Број на странски гости Ноќевања странски Просечен престој 

2011 1966 3694 1,88 

2012 2830 5637 1,99 

2013 2858 4091 1,43 

2014 3141 4094 1,30 

2015 4451 9753 2,19 
2016 3140 5243 1,67 

2017 3849 8452 2,20 

2018 3164 4907 1,55 

2019 3047 5114 1,68 
Извор: Макстат база од Државниот завод за статистика1 

Од графиконот забележливи се пиковите во 2015 и 2017 година, а просечната вредности на 
пристигнати туристи во целиот период е 3161, а просечниот број на остварени ноќевања е 5665. 

 
1 Користени информации од Стратегија за туризам на Општина Куманово 2020 -2024год. 
 

Број на седишта 8 015 

Број на седишта (%) 4.16 

Површина на објектите (м2) 14 742 

Површина на објектите (%) 4.34 

Број на вработени 673 

Број на вработени (%) 4.15 
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Графикон 1. Графички приказ на податоците за број на пристигнати странски туристи и остварени 

ноќевања за периодот 2011-2019 
 

За развој на туризмот на општина Куманово посебно место има Бислимската Клисура. 
Лоцираноста на само 5 до 10 км од градот Куманово и овозможува влучување во туристичката понуда 
како интегрален дел и третман на посебна содржина во креирањето на туристичките производи. 
Должината од околу 10 км овозможува трасирање на патеки со егзотични карактеристики. Нејзините 
стрмни страни кои на определени места речиси се вертикални се погодни за искачување. Тоа во 
туристичка смисла подразбира високо ниво на адреналински компоненти. Кањонската форма 
подразбира можност за едукативни активности. Всеченоста во различни геолошки супстрати ја 
поткрепува оваа развојна основа на туризмот. Таа е пример за презентација на полигентски карактер на 
клисура сврзан со епигенетко вертикално всекување на реката Пчиња, како феномен со изразита 
посебност. На релативно мал простор се јавува денудацијата и акумулација во форма на сипари и 
точила, како и форми на селективна ерозија. Во едукативна туристичка смисла атрактивност претставува 
и карстниот релјеф. Пред учениците и студентите можат да се презентираат форми на површинскиот и 
карст како шкрапи, вртачи и ували.  

Подземниот карст е туристички поатрактивен бидејќи освен едукативните активности 
овозможува и развој на спелеолошкиот туризам. Во овој простор се регистрирани триесетина пештери, 
но само девет се со должина поголема од 10 м. Меѓу нив посебно внимание заслужуваат Студен, 
Лишков, Дуенички и Градишачки Пештер и спелеолошкиот систем на пештери и пропасти Маркова Куќа. 
Меѓутоа, пропастите како и недоволно проучените пештери можат да се вклучат во едукативната 
туристичка понуда на оваа клисура. 

Дополнително во регионот на Бислимската клисура функционира и новоотворен Туристички 
центар основан од страна на Центар за развој на Североисточен плански регион (овозможен во рамки 
на меѓуграничен европски проект со Р. Бугарија).  

Се работи за туристички центар во склоп на модерно реновирана зграда на два ката, каде можат 
туристите да се информираат за целолупниот регион, да купат одредени сувенири и да се освежат со 
традиционални освежителни пијалоци и кафе.  

Туристичкиот центар оперира и со современа сопствена опрема (велосипеди на батерии, 
троцикли, обични велосипеди за возење по планини, кајаци со опрема за кајакарење, голем чамец за 
рафтинг, опрема за качување по карпи и друга дополнителна опрема за потреба на туристите кои имаат 
желба да го посетат овој регион и воедно да се рекреираат и да уживаат во неговите убавини.   

Хидрографските туристички вредности во општината овозможуваат туризмот да најде подлога 
за својот развој. Атрактивноста е содржана во рекреативните карактеристики што ги поседуваат 
термаминераалните извори и реките.  
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Изворите на Кумановска Бања, позната како Проевска Бања се наоѓаат во истоименосто село на 
само 4 км оддалеченост од Куманово. Температурата на водата изнесува од 28°С – 31°С. Тоа значи дека 
се работи за хипотермална вода. Во хемиско - минеролошкиот состав се наоѓаат магнезиумот, 
калциумот, натриумот, хидрокарбонатите, кобалтот, цинкот и други минерали. Бањата се користи во 
лекување на нервни болести, болести на органите за варење и шеќерна болест. Тоа е основа за развој 
на бањскиот и здравствениот туризам во целина. 

Бањата е на надморска височина од 305 метри, опкружена иизвонредна конфигурација и млада 
борова шума. Уредените простори со паркови и зеленило се во функција на вклучување во специфична 
бањска туристичка понуда. Во моментов е изграден и функционира нов СПА комплекс (КУМАНОВО СПА) 
со комплетна бањска, хотелска и угостителска услуга за туристи. СПА центарот располага со 30-тина 
модерни соби и апартмани за гостите.   

Недостаток на оваа бања претставува количеството на вода кое изнесува 6 л/сек. Тоа значи дека 
можностите за развој, во оваа смисла се ограничени. Но, покрај тоа, таа е од приоритетна функција за 
развој туризмот во општината Куманово.  

Покрај термоминералните извори за развој на туризмот погоден е просторот во Клечковце каде 
што се наоѓа изворот познат како Визијана. Неговата лековитост е содржана во збогатеноста со 
магнезиум. 

 

4.2.7. Општи информации за рурален развој 

 
Земјоделско производство и преработка  – иако општина Куманово е урбана општина, сепак 

голем број од населението покрај тоа што работи во приватни компании или јавни институции, има и 
дополнителна дејност во земјоделието. Општина Куманово има вкупно обработлива површина од 
26.574 хектари земјоделска површина или 33.89% од вкупна површина. 

Земјиштето со кое располагаат индивидуалните земјоделски стопанства во Североисточниот 
регион во кој спаѓа општина Куманово е доминантно и изнесува 45.674 хектари (92.62%), додека само 
3.639 хектари (7.38%) потпаѓа под деловните субјекти. Ваквата распределба на земјиштето помеѓу 
индивидуалните земјоделски стопанства и деловните субјекти не се разликува многу од националното 
ниво. Доминантни производи: пченица, јачмен, леблебија, овес, сончоглед, компир, зелка, праз, 
пиперки, домати. 

Преработка – Од производство на храна/ полупроизводи или готови производи најчесто се 
произведува џем, ајвар и традиционална храна (баници, мезалк, производи од месо). Интересот за 
ваков тип на дејност би бил поголем доколку има обезбеден пласман на производите. Преработката на 
храна е доминантно женска област. 

Органско производство – Во општината има производство на органски мед. Доколку постои 
органско производство на други култури истото е индивидуално. 

Овоштарство – овој регион има најголемо учество во производството на круши, сливи и ореви. 
Помалку застапени се цреши, вишни, кајсии, јаболка, праски, сливи. Пласманот претежно е од рака на 
рака, или на пазар, што значи индивидуално. 

Градинарство – постои производството на градинарски култури како кромид, домати, пиперки 
и краставици, компир. Производството како и пласманот на производите е идивидуално од рака на рака 
и на локални пазари. 

Лозарство – постои драматичен пад на производството на грозје поради слабите откупни цени 
на грозјето. 

Пчеларство – е област во развој, каде се покажува интерес за вклучување на младите, но истите 
имаат потреба од почетен капитал. Пчеларите имаат добра вмреженост, постои структура на 
членството, меѓусебна поддршка, а поддршка добиваат и од општината при реализирање на одредени 
манифестации (Денови на мед). Пчеларите се здружени и делуваат преку здружение на граѓани "Пчела". 
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ЗДРУЖЕНИЈА / ЗАДРУГИ– Иако во минатото постоеле и биле многу активни селските задруги, 
моментално во општина Куманово нема активна земјоделска задруга. 
Здружение Национална федерација на фармери (НФФ) – ги застапува правата и интересите на 
земјоделците во државата. Земјоделието е важна стопанска гранка во Република Северна Македонија, 
од една страна обезбедува 15% од Бруто домашниот производ, од друга страна 180.000 семејства 
егзистират од земјоделството и 45% од македонското население живее во рурални средини, кои 
зафаќаат 87% од вкупната површина на земјата. Токму поради големата миграција каде што основни 
причини се ниските откупни цени на земјоделските производи, сиромаштијата, ограничен пристап до 
образовни, здравстевни институции доаѓа до изумирање на селата. 

 Ова здружение акцент става на здружување, организација, соодветна едукација на 
земјоделците и други фактори кои влијаат врз развојот на македонското земјоделство, а работи и со 
жените и младите особено на нивно економско јакнење, лидерски развој и директно вклучување како 
креатори во земјоделската и руралната политика.  

НФФ се вклучува со свои активности и во подобрување на условите на родовата рамноправност, 
како и регионално поврзување и комуникација со земјоделските здруженија и меѓународни органиации 
и институции. 

Мрежата на жени – фармери (МЖФ) има за цел економско јакнење на руралната жена, јакнење 
на лидерските вештини на жените – фармери пред се и помагање во реализацијата на нејзините права 
засопственост и на земјоделското земјиште, остварување на правото на пензија, едукативни теренски 
обуки, студиски посети, работа со фокус групи со ранливи групи од руралните средини. 

Мрежата на млади фармери е формирана од потребата за поголемо вклучување на младите 
фармери на возраст до 40 години во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел јакнење и 
подобрување на нивната општа состојба и побрзо интегрирање во се општествените промени со цел да 
одговорат на разните предизвици кои ги очекува во секојдневието. 

Здружение Пчела - членовите претежно произведуваат мед, но имаат и членови кои 
произведуваат и други производи како  што е матичен млеч, прополис и полен. Здружението има  80 
членови од кои 10% се  жени. 

Во општина Куманово постојат повеќе здруженија на граѓани кои активно работат во делот на 
рурален развој и тоа:  

Здруженија чии членки изработуваат производи кои организирано (претежно на базари) ги 
продаваат своите производи, паричните средства ги донираат на социјално загрозени семејства. 
Членките се занимаваат со плетење, сликање на платно и  сликање на стакло и други ракотворби. 

Здруженија чии членови  се занимаваат со одгледување на земјоделски култури, кои многу 
ретко ги  преработуваат производите од своето производство. Производите  ги продаваат  на локален 
пазар и остваруваат приходи за  надополнување на семејниот  буџет.  

Како потенцијал за рурален развој е   ЛАГ „Абер 2015“, составена од териториите на општините 
Липково, Старо Нагоричане и Куманово со исклучок на градот Куманово. Територијата на ЛАГ „Абер 215“ 
е рурална средина во чиј состав постојат 107 рурални заедници – населени места. Ваквата 
класификација е согласно дефинициите за рурални средини, рурални заедници и рурални региони од 
Законот за земјоделство и рурален развој (Сл. Весник 49/2010, член 63).  

ЛАГ-от претставува просторна економска, климатска, релјефна и социо-културна целина или 
подрачје (микрорегион) кој територијално припаѓа на Североисточниот плански регион, поточно во 
неговиот западен дел. ЛАГ-от го одликуваат одделни кохезивни елементи во делот на природните 
ресурси, создадените вредности, социо- културните и економските поврзаности од една страна, но во 
исто време разновидноста на секоја од овие области е голема со што се зголамува вредноста на самиот 
простор на ова подрачје. 
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4.2.8.Инфраструктура во руралните средини 

 

 Табела 12. Локална патна инфраструктура во општина Куманово 
 

 

 

 

 

 

Извор: Државен завод за статистика 

Вкупно постојат 153км категоризирана патна мрежа, од кои 28км е автопат (од граничниот 
премин Табановце до с.Дељадровце), 23км е магистрален пат , 50км. се регионален и 65км локален пат. 
Осум (8км) километри од Магистралните патишта се вклучени во составот  на европската патна мрежа 
„Е„ патишта, додека  во системот на ТЕМ ( Trans Europe Motovvau)  можат да се вклучат само 15км 
патишта и тоа на делницата од с.Дељадровци до с.Долно Којнаре. За сообраќајна поврзаност со 
соседите, и други области, денес поголемо значење има Моравско-вардарската долина по која минува 
железничка линија и асфалтиран автомобилски пат, кој на делот јужно од Куманово е изграден како 
современ автопат. Преку овој пат Куманово на југ има добра сообраќајна поврзаност со Скопје и 
долината на Вардар, а на север со Јужно-моравскиот регион. Во напореден правец и денеска се користат 
два патни правци. Едниот од нив оди, главно, по долината на Крива Река, кон Крива Паланка и соседната 
Бугарија. На овој патен правец во поголем дел е изграден современ магистрален автомобилски пат, а 
со довршување на изградбата на железничката линија до границата со Бугарија ќе се овозможи полесно 
и побрзо поврзување со неа. 

 Од овој патен правец кај с.Страцин се одделува еден крак кој овозможува сообраќајна 
поврзаност со Кратово. Вториот патен правец оди на југоисток и преку Овче Поле се одржуваат врски со 
источна Македонија. По долината на реката Пчиња Куманово се поврзува со Трговишката област и 
сообраќајниците по долината на Јужна Морава. Општината Куманово е поврзана со регионални патни 
правци преку Свети Николе, сè до југот на земјата, и со автопатот Е 4 е директно поврзана со Скопје и  
оттаму, и со западниот дел од државата. Проектот Коридор 8 предвидува изградба на клучка пред 
селото Романовце, за да се избегне влегувањето на товарни возила во самиот град, како и изградба на 
низа бензински станици, фастфуд локали, трговски и друг вид услужни објекти. 

Комуналната инфраструктура е во добра состојба, во градот Куманово како единствена урбана 
единица.Комуналната инфраструктура се реновира, со цел квалитетно водоснабдување во градот 
Куманово.Во поголемиот дел од руралните населени места водоснабдувањето е честопати решено на 
парцијален т.е. индивидуален начин. Градот Куманово е во целост покриен со прочестителни станици 
на отпадните води. Во руралните места не постојат прочистителни станици и отпадните води не се 
решени на центрлно ниво и во моментов тоа  се решава индивидуално т.е. преку систем на септички 
јами. 

   Инфраструктурата во руралните подрачја треба да се подобри, во делот на патишта и  
атмосферска и канализациони мрежа. Општината во последните години активно работи на 
инфраструктурни проекти,со заложба за развој во оваа насока и во иднина, користејќи ги сите 
расположливи средства од: општината, ресорните  министерства, меѓународните  донатори, европските  
фондови и други извори на средства кој ја оправдуваат причината на финансирањето и се во насока на 
подобрување на квалитетот на живот на населението во руралните средини. 

Општина Година Вкупно 
Асфалт и 
коцка Макадам Земјани Непробиени 

Куманово  2017 128 77 17 34 - 

2018 129 78 17 34 - 

2019 129 78 17 34 .. 

2020 129 81 17 32 .. 

2021 129 103 17 9 .. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B0
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4.2.9.Услуги и средства за одржување  

 
  Јавни претпријатија  
 
Општина Куманово има добро  развиен систем на мрежа на услуги на локално ниво. Од страна 

на општината се формирани 5 јавни претпријатија за давање на услуги на населението  и тоа :  
1.Јавно Претпријатие ВОДОВОД 
Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1956 година заради вршење на стопанска 

дејност од јавен интерес во областа на водоснабдувањето и канализацијата од страна на Општина 
Куманово. Главни активности на ЈП ВОДОВОД Куманово се водоснабдување, одведување на отпадни и 
атмосферски води, одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем во исправна состојба 
и пречистување на отпадни води. 

Ценовник на услуги можете да погледнете на следниотлинк: https://vodovod-kumanovo.com.mk/ 
 
2.ЈП Чистота и зеленило Куманово   
Јавно претпријатие за вршење на дејност за собирање и транспортирање на комнален и други 

видови на неопасен отпадна територија на Општина Куманово. ЈП Чистота и зеленило врши активности 
во согласност со Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпад и Националната 
класификација на дејности. 

Претпријатието ја извршува својата основна активност собирање на безопасен отпад речиси на 
целата територија на Општина Куманово, вклучително и некои од руралните области.Со специјални 
возила се депонира на градската депонија ,, Краста ”, која се наоѓа на растојание од 8 км од Куманово.За 
подетални информации може да погледнете на следниот лин:  http://jpcistotaizelenilo.mk/ 

 
3.ЈП Пазаришта Куманово – основна дејност на претпријатието е издавање и управување со 

сопствен недвижен имот или имот земен под закуп односно лизинг. Во моментот има три пазари и тоа: 
„Зелен Пазар 1“ ( покриен дел 4942 м2 и непокриен дел 616 м2) со вкупно 589 поставени и тезги , Реонски 
„Зелен Пазар 2“ ( покриен дел 500 м2 и непокриен  300 м2) со вкупно 135 тезги и Добиточен пазар 
(4.000м2 – откриен) . Цената за изнајмување на тезги изнесува 50евра за м2 / месечно , а за деловен 
простор (дуќани ) 10 евра м2/ месечно .  

 
4.ЈП КУМАНОВО ПАРКИНГ 
Решавање на проблемите со  паркирањето, посебно во централното градско подрачје на градот 

Куманово, со обезбедување на поголем број на паркинг места, поголем ред  и побрз проток на 
сообраќајот; Управување, уредување и одржување на јавни паркинг простори во градот за сигурно и 
ефикасно задоволување на потребите на граѓаните; Изградба на нови јавни паркинг простори; 

Информации за зони за паркирање можете да погледнете на следниот линк: 
https://www.parking.mk/?language=mk&page=static&section=town_kumanovo 

5.ЈП КУМАНОВО ПЛАН – лиценцирано јавно претпријатие кое работи заедно со општината во 
проектирање и имплементација на урбанистчки планови. За да обезбеди исклучителна услуга за 
општината и граѓаните, претпријатието е посветено за обезбедување на највисоко ниво на 
професионалност, одговор на услуги и квалитетна изработка.https://kumanovoplan.gov.mk/ 

 
Подрачјето на општината е утврдено со закон и го сочинуваат 68 населени места, од кои 16 се 

урбани заедници а 52 се месни заедници. Општината ги врши надлежностите во следните области: 
урбанизмот (урбанистичките планови и изградбата на објекти); заштитата на животната средина 
(екологијата); локалниот економски развој (водење на економска политика со која ќе се поттикне 
развојот на локалната заедница, ќе се поттикне развојот на малите и средните претпријатија на 
подрачјето на општината); комуналните дејности (водоснабдување, јавна чистота, изградба на улиците, 
одржување на зеленилото).  

https://vodovod-kumanovo.com.mk/
http://jpcistotaizelenilo.mk/
https://www.parking.mk/?language=mk&page=static&section=town_kumanovo
https://kumanovoplan.gov.mk/
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Општина Куманово има договор  за јавно – приватно партнерство за осветлување во градот. По 

распишувањето на меѓународен повик за јавно – приватно партнерство фирмата ИЦС Системи од 
Република Чешка, која има сопствена  подружница  во Република Северна Македонија во градот Охрид, 
се обврза да вложи 4,7 милиони евра во поставување на ново осветлување и подобрување на мрежата 
на јавните прометни површини со  штедливи лед светилки и рефлектори на 9.340 светлечки места во 
градот со  модерен систем за управување. 

 4.3. Социјални фактори 

4.3.1.Трендови и проекции на население 

 
      При анализа на трендовите на движење на населението и прираст на население, според 

податоците од  државниот завод за статистика  во 2019 година се бележи зголемен број на жители во 
општина Куманово во однос на 2016  година.  Во 2019 бројот на жители изнесува 109.547 што е за 3,8% 
зголемен за разлика од 2016 година. Куманово претставува втор град по големина во РСМакедонија.  
 
Табела 13. Број на жители по години 

 Куманово  

2016 2017 2018 2019 2021 

Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 

109147 109347 109521 109547 98 104 

Извор: Државен завод за статистика 
 

Со последниот попис во 2021год. Куманово останува најголема општина во Република Северна  
Македонија според податоците на Државниот завод за статистика, по спроведениот попис на 
населението, домаќинствата и становите. Куманово има 98.104 жители, што е далеку помалку во 
споредба со пописот од 2002 година кога броело 105.484 жители и за 11 443 жители помалку од 2019 
год. На подрачјето на Куманово има 30.450 домаќинства и 38.147 станови. Според етничката структура 
во Куманово живеат 54.741 Македонци, 25.493 Албанци, 143 Турци и 2.795 Роми, 117 Власи, 6.392 Срби, 
38 Бошњаци и 700 припадници на други националности. 

Искажано во проценти, во општина  Куманово најмногу се застапени  Македонци 55,8% и   
Албанци 25,99%. 

  
Табела 14 Вкупно резидентно население по 5 годишни возрасни групи и пол, според типот на 

населеното место, по општини, Попис 2021 
 
 

 КУМАНОВО 

Пол - ВКУПНО Мажи Жени 

Тип на 
населено 
место - 
ВКУПНО Градско Селско 

Тип на 
населено 
место - 
ВКУПНО Градско Селско 

Тип на 
населено 
место - 
ВКУПНО Градско Селско 

 

Возрасна група 
– ВКУПНО 98 104 75 051 23 053 48 805 37 056 11 749 49 299 37 995 11 304 

 

0-4 5 291 4 122 1 169 2 714 2 094 620 2 577 2 028 549 

5-9 5 997 4 609 1 388 3 080 2 360 720 2 917 2 249 668 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Извор: Државен завод за статистика 

 

 

 

Табела 15 Вкупно резидентно население во Република Северна Македонија според 
изјаснувањето за етничката припадност, по пол, по општини, Попис 2021 

  

Куманово 

Пол - ВКУПНО Мажи Жени 

Етничка припадност – ВКУПНО 98 104 48 805 49 299 

Македонци 54 741 26 874 27 867 

Албанци 25 493 12 596 12 897 

Турци 143 84 59 

Роми 2 795 1 414 1 381 

10-14 5 863 4 430 1 433 3 095 2 335 760 2 768 2 095 673 

15-19 6 140 4 573 1 567 3 169 2 374 795 2 971 2 199 772 

20-24 6 171 4 618 1 553 3 170 2 355 815 3 001 2 263 738 

25-29 6 409 4 908 1 501 3 225 2 477 748 3 184 2 431 753 

30-34 6 489 5 047 1 442 3 290 2 559 731 3 199 2 488 711 

35-39 6 673 5 192 1 481 3 316 2 564 752 3 357 2 628 729 

40-44 7 088 5 402 1 686 3 536 2 693 843 3 552 2 709 843 

45-49 6 917 5 323 1 594 3 457 2 633 824 3 460 2 690 770 

50-54 6 493 4 923 1 570 3 145 2 364 781 3 348 2 559 789 

55-59 6 612 5 101 1 511 3 251 2 460 791 3 361 2 641 720 

60-64 6 342 4 826 1 516 3 089 2 304 785 3 253 2 522 731 

65-69 5 758 4 392 1 366 2 804 2 116 688 2 954 2 276 678 

70-74 4 525 3 496 1 029 2 084 1 584 500 2 441 1 912 529 

75-79 2 740 2 114 626 1 254 930 324 1 486 1 184 302 

80-84 1 618 1 245 373 717 550 167 901 695 206 

85-89 821 611 210 343 256 87 478 355 123 

90-94 144 111 33 60 43 17 84 68 16 

95-99 10 6 4 5 4 1 5 2 3 

100+ 3 2 1 1 1 - 2 1 1 
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Куманово 

Пол - ВКУПНО Мажи Жени 

Власи 117 51 66 

Срби 6 392 3 482 2 910 

Бошњаци 38 17 21 

Други 700 422 278 

Не се изјасниле 24 17 7 

Непознато 45 27 18 

Лица за кои податоците се превземени од административни извори 7 616 3 821 3 795 

                                                      Извор: Државен завод за статистика 

 

Табела бр. 15. Човечки ресурси – невработени на територија на општина Куманово 
Податоците се земени од последниот извештај за 2020 од Агенција за вработување на Република 
Северна Македонија . 
 
ПРЕГЛЕД НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА 
 

Општина Вкупно 
 

Град Село 

Куманово 16223 
 

9924 6299 

 
ПРЕГЛЕД НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СПОРЕД ВОЗРАСНА СТРУКТУРА  

 Вкупно Од 15 - 19 год Од 20 - 24 год. Од 25 – 29 год. Од 30-34 год. 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 

Куманово 16223 8537 434 239 1894 985 1765 1015 1461 791 

 

 Од 35 -39 год. Од 40 - 44год. Од 45 -49 год. Од 50 -54 год. Од 55 до 59год. 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 

Куманово 1272 694 1499 845 1829 1048 2196 1209 2290 1174 

 

 Од 60год. и 
повеќе 

Општина Се Жени 

Куманово 1583 537 

 
ПРЕГЛЕД НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СПОРЕД ШКОЛСКА ПОДГОТВКА 

 Вкупно Без образование и 
со основно 
образование 

Непотполно 
средно 
образование 

Завршено средно 
образование 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 



ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2023 -2027 ГОД. СЕ КОРИСТЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД  СЕКТОРИ ВО ОПШТИНАТА, УРБАНА 

РЕВИЗИЈА -  ДОКУМЕНТ ПОДГОТВЕН ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДАТОЦИ ОД ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД ГРАЃАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 33 
 

Куманово 16223 8537 8521 4720 1682 643 4821 2406 

 

 Више 
образование 

Високо 
образование 

Магистри на 
науки 

Доктори на науки 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 

Куманово 105 52 1032 670 60 44 2 2 

ПРЕГЛЕД НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

 Вкупно Македонци Албанци Турци 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 

Куманово 16223 8537 6376 3433 8157 4297 25 8 

 

 Роми Срби Власи  Бошњаци 

Општина Се Жени Се Жени Се Жени Се Жени 

Куманово 1106 539 518 236 1 1 2 2 

 Друго       

 Се Жени       

 38 21       
 
 

Од табелта можеме да видиме дека општина Куманово има 16223 невработени лица, од кои 
4821 се со завршено средно образование, 1032 се со високо образование, 60 магистри на науки и 4 лица 
кои се докотори на науки. 

Најголем број на невработени лица, се лица без образование и лица со завршено основно 
образование или  вкупно 8521 лица . 
 

4.3.2. Социјален развој (образование, социјална заштита, заштита на деца, 
култура, спорт, рекреација и здравствена заштита) на локално ниво  

 
               Општина Куманово води активна образовна политика во насока на подобрување на 

квалитетот на живот на населението и тоа преку  следните активности  

• подобрување на човековиот капитал во општината  

• намалување на невработеноста  

• намалување на сиромаштијата 

• зголемување на нивото на социјална кохезија  

• елиминацијата на можностите од социјална исклученост и дискриминација  
 
                За развојот на образованието во Општината постои разгранета мрежа на образовни 

институции. Наставата за основно образование на територија на Општина Куманово се одвива во вкупно 
17 основни училишта, во вкупно 38 објекти, додека средното образование т.е. пет средни училишта 
наставата ја имплементираат во вкупно 9 објекти. 

                Во општината постојат и два ученички дома со капацитет  на сместување од 60, односно 
вкупно 120 ученици. Можности за дополнително образование и преквалификации, доквалификации и 
друг вид неформално образование е овозможено преку Сертифицирани образовни институции како и 
преку приватните школи за изучување на странски јазици и компјутерски вештини. 

Голем број разновидни обуки за доквалификација и преквалификација на работниците кои се 
пријавени како невработени лица во локалната Агенција за вработување, ги овозможува Агенцијата  за 
вработување на територијата на Општина Куманово како и дел од активности  на проекти реализирани 
од локални граѓански организации, финансирани од различни меѓународни донатори. 
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Можност за образование на млади и заинтересирани социјални групи од различни обласи, 
овозможуваат и меѓународни проекти кој се активни на оваа подрачје. 

Наставата во нашите училишта се одвива двојазично, што е особено важно за вклучувањето на 
малцинските заедници, а особено за вклучувањето на етничките заедници. На овој начин се гарантира  
сите малцински заедници да можат да избираат едукативни опции кои  овозможуваат зачувување  на 
својот јазик, култура и традиција и ефикасно вклучување во општествена заедница на целосен и 
продуктивен начин. 

Здравјето е клучна компонента на одржливиот човеков развој. Тоа е важен дел од физичката, 
менталната и социјалната состојба на луѓето, а истовремено има и долгорочно влијание врз 
општествениот и економскиот развој. Општина Куманово перманентно се грижи и ја развива мрежата 
на здраствени установи на територијата на општинта. 

Најголема здраствена установа е Медицинскиот центар кој дава превентивна и тераписка  
здраствена заштита. Тераписката здраствена заштита се одвива на ниво на примарна, амбулатно 
поликлиничка здраствена заштита  и секундарна здраствена заштита, сместување во болници и 
специјалистички интервенции. 

Заложба  на општината да ја доближи, примарната здраствена заштита поблиску до граѓаните, 
а тоа се  овозможува преку воспоставување на широка мрежа на здраствени и медицински центри, 
амбуланти во повеќето населени места и доволен број на медицински персонал и аптеки. 

Општина Куманово нуди богата содржина на рекреативни содржини од областа на културата, 
спортот и рекреацијата. 

Народниот Музеј, сместен во староградска куќа со карактеристична архитектура, во непосредна 
близина на центарот на градот. Музејот располага со богата историска поставка, археолошка и 
етнолошка поставка и уметничка галерија. Во негов состав од 1955 година постои и лапидариум со што 
е добиена постојна изложбена поставка на епиграфски споменичен фонд. 

Денес музејот располга со повеќе од 4500 археолошки, историски, етнолошки и ликовни 
експонати. Во него се организирани повеќе од 550 изложби. 

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, е дом на културата во кој редовно се организираат 
културно-уметнички перформанси. Располга со 3.766 м2 корисна површина од кои 300 м2 се сценски 
простор. Големата сала има капацитет од 660 седишта, изложбен салон и 4 кубусни сали од кои едната 
е кафуле. Другите помали Сали се користат за разни драмски или музички изведби. Овде можете да 
посетите концерти на сериозна, забавна, џез или народна  музика. Можете да присуствувате на музичко 
колажни програми или на концерти на фолклорни ансамбли. Центарот нуди и богата содржина на 
изложби на ликовни дела, книги, проекции на филмови, театарски претстави, музичко поетски вечери, 
фестивали и разни други интересни културни содржини 

Народниот театар, нуди богат репертоар на драмски дела и реномирани актери на кумановскиот 
театар.  

Општина Куманово располга со неколку спортски објекти кои го обележуваат спортскиот живот 
во градот. Повеќенаменски спортски објект е современа спортска сала со капацитет од 6000 седишта со 
една главна сала и неколку помошни. Објектот е изграден со самопридонес на гаѓаните на општина 
Куманово.   

Во центарот на градот работи и Градскиот базен кој располага со базени од отворен и затворе 
тип, каде покрај рекреативното пливање граѓаните имаат можност и за членување во пливачки и 
ватерполо клубови. 

 
Во општината активно работаат голем број спортски клубови од најразлични спортски 

дисциплини, како што е Аеро Клуб Куманово Аџи Тепе, Пливачки клуб Немо , Ловечки клуб Сокол, Тенис 
клуб Куманово, Снокер и Билијард клуб Куманово, Фудбалски клуб Кочо Рацин , Училиште за боречки  
вештини, Спортски Центар Чука и други карате и фитнес клубови. 

Средното стручно општинско училиште "Киро Бурназ" функционира како Регионален центар за 
стручно образование и обука во рамки на североисточниот регион. Освен редовна настава за учениците 
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преку бројните струки, училиштето нуди и неформално образование за возрасни и преквалификација 
за одредени струки. Училиштето е преориентирано да стане Регионален центар за стручно образование 
и обука за два сектора, земјоделство/рибарство/ветеринарство и хемија/технологија. Исто така новина 
во училиштето е што е воведен нов предмет Агротуризам што претставува одлична можност за 
развивање и анимирање на локалното население за развивање на оваа гранка.  

Во општината има природен и туристички потенцијал, голем број на локалитети и идеи за развој 
на агротуризмот. За жал, евидентно е опаѓање на бројот на ученици од година во година и многу низок 
интерес посебно за образование во доменот на земјоделие. Одредено време Министерство за 
образование доделува субвенции за семејствата кои запишуваат ученик во земјоделско училиште (3.500 
ден), наставниците работат на дополнителни проекти за анимирање на учениците (Еразмус+ проекти, 
соработка со граѓански организации), но без значителен успех во промена на динамиката на 
запишување на нови ученици. Сите погоре наведени инфорамации беа земени во предвид и при 
дискусијата на Фокус групата, како и во процесот на разгледување на резултатите од мапирањето и 
насочувањето на проектот. 

 Општина Куманово во последните неколку години ефективно работи за создавање и 
подобрување на условите во основните училишта во руралните средини.Во период од 4 години 
реконструирани се 10 училишта во рурални средини и изградени се спортски терени, со цел да се 
подобрат условите за образование на учениците. 
 

4.3.4. Локален Економско Социјален Совет – ЛЕСС на општина Куманово. 

 
 Основачката спогодба на ЛЕСС Куманово е потпишана на 9 декември 2010 година. Овој ЛЕСС е 

формиран врз основа на иницијатива и со подршка на УСАИД преку Проектот за Деловно опкружување. 
Во рамките на подршката од УСАИД ЛЕСС Куманово го издаде прирачникот “Водич за локален социјален 
дијалог. Во ЛЕСС Куманово членуваат претставници на локалната власт, репрезентативната 
организација на работодавачи ОРМ и репрезентативните синдикати. Во последните неколку години 
ЛЕСС Куманово бил неактивен, но со започнување на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, 
финансиран од Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, советот 
повторно се реактивира. Имено, обновен е составот на ЛЕСС со нови членови со оглед на тоа што 
мандатот на претходните бил истечен. Па така во ЛЕСС Куманово членуваат Градоначалникот на 
општината, Претседателот на Советот на општината и претставник на општинската администрација како 
и претставници на репрезентативните синдикати и ОРМ, при што како претставници на ОРМ се вклучени 
компании кои се успешни и познати во локалната заедница. 

Членството е така утврдено за да му се даде поголемо важност на ЛЕСС, но и за да може 
Градоначалникот и Советот на општината да бидат целосно запознаени и вклучени во работењето на 
ЛЕСС. Првата седница со новото членство беше одржана на 30. 05. 2019 година. Со реактивирањето на 
ЛЕСС Куманово се проширува и неговиот состав односно во неговата работа се вклучуваат и Центарот 
за вработување на Куманово, како и Јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи – 
Куманово и претставници на невладиниот сектор. Новиот состав на ЛЕСС Куманово на својата седница 
одржана на 16.07.2019 година го усвоила својот Деловник за работа, со кој се регулира начинот на 
работење и одлучување на ЛЕСС Куманово. Во овие неколку месеци од реактивирањето на ЛЕСС 
Куманово реализирани се одредени хуманитарни активности и веќе се разгледуваат иницијативи 
предложени од ЛЕСС во однос на можноста за гасификација на индустриската зона Доброшане. 

За таа цел формирана е комисија со претставници од локалната бизнис заедница. ЛЕСС 
Куманово е значително активна комисија, која што има утврдено цели и планови за понатамошен 
развој.Значјна активност на  ЛЕСС Куманово  на Стратегија и годишен план за работа, со цел дефинирање 
на  стратешки и приоритетни цели за остварување на мисијата и визијата на оваа комисија и следење 
на остварените активности во текот на работењето. 
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4.4. Технолошки фактори 

 
Доколку се разгледа табелата  бр:16 ќе видиме дека најмногу вложувања се однесуваат во дел 

на градежништвото во износ од 266 милиони денари, а веднаш после тоа е образование со 40 милиони 
денари, додека пак во во стручни научни и технички дејности изнесува 1 милион денари. 

 
Табела 16 Инвестиции во основни средства според намената на вложувањата во милиони денари во 
општина Куманово 

  
Во милиони денари 

Вкупно    

А Б В Г Д Ѓ Е 

Земјодел-                         
ство,  
шумар                  
ство и 
рибарство 

Рударство 
и вадење 
камен 

Прерабо-                                
тувачка 
индус-                         
трија 

Снабду-                                     
вање со 
електрич-                       
на енергија, 
гас пареа и 
климатизација 

Снабдување                        
со вода; 
отстранување на 
отпадни води, 
управување со 
отпад и дејности 
за санација на 
околината 

Градеж-                          
ништво 

Трговија на големо 
и трговија на мало: 
поправка на 
моторни возила, 
мотоцикли  

  791   13 -   168 -   7   266   197 

 
 

Ж З Ѕ И Ј К Л 

Транспорт и 
складирање 

Објекти за 
сместување 
и сервисни 
дејности со 
храна 

Информации и 
комуникации 

Финансиски 
дејности и 
дејности на 
осигурување 

Дејности во 
врска со 
недвижен 
имот 

Стручни, 
научни и 
технички 
дејности 

Административни 
и помошни 
услужни дејности 

  37   3   14   2   0   1   0 

 
 

Љ М Н Њ О 

Јавна управа и 
одбрана; 
задолжително 
социјално 
осигурување 

Образование Дејности на 
здравствена 
и социјална 
заштита 

Уметност, забава и 
рекреација 

Други услужни 
дејности 

  5   40   37   0 - 

 

 
 

4.5. Правни фактори 

 
Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2021-2027 година е 

главниот долгорочен стратешки документ на кој се базира поставувањето и спроведувањето на целите, 
политиките и мерките за развој на земјоделството и руралните средини во Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст РС Македонија или скратено МКД) за периодот од 2021 до 2027 
година. Стратегијата се донесува согласно член 6 од Законот за земјоделство и рурален развој заради 
долгорочно планирање на националната земјоделска политика во насока на остварувањето на законски 
дефинираните секторски развојни цели. Значаен фактор е и Политиката за рурален развој на Европска 
Унија за периодот 2021 -2027год. 
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Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги имплементира 
Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерките кои ги 
опфаќаат секторите во земјоделството и руралниот развој во РСМакедонија. 

Со објавувањето на одлуката (19.12.2009 година) на Европската комисија за пренесувањето на 
правото на Република Северна Македонија за управување со средствата од Инструментот за 
претпристапна помош на Европската унија во областа на рурален развој се потврди спремноста на 
нашите административни капацитети, стручност и знаење за управување со европските претпристапни 
фондови во областа на руралниот развој. 
              Кратко објаснување за ЗА ИПАРД програмата  

ЕУ Инструмент за претпристапна помош за рурален развој (IPARD) Инструментот за 
претпристапна помош за рурален развој – ИПАРД (2007– 2013), (2014-2020) и ИПАРД (2021-2027) за 
Република Македонија претставува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска 
помош за одржливо земјоделство и рурален развој со фокус на имплементација на законодавството на 
Европската Заедница во однос на заедничката земјоделска политика и политиките за конкурентно 
одржливо земјоделство, силни и одржливи рурални заедници и разновидна и одржлива рурална 
животната средина. ИПАРД фондовите се користат согласно изработена и усвоена програма за развој 
на земјоделството и руралниот развој за програмскиот период (2021-2027). Главната генерална цел на 
ИПАРД програмата во земјата е да се: „Подобри конкурентноста на земјоделските производи и 
прехранбената индустрија развивајќи и усогласувајќи ги стандардите, истовремено обезбедувајќи 
одржлив еколошки и социо-економски развој на руралните средини преку зголемени економски 
активности и можности за вработување ".  

ИПАРД Фондовите задолжително се трошат по утврдени мерки во ИПАРД Програмата. Посебен 
осврт во политиката за рурален развој се дава на инвестиции во инфраструктура за водостопанство 
(микро-акумулации и системи за наводнување и одводнување), консолидација на земјоделско 
земјиште, патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште (т.н. полски патишта), и јакнење 
на руралната инфраструктура (обновување на селата, воведување на селска патна инфраструктура, 
пазарна инфраструктура, социјална инфраструктура-младински и пензионерски клубови итн). Како и 
воведување на мерките за одржливо стопанисување и искористување на природните ресурси, заштита 
на биодиверзитетот и животната средина.  

 Целите на програмата се преку развој на човечкиот и физичкиот капитал да се подобри 
безбедноста на храната и способноста на земјоделско-прехрамбениот сектор за справување со 
конкуренцијата на пазарот, како и за постепено усогласување на секторот со стандардите на Европската 
Унија, особено оние кои се однесуваат на хигиената и животната средина, а во насока на постигнување 
на рамномерен територијален развој на руралните средини преку следниве приоритети:  

• подобрување на одржливоста и конкурентноста на земјоделските стопанства и 
преработката на храна  

• обновување, зачувување и подобрување на екосистемите зависни од земјоделството и 
шумарството  

• промовирање на рамномерен територијален развој и развој на руралните средини и  

• трансвер на знаење и иновации во областа на земјоделството, шумарството и руралниот 
развој  

Се очекува дека овие фондови ќе бидат оперативни преку пристапот ЛИДЕР во руралниот развој: 
Политика за рурален развој станува се позначајна компонента од Заедничката земјоделска политика на 
ЕУ (ЗЗПЕУ). Таа промовира одржлив развој во рурални региони во Европа со посебен фокус на 
економските и социјалните прашања, како и грижата за човековата средина.  

Преку половина од населението на ЕУ живее во рурални средини, кои што покриваат 90% од 
територијата на Европската заедница. Иницијативата ЛИДЕР претставува иновативен пристап во 
рамките на политика за рурален развој на ЕУ. Кратенката ЛИДЕР (оригинално LEADER) во превод значи 
“Liaison entre actions de developpement de l‟economie rurale”. 
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 Поврзување меѓу развојните активности и руралната економија “Врски помеѓу активностите за 
рурален развој”. Како што навестува и самото име, тоа е пред се метод на мобилизирање и остварување 
на руралниот развој во локалните рурални средини, отколку утврден пакет мерки, што треба да се 
применат.  

Искуството ни докажа дека ЛИДЕР може да направи вистинска промена во секојдневниот живот 
на луѓето што живеат во руралните средини. Може да игра значајна улога во поттикнувањето на 
иновативни мерки и решенија за како за старите, така и за новите проблеми во руралните средини, 
станувајќи притоа еден вид “лабораторија” за градење на способностите на локалната средина и за 
тестирање на нови начини за задоволување на потребите на руралните заедници. Иницијативата 
генерираше многу значајни резултати во старите Земји членки ЕУ-15 и би можела да игра многу значајна 
улога во поддршката на руралните средини во новите, како и потенцијалните ЕУ земји членки да се 
адаптираат на денешните променливи околности.  

Повеќе за ЛИДЕР пристапот на: http://www.seerural.org/wp-content/uploads/2009/05/05_LIDER-
Pristap.pdf  

Во 2022 на 9 ти  март, Европската комисија ја одобри  програмата за предпристапните фондови 
од петата копмпонента на ИПА, рурален развој, која што значи Инструмент за предпристапен фонд за 
земјоделство и рурален развој или IPARD III (2021-2027).Програмата е објавена на сајтот на МЗШВ. 
ИПАРД програмата претставува програмски документ кој ги дефинира мерките и политиките на 
руралниот развој и претставува основа за користење на предпристапната помош на Европската Унија за 
руралниот развој и ги опфаќа следните мерки 

Мерка 1 Инвестициии во основни средства во земјоделските стопанства 
Мерка 3 Инвестиции во основни средства кои се однесуваат за преработка и маркетинг на 

земјоделски и рибни производи  
Мерка 4 Агроекологија-клима и органско производство  
Мерка 5 Имплементација на стратегии за локален развој ЛИДЕР пристап  
Мерка 6 Инвестиции во рурална јавна инфраструктура  
Мерка 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси  
Мерка 9 Техничка помош  
Мерка 10 Советодавни услуги  
Во новата IPARD III програма покрај досегашните  мерки кој се за користење од страна на 

апликанти кој се занимаваат со земјоделство, преработка на земјоделски производи, занаетчиство , 
услуги во земјоделството, туризам и мали бизниси во руралните средини  има и  доплнителни мерки 
кој се со цел подобрување на животот на населението во  руралните средини и подобрување на 
инфраструктурата на општините кој се класифицирани како рурални општини и рурални населени места.    

4.6. Фактори за заштита на животната средина  

 
Согледувајчи ги проблемите во делот на животна средина општина Куманово го  изработи 

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП). Документот  има значајна функција во 
утврдувањето и спроведување на принципите на одржливиот развој на локално ниво и во создавање 
база за вистинско функционирање на локалната демократија, за креирање економија која ќе ги вградува 
вредностите на воздухот, земјиштето, водите, во насока на обезбедување подобар стандард на 
живеење на граѓаните и одржливо користење на ресурсите во секоја општина.  

Подготовката на Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) како стратешки плански 
документ на општинско ниво, пред се е инициран од потребата на граѓаните за чиста и здрава животна 
средина, но и како правна обврска која произлегува од новата законска регулатива. Локалниот 
Акционен План за животна средина (ЛЕАП) за Општина Куманово претставува основен стратешки 
документ за заштита, планирање и управување со животната средина.  

Насоките за вклучување на заштитата на животната средина во останатите сектори за кои е 
надлежна општината. Главната цел при подготовка на ЛЕАП за општина Куманово беше дефинирање на 
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состојбата со животната средина во сите тематски области (воздух, води, отпад, бучава, почва и 
искористување на земјиште/урбан развој, биодиверзитет/геодиверзитет во општината, родова 
еднаквост и климатски промени), евидентирање на главните предизвици во животната средина и 
предложување на мерки и активности за нивно надминување во следниот период од шест години.  
ЛЕАП ги дефинира индикаторите за животна средина кои ќе и помогнат на Општината при водење на 
постапката за СОЖС на плански документи и мониторинг при спроведување на идните плански 
решенија. Консултантскиот тим на фирмата "ЕкоМозаик" Скопје, заедно со одговорните луѓе во 
Општината преку интервјуа и состаноци на податоци со одговорни лица од локалната самоуправа и 
јавните претпријатија се обидоа, ЛЕАП да се темели врз реалните состојби и потреби на граѓаните во 
целата Општина. Спроведувањето на ЛЕАП документот е процес низ кој треба да се постигнат 
дефинираните цели, реализираат поставените мерки и акции на среден и долг рок за надминување на 
идентификуваните предизвици со кои се соочува општината, да се ревидира документот, како и да се 
набљудува и оценува процесот на реализација на мерките, нивната ефикасност, ефективност и 
одржливост.  

ЛЕАП документот содржи поглавја со општи податоци за општината, опис и идентификација на 
сегашната состојба со медиумите и областите на животната средина (воздух, води, урбан развој и 
искористување на земјиштето, управување со отпад, бучава, биолошка разновидност, климатски 
промени и родова еднаквост, можности за развивање на Куманово како зелен град) и предизвици за 
секоја од тематските области, како и препораки за нивно решавање, анализа на мислењето на граѓаните 
во општината и предлог акционен план со мерки, активности и вклучени индикатори за следење на 
нивната реализација. 2022-2028 година, кој ќе биде усвоен од Советот на општината ќе резултира со:  

• Зајакната соработка помеѓу секторите во Општината, како и соработка меѓу општините во 
Североисточен регион и другите општини при дефинирање на регионални и национални проекти и 
мерки за подобрување на животната средина.  

• Подигната јавна свест на населението за значењето на заштитата на животната средина во сите 
сегменти. 

 • Преземање конкретни обврски и грижа за животната средина од страна на локалната заедница 
преку зголемен број на успешно реализирани проекти и иницијативи за решавање на проблемите од 
областа на животната средина. 

• Создадени услови и зајакнати локални капацитети (особено на секторот за комунални работи, 
инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата, Сектор за урбанизам, Сектор 
за инспекциски надзор - Инспекторат) за спроведување на најприоритетните мерки и активности 
дадени во Акциониот План на документот. 
 
Поделтални информации за Локалниот акциски план за животна средина може да погогледнете на 
следниот линк: 
https://kumanovo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9B%D0%95%D0%90%D0%9F-
%D0%97%D0%90-%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90-
%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf 
 
 

 

5. SWOT АНАЛИЗА 

 
Идентификувањето на сите компоненти преку SWOT анализата за руралниот развој на 

Општината е важен чекор во планирањето на идните активности, со цел да се ублажи или минимизира 
нивното влијание врз развојот на руралните средини и можностите на искоритување за креирање на  
одржливи рурални средини и  воспоставување на паметни села во Општина Куманово. Во согласност со 

https://kumanovo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9B%D0%95%D0%90%D0%9F-%D0%97%D0%90-%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf
https://kumanovo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9B%D0%95%D0%90%D0%9F-%D0%97%D0%90-%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf
https://kumanovo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9B%D0%95%D0%90%D0%9F-%D0%97%D0%90-%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf
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табелата дадена погоре во SWOT анализа слабите страни ги трансформираме во силни страни, а 
заканите во можности.  

SWOT анализата е многу важна во процесот на стратешко планирање, бидејќи претставува прв 
чекор во креирање на стратешки цели и активности за реализација во периодот од 2023 до 2027 . 

 

 
 
 
 
 
 

6. АНАЛИЗА НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО  

 

SWOT АНАЛИЗА 

Силни страни Слаби страни 
• Добра географска положба (коридор 10, граничен премин, 

аеродром , железничка станица, главен град Скопје); 

• Индустриска зона (Речица и Новине); 

• Поволни климатски фактори; 

• Плодни површини, природни убавини , лов и риболов, 
планинарење; 

• Историја, традиција, култура и мултиетничност; 

• Занаечиство; 

• Постоечки стратешки документи и силен граѓански сектор; 
 

• Миграција село-град;  

• Невработеност; 

• Немање ГУП, немање на инфраструктура , комуналии;  

• Недосаток на сместувачки и угостителски објекти – услуги; 

• Недоволно развиено земјоделство; 

• Несоодветн откуп на земјоделски производи;  

• Нефункционални задруги; 

• Нефункционалност  на месни заедници;  

• Необразовен кадар во земјоделство/ци  

• Неразвиен селски туризам(етно туризам); 

• Недостаток на систем за услуги помеѓу институции за-за 
создавање на услови; 

• Застарена технологија на производство  слаба 
информираност за мерки за вработување, финансирање, 
субвенции, имотно правни односи; 

• Немање на канализациски и водоводни системи, 
комунален отпад – диви депонии;  
 

Можности Закани 

• Вложување и креирање на мерки во производство како на 
оранска храна, пчеларство итд; 

• Создаваме услови за развој на земјоделие ,рурален 
алтернативен туризам, развој на туризам; 

• Користење на мерки од влада ЕУ ИПАРД општина АВРМ и 
странски донатори; 

• Промоција на индустриски зони и услови за инвеститори, 
услови за повратници (печалбари);  

• Подобрени законски регулативи, современи бањски 
туризам, инвестиции(нови);  

• Формирање на задруги, привлекување на млад/едуциран 
кадар;  

• Користење на обновливи извори на енергија; 

• Подобрување на ветеринарни станици, 

• Унапредување и заштита на животната средина; 

• Инвестиции и развој на земјоделски стопанства, 
подобрување на пазарна конкурентност и ефикасност; 

• Развој на пчеларство пошумување со дрвја и растенија); 

• Прекугранична соработка и ИПА фондови, соработка со 
граѓански сектор/комори/бизнис и здруженија; 
 

• Иселување на населението ,  

• Недостаток на млада работна сила, 

• Политичка криза, 

• Елементарни непогоди (пожар,поплава),  

• Лесно менливи законски регулативи, 

• Ндоволна транспарентност на  донатори,  

• Недоволна транспарентност и промоција на ЕУ фондови  
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Анализа на засегнатите страни се состои од идентификување на внатрешните и надворешните 
засегнати страни и корисници на услуги и утврдување на нивните потреби. Оваа анализа има за цел да 
ги утврди постапките на комуникација со внатрешните и надворешните засегнати страни, да ги утврди 
проблемите и потребите за да можат тие прашања да се обработат и да се пронајде решение преку 
соодветни мерки. Резултатите од анализата на внатрешните и надворешните состојби претставуваат 
основа за сите други фази во стратешкото планирање, но и основа или појдовна точка за споредување 
и оценка на напредокот во спроведувањето на стратешкиот план и за негово ажурирање. Затоа, сите 
добиени  податоци и информации, самиот процес на анализирање и сите наоди,  детално да се 
евидентираат и чуваат. 

 
 

Табела  Анализа на засегнати страни во руралениот развој на Општина Куманово 

Групи на 
интерес 

Кој е нивниот 
интерес 

Капацитет/ 
Мотивација 

Други 
засегнати 
страни 

Релации со 
засегнати 
страни 

Влијание врз 
планираниот 
проект 

Земјоделци Подобрување на 
условите за работа 
и одржливо 
земјоделство  

Слаб капацитет 
имаат мотивација 

Општина 
АПРЗ МЗШВ 
Здруженија 

-+ ++ 
+-+- 

Корисници на 
услуги 

АПРЗ Поголем број на 
земјоделци и 
подобар квалитет 
на услуги 

Среден капацитет 
имаат мотивација 

МЗШВ 
Општина 
Земјоделци 

+--+ 
++ 

Партнери во 
имплементација 
на услугите 

Општина Подобрување на 
животот во 
руралните средини 

Голем  капацитет 
Голема  мотивација 

Земјоделци 
Бизнис сектор 
Институции 

++ +-
+++ 

Имплементатор 

Бизнис сектор Профит Среден капацитет 
гоелма  мотивација 

Општина 
Институции 

++ 
 

Корисници и 
поддржувачи 

Невработени Вработување Слаб капацитет 
голема мотивација 

Општина 
АВРМ 
Институции 

++ Корисници 

Институции Полесна 
имплементација на 
програми 

Среден капацитет 
Голема  мотивација 

Општина 
Бизнис сектор 

+- Партнери во 
имплементација и 
поддржувачи 

 
 
Соработката помеѓу групите на интерес и засегнатите страни е од голема важност и влијание за 

развој на руралните средини. Релациите кои се прикажани во табелата погоре покажуваат колкаво е 
влијанието и соработката помеѓу сите засегнати страни согласно нивното делување во полето на 
руралниот развој, a нивното значење е објаснето во Табела . 

Табела  Релации со засегнати страни 

++ Значително влијание, висока соработка 
+- Делумно влијание, средна соработка 
-+ Слобо влијание, мала соработка 
- Нема влијание и соработка 
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7. СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

2023 -2027 

 

7.1 Визија, мисија и вредности 

 
Стратегијата за рурален развој на Општина Куманово,  ќе даде насоки на локалната 

самоуправа за креирање на локалната политика за рурален развој во наредниот период. Нејзината 
имплементација ќе доведе до интензивен одржлив развој на руралните средини во општината, 
како и подобрување на квалитетот на животот на локалното население, и таа  е во согласност со 
Националната Стратегија за земјоделство и рурален развој на Р С Македонија,  која што ги 
исполнува следните цели обезбедување на стабилно производство на земјоделски и сточарски 
производи,зголемување на конкурентната способност на земјоделството, обезбедување на 
стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство,одржлив развој на руралните подрачја,и 
оптимално искористување на природните ресурси со почитување на принципите  за заштита на 
природата и животната средина. 
 
ВИЗИЈА 
 

Целокупен развој во рурални средини на територијата на општина Куманово преку 
создадени услови за социо-економски развој, намалена миграција и оддржлив развој. 
 
МИСИЈА НА СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Зголемување и користење на сите ресурси во руралните средини, привлекување и 
создавање на нови инвестиции во земјоделство, туризам, претприемништво, инфраструктура, 
преку мобилизирање на сите расположливи ресурси за подобар квалитет на животот во тие 
средини. 

 
ВРЕДНОСТИ 
 

Вредностите на кои се  креира идната политика за рурален развој на Општина Куманово  
во имплементацијата на сите активности предвидени во Стратегијата за рурален развој се 
следните: 

Одржливост - вредност преку која во руралниот развој ќе се оствари долгорочност и 
континуитет на процесите на рурален развој  и состојбите во населените места. Одржливиот развој 
овозможува рационално и ефикасно искористување на сите ресурси со кои располага општината 
во  корист на   за задоволување на сегашните и идни човекови потреби. 

Отвореност и транспарентност - преку оваа вредност се подразбира постојана и навремена 
комуникација, со јавноста со цел информирање и  запознавање со начинот на планирање и 
имплементација на локалните политики и функционирањето на локалната самоуправа и 
информација за реализација на проекти и планови . 

Толеранција, соживот и меѓусебно разбирање на мултиетнички план - преку оваа вредност 
се изразува потребата  да се препознаат и почитуваат сите националности во мултиетничка 
средина и обезбедување на соживот. 

Одговорност - оваа вредност подразбира одговорно и доследно почитување на 
Стратегијата за рурален развој на општина Куманово и одговорно и навремено исполнување на  
целите за рурален развој. 

Посветеност - претставува вредност преку која се изразува добрата исполнителност на 
активности за  постигнувањето на одредена цел. 
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Партнерство - како вредност подразбира интензивна  соработка меѓу засегнатите страни 
за развој на руралните средини. 

Почитувајќи  ги основните вредности општина Куманово покажува дека е општествено  
одговорен субјект кој креира услови за стабилен одржлив развој и подобрен квалитет на живот на 
населението во руралните средини . 

 

7.2.Области на делување /Столбовите на Стратегија за рурален развој на 
општина Куманово во периодот 2023 – 2027год. 

 
1. Рурална економија 
2. Рурална инфраструктура 
3. Заштита на животна средина 
4. Вмрежување и едукација 

 
 

7.3. Програмски цели /Стратешки и Програмски цели по области на делување/ 

 

РАЗВОЕН СТОЛБ                           I РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА 

 
Стратешка цел 1:  Зголемување на конкурентно производство за најмалку 5% на 

земјоделски    производи до крајот на 2027год. 
Програмска цел 1.1. Да се зголеми откуп за најмалку 5% на различни земјоделски култури 
Програмска цел 1.2.  Да се зголеми број на нови производствени и преработувачки капацитети 

за најмалку 5% во руралните средини 
Програмска цел 1.3.  Да се зголеми број  на млади и жени  земјоделци во рурални средини за 

најмалку 5% 
Програмска цел 1.4.  Да се зголеми процент на бизниси од 5% до 10% на земјоделци кои се 
                     занимаваат со органско производство           
  
Стратешка цел 2:  Зголемен број на земјоделци кои се занимваат со сточарство  до 10 %  

повеќе во 2027год. 
Програмска цел 2.1.    Да се намали  процентот на невработените лица со приоритет на млади и  

жени во селските средини преку потикнување за  учество во фармерството. 
 

Стратешка цел 3:          Развој на занаетчиство за 10% во делот бизнис, култура и традиција 
Програмска цел 3.1.     Да се зголеми број на млади за 10% кои се занимаваат со занаетчиство 
                 угостителство  и гастрономија 
 
Стратешка цел 4:           Развој  на рурален туризам за најмалку 10% во делот на  култура,                               
Програмска цел: 4.1     Зголемен број на туристи во руралните подрачја за најмалку 10% 
 
 

РАЗВОЕН СТОЛБ                         II РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Стратешка цел 5:  Да се подобри комунална ифраструктура во рурални подрачја 
Програмска цел 5.1.  Реконструкција на постоечки и поставување на нови  системи за                  
                                        водоснабдување во најмалку 4 населени места 
Програмска цел 5.2  Реконструкција на постоечка и изградба на  нова канализациона мрежа во  
                                            најмалку 4 населени места  
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Стратешка цел  6    Да се создадат подобри услови за транспорт, трговија и услови за живот  
    во рурални подрачја 
Програмска цел 6.1.  Реконструкција на постоечка и изградба на нова патна инфраструктура во   
                                            најмалку 10 населени места. 
 
Стратешка цел 7:    Воспоставување на гасоводна мрежа 
Програмска цел 7.1.  Да се инсталира гасоводна мреже на најмалку две локации 
 
 
 

РАЗВОЕН СТОЛБ                         III ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Стратешка цел  8:  Заштита на животна средина и подобрување на сегментите за 

унапредување на животна средина 
Програмска цел 8:   Да се воведе систем на одржливи практики за следење на состојбата во   
                                      делот на животна средина. 
Програмска цел 9:    Да се подобри справувањето со цврст отпад во рурални средини. 
Програмска цел 10:  Да се подобри управувањето со отпадните води 
Програмска цел 11:  Да се заштити биодиверзитетот во регионот 
Програмска цел 12:  Да се намалат негативните ефекти  од климатските промени 
 

РАЗВОЕН СТОЛБ                         IV  ВМРЕЖУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА 

 
 
Стратешка цел 9:           Јакнење на капацитети на локални институции и  на луѓето од руралните  
                 средини за аплицирање на различни програми ИПАРД ИПА и МЖСС. 
Програмска цел 9.1. Подобри услови во рурални средини преко обезбедни финасии и  
                                            искористеност на програмите за рурален развој 
Програмска цел 9.2.  Да се подобрат условите во руралните средини преку едукација,       
                                            обуки и директна помош на месното население  
 
 

7.4. ПРОЕКТНИ/ ПРИОРИТЕНИ ЦЕЛИ /КЛУЧНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ПО 
СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

 

РАЗВОЕН СТОЛБ                           I РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА 

 
Стратешка цел 1: Зголемување на конкурентно производство за најмалку 5% на земјоделски 
производи до крајот на 2027год 

 
Проектна цел 1.1.1. Воспоставување на организиран систем на откуп на земјоделски производи 
А 1.1.1.1. Изработка на агро - студија за на почва за правилно и рационално искористување на 
земјишни површини 
А. 1.1.1.2. Изработка на план за организирано планско производство 
А 1.1.1.3. Обуки и едукација на сите засегнати страни за промоција на организирано планско 
производство 
А 1.1.1.. Отварање на два откупни пункта согласно соодветни географски , плански и 
инфраструктурни услови 
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Проектна Цел 1.2.1. Модерницација на земјоделското производство и преработувачка   со 
воведување на нови технологии  
А 1.2.1.1.Организирање на домашни и меѓународни иновативни  саеми за земјоделци 
А1.2.1.2 Информавции, обуки и логистичка подршка при Користење на средства од Министерство 
за земјоделие ,ИПАРД, АРР за модернизација на земјоделство 
 
Проектна Цел 1.3.1.  Јакнење на капацитети  на заинтересираните граѓани и мотивација  за 
претприемништво и отпочнување на бизнис во сектор  земјоделство 
А 1.3.1.1. Информативни настани  на засегантите страни искористување на можностите кои ги нуди 
националната програма за рурален развој и ИПАРД 
А 1.3.1.2 Едукација во средните училишта за мотивација на младите за вклученост во земјoделие 
А 1.3.1.3. Мерки за Поддршка и субвенции со приоритети на млади и жени земјодeлеци преку 
финансиски средства обезбедени од различни донатори 
 
Проектна Цел 1.4.1. Унапредување на организациските структури и менаџмент практиките на 
производители за органски земјоделски производи 
А 1.4.1.1. Организирање на саеми за органско производство 
А 1.4.1.2. Едукација на земјодлеци акредитирана  сертификација на органско земјоделско 
производство од страна на Институтот за акредитација на Р. С. Македонија во согласност со 
барањата за акредитација на сертификациски тела за производи 
А  4.1.3. Организирање на обуки за органско производство,  вмрежување, промоција и маркетинг. 
А 1.4.1.4. Креирање мерки за Субвенции за нови производители на органско прозиводство 
А 1.4.1.5 Едукација за  Подигање на јавната свест за улогата на пчелите и другите опрашувачи во 
зголемување на приходите во земјоделство и во зачувувањето на здравата животната средина 
 
Стратешка цел 2. : Зголемен број на земјоделци кои се занимваат со сточарство  до 10 %  повеќе 
во 2027год. 
 
Проекна Цел 2.1.1. .Јакнење на капацитетите  во делот сточарство како поттикнуваање  на  
производство на традиционални производи 
 
А 2.1.1.1Информативни средби, едукација и обуки за жителите во руралните средини за можност 
и услови за развој на сточарство. 
А 2.1.1.2.Поддршка и  субвенции за регистрираните сточари, со цел да се стимулира развојот и 
професионализацијата во сточарството како основна дејност 
А 2..1.1.3. Финансиска поддршка за млади фармери при купување на првото стадо, зголемување 
на поддршката на производителите и поддршка за новативност во сточарството. 
А 2.1.2.4 Субвенции при купување на опрема за подобрување на услови за развој на сточарство 
како и напредок на фармерите во делот на производтво. 
 
Стратешка цел 3.   Развој на занаетчиство за 10% во делот бизнис, култура и традиција. 
 
Проектна Цел 3.1.1. Креирање системски мерки и активности за поттикнување и мотивација за 
знаетот како бизнис 
 
А 3.1.1.1. Организирани линкувани активности помеѓу занаетчиите и средните стручни училишта 
за  мотивација и практиканство.( обуки, информации, размена на искустваи др) 
А 3.1.1.2. Субвенции за регистрирање на нови занаетчии, субвенции на стари занаети и поддршка 
при купување на дел од опрема. 
А 3.1.1.3. Промоција  и субвенционирање на практиканство 
А 3.1.1.4. Организирање локални саеми за занаетчиство и како и посета на саеми  
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А 3.1.1.5. Отварање на занаетчиска сувенирница за промоција на занаетчиите, привлекување на 
туристи и зголемување на приходите 
 
Стратешка цел 4. Развој на рурален туризам за најмалку 10% во делот на  култура, угостителство  
и гастрономија. 
 
Проектна Цел 4.1.1. Подобрени услови и можности во дел на угостителство   
А 4.1.1.1. Соработка со домашни и странски угостители за промоција на можносити и услови 
Зголемен број на легла во руралните средини 
А 4.1.1.2. Промоција на гастрономија и субвенција и подршка на за специфични / традиционални  
угостители 
 
Проектна Цел 4.1.2. Подобрени услови за промоција за развој на здравствен туризам 
А 4.1.2.1. Mожноста и услови  за отварање на  АПИ комори за белодробни заболувања 
А 4.1.2.2. Изработка и имплементација на проекти за заштита на животната средина  и 
озеленување на рурални подрачја 
А 4.1.2.3.Подготовка на стази/ патеки за велосипедисти и пешаци како и обележани табли во 
шумски предели 
 
Проектна Цел 4.1.3. Реконстурирани  објекти од културно значење 
А 4.1.3.1. Изработка на проекти и реконструкција на најмалку три културни знаменитости . 
 

РАЗВОЕН СТОЛБ                      II РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Статешка цел: 5. Да се подобри комунална ифраструктура во најмалку 4 локации во рурални 
подрачја 
 
Проектна Цел 5.1.1 Подобрна постоечка и изградена нова водоводна мрежа во: 
Биљановце, Винце,Вујиновиќ, Градиште, Довезенце, Кшање, Карабичане, Кокошиње,  Косматац 
Кучкарево, Лопате, Ново село, Новосељане, Пчиња, Режановце, Речица Студена Бара, Тромеѓа, 
Табановце, Сушево, Уминдол  
А  5.1.1.1    Подготовка на техничка документација и  основен проект  
А  5.1.1.2    Изготвена комплетна документација со дозвола и вклучување  во развојна програма 
А  5.1.1.3.   Обезбедување на финансиски средства преку меѓународни донатори, општина 
                     Куманово ЕУ фондови, СИПР, Владини програми 
А 5.1.1.4.    Изведба на терен 
 
 
Проектна цел 5.2.1 Подобрување на постоечка и изградба на нова канализациона мрежа. 
Подобрени комунални услиги во : Агино село, Биљановце, Брзак, Јачинце, Клечевце Лопате, Ново 
село, Пчиња, Романовце,Сопот, Студена Бара, Табановце, Тромеѓа, Умин дол- Черкези 
 
А  5.2.1.1    Подготовка на техничка документација и  основен проект  
А  5.2.1.2   Изготвена комплетна документација со дозвола и вклучување  во развојна програма 
А  5.2.1.3   Обезбедување на финансиски средства преку меѓународни донатори, општина 
                    Куманово ЕУ фондови, СИПР, Владини програми 
А 5.2.1.4.   Изведба на терен 
 
 
Стратешка цел  6  Да се подобри патна инфраструктура во најмалку 4 локации во  рурални 
области 
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Проектна цел 6.1.1. Да се создадат подобри услови за транспорт, трговија и услови за живот 
 
Подобрена патна инфраструктура во: Агино село, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, 
Горно Којнаре, Дл’га, Добрашање, Довезенце, Живиње, Зубовце, Јачинце, К’шање, Клечевце, 
Кокошиње, Колитско, Косматац, Костурник, Кутлибег, Ново Село, Новосељане, Пчиња, Режановце, 
Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Черкези,  
Четирце, Шупли Камен 
А  6.1.1.1   Подготовка на техничка документација и  основен проект  
А  6.1.1.2   Изготвена комплетна документација со дозвола и вклучување  во развојна програма 
А  6.1.1.3.  Обезбедување на финансиски средства преку меѓународни донатори, општина 
                  Куманово, ЕУ фондови, СИПР, Владини програми 
А  6.1.1.4.  Изведба на терен 
 
Стратешка цел 7 Воспоставување на гасоводна мрежа 
 
Проектна цел 7.1.1. Поставување на гасоводна мрежа во Лопате и Режановце 
 
А  7.1.1.1   Подготовка на техничка документација и  основен проект  
А  7.1.1.2   Изготвена комплетна документација со дозвола и вклучување  во развојна програма 
А  7.1.1.3.  Обезбедување на финансиски средства преку меѓународни донатори, општина 
                    Куманово, ЕУ фондови, СИПР, Владини програми 
А  7.1.1.4.  Изведба на терен 
РАЗВОЕН СТОЛБ                                   III ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
 
Стратешка цел 8: Заштита на животната средина и подобрување на сегментите за унапредување 
на животната средина 
 
Проектна цел 8.1.1.  Имплементација на ЛЕАП како акциони годишни програми 
А 8.1.1.1.  Подготовка на проекти и имплементација на активности согласно ЛЕАП 
А8.1.1.2. Воспоставување на систем за институционална имплементација на ваков вид активности 
А 8.1.1.3.  Редовно ажуррирање на акционите планови 
 
Проектна цел  8.2.1. Воспоставување на систем на селектирање, рециклирање и обработка на  
отпад 
А 8.2.1.1.  Создавање на подобри услови и опрема на локалната депонија Краста  
А 8.2.1.2.   Системска и организирана поврзасност со предвидената регионална депонија  
А 8.2.1.3. Зголемен потенцијал на ЈП Чистота и зеленило, можност за соработка со приватни 
компании за систем за справување со отпад во рурални средини 
 
Проектна цел 8.2.2. Отстранување на диви депонии на отпад и разеленување на истите локации 
А 8.2.2.1. Организирање  на еколошки  акции за расчистување на локални депонии како и 
оддржaвање на истите од страна на ЈП Чистота и зеленило – Куманово, граѓански организации и 
месното население. 
А 8.2.2.2.  Организирање на акции за отстранување на кабаст  отпад, електронска и електрична 
опрема. 
 
Проектна цел 8.3.1. Намалување на употреба на вештачки ѓубрива и пестициди во земјоделството 
А 8.3.1.1. Организирање на обуки и едукативни работилници 
 
Проектна цел 8.3.2. Изработка на локални  канализациони системи со поставување на мали  
пречистителни станици 
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А. 8.3.2.1.  Ажурирање на документ за  испитување на можноста за поврзување на населени места 
со канализациона мрежа  (физибилити студија) 
А. 8.3.2.2.  Подготовка на документација и аплицирање кај национални и меѓународни донатори и 
фондации 
 
Проектна цел 8.4.1. Заштита на шумите од непланско сечење и пожари и подигање на нови шумски 
појаси   
А 8.4.1.1 Организирани акции за пошумување во рурални средини од страна на: Општина 
Куманово Локални институции, граѓански организации, центар за управување со кризи, ЈП Чистота 
и зеленило  
А 8.4.1.2.  Организирање на кампањи против непланско сечење на дрва 
 
Проектна цел 8.4.2. Создавање основа  за природен музеј 
А 8.4.2.1 Подготвока и студија за постоечки видови во регионот и анализа на ситуација преку 
мапирање и истражување на регионот. 
А 8.4.2.2. Промоција и заштита на видови од регионот 
 
Проекна цел 8.5.1. Искористување на алтрнативни начини на производство на енергија 
А 8.5.1.1. Организирање на информативни, едукативни настани и работилници за алтернативни 
начини на производство на енергија (ветер, сонче и вода) 
 
 
Проектна цел 8.5.2. Поддршка за искористување на сончевата енергија во руралните средини 
А 8.5.2.1. Едукација, обука и имплементација на проекти поврзани со постовување на 
фотоволтаични панели и соларни централи на необработливи земјоделски површини. 
А 8.5.2.2. Проект за истражување на можности за нови начини на  производство на енергија од 
алтернативни извори на енергија 
 
Стратешка цел 9. Вмрежување и заедничко делување на сите засегнати страни за унапредување 
на рурални средини 
 
Проектна цел 9.1.1.  Јакнење на капацитети на локални институции,  ГО и население    од руралните 
средини, за аплицирање на  програми кои поддржуваат рурален развој 
А 9.1.1.1. Формирање на локално тело за потребите за рурален развој. 
А 9.1.1.2. Зајакнување на капацитетите на ЛАГ-от во делот на логистика, менторство и изработка 
на проекти за рурален развој. 
А 9.1.1.3. Обука на претставници од локално тело за рурален развој за подготовка на апликации за 
програми за рурален развој 
А 9.1.1.4. Ставање во функција на месните заедници со цел: мапирање анализа и решавање на 
проблеми /Континуирани средби со претставници од месни заедници и месно население 
 
Проектна цел 9.2.1. Вмрежување на сите засегнати страни за користење на релевантни  
капацитети за рурален развој 
 А 9.2.1.1. Континуирани средби со претставници од месни заедници и месното население за 
идентификација на соодветни потреби во делот на рурален развој 
А 9.2.1.2. Обуки на месното население од страна на локални и национални институции за услови и 
можности на аплицирање за разни владини програми и донаторски средства наменети за рурален 
развој 
А 9.2.1.3. Организирање на саеми, бизнис форуми, странски патувања, БТБ средби и директни 
вмрежувања 
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Учесници на работилници за изработка на Стратегија за рурален развој 2023 -2027год.  
 

• Марија Крстева - Консултант   

• Горан Митевски - Раководител на сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, 
стратешко планирање, креирање политики,следење и ЛЕР на Општина Куманово. 

•  Донка Петровска - Раководител на одделение за стратешко планирање, креирање 

политики, следење и ЛЕР 

•  Марија Бабан Раководител на меѓународна соработка и евроинтеграции во Општина 

Куманово 

• Наталија Стојмановска - Советник за издавање на одобрение за градби во Сектор за 

Урбанизам на Општина Куманово 

• Цветанка Арсиќ - Советник во одделение за заштита на животна средина во Општина 

Куманово 

• Агрон Фазлији - Претседател на регионална комора на занаетчии 

• Милорад Ристиќ  -  Претставник од подрачна единица на  МЗШВ 

• Александар Јовановиќ – Раководител на Сектор за образование 

• Димитар Ташевски – Директор на Фондација за развој на мали и средни претпријатија 

Куманово 

• Игор Трајковски - Претставник од сектор за Култура,спорт, социјална заптита, заштита на 

децата и здравствена заштита на Општина Куманово 

• Бобан Стошевски - Претседател на ПЗ “Пчела” Куманово 

• Моме Давидовски  - Претседател на Здружение на земјоделски производители Куманово 

• Ахмет Јашаровски -  Соработник за поддршка на локален економски развој на Општина 

Куманово 

• Најден Бајдевски  - Претседател на ЛЕСС Куманово 

• Дејан Ѓорѓиевски - Претседател на ЛАГ АБЕР Куманово 

• Мартин Наковски - Претставник од Музеј Куманово 

• Тони Димитриевски - Претседател на Здружение на Угостители Куманово 

• Роберт Николовски - Самостоен Референт  во одделение на Меѓународна соработка и 

евроинтеграции на Општина Куманово. 

• Бленд Ајдини - Помлад соработник во Одделение за Локален економски развој на 

Општина Куманово 

• Марија Тошева - Здружение Актив Ум Куманово 

• Ханумшаје Исени - Претставник од Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 

• Драган Цветковиќ  - Претседател на комора на органски производители Куманово 

• Никола Бошковски -  Помлад Соработник во Одделение на Локален економски развој на 

Општина Куманово 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

ЗА 2023 -2027ГОД. 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Постапката за изработка на Стратегија за рурален развој е планирана за период 2023 -2027год. со 
видење на постапка за вклучување на консултант кој ќе го води проесот на изработка. Иако првичниот 
договор со конуслтантот е потпишан во 2021год, сепак поради ситуацијата со COVID 19 и Пописот во 
2021год, работилниците беа одложени за 2022год. Во 2021год од страна на вработените со Сектор за 
меѓународна соработка, евроитеграции, стратешко планирање, креирање политики и ЛЕР, вршеа 
истражување на терен во 68 месни заедници од кои беше нашравена анализа на ситуација во рурален 
развој. Сите информавии добиени на терен беа основа за понатамошниот тек за изработка на 
Стратегија и Акциски План за рурален развој на Општина Куманово 2023 -2027год.  

 



ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2023 -2027 ГОД. СЕ КОРИСТЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД  СЕКТОРИ ВО ОПШТИНАТА, 

УРБАНА РЕВИЗИЈА -  ДОКУМЕНТ ПОДГОТВЕН ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДАТОЦИ ОД ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД 

ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 51 
 

 
 
 



ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2023 -2027 ГОД. СЕ КОРИСТЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД  СЕКТОРИ ВО ОПШТИНАТА, УРБАНА РЕВИЗИЈА -  ДОКУМЕНТ ПОДГОТВЕН ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДАТОЦИ ОД ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 52 
 

I РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА   

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ ПРИОРИТЕТИ Активности/ Проекти Индикатори Временска 
рамка  

Буџет во денари  Надлежни 
институции 

Финансиски 
средства 

С.Ц 1 Зголемување на конкурентно производство за најмалку 5% на земјоделски производи до крајот на 2027год. 
 

  

   

1.1 Зголемен откуп за 
најмалку 5% на 
различни 
земјоделски култури 

1.1.1. Воспоставување на 
организиран систем на 
откуп на земјоделски 
производи 

1.1.1.1. Изработка на агро - 
студија за на почва за правилно и 
рационално искористување на 
земјишни површини 

1.1.1.1 Изработена Студија 
за правилно и рационално 
искористување на земјени 
површини 

2023 -2027 1,000,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
СИПР  

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија  на 
граѓани, 
Министерство 
за земјоделие 

1.1.1.2. Изработка на план за 
организирано планско 
произвоство 

1.1.1.2. Изработен план за 
организирано планско  
производство 

2023-2027 600.000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
СИПР 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за земјоделие 

1.1.1.3.Обуки и едукација на сите 
засегнати страни за промоција на 
организирано планско 
производство 
 

1.1.1.3.Број на 
организирани обуки, број 
на информативни настани  
број на присутни 

2023-2027 90,000,000 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
СИПР 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за земјоделие 

1.1.1.4. Отварање на два откупни 
пункта согласно соодветни 
географски , плански и 
инфраструктурни услови. 

1.1.1.4. Број на откупни 
пункта  

2024 -2027 12.300.000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
Месни заедници, 
СИПР 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за земјоделие 

1.2. Зголемен број на 
нови производствени 
и преработувачки 
капацитети за 
најмалку 5% во 

1.2.1. Модерницација на 
земјоделското 
производство и 
преработувачка   со 
воведување на нови 

1.2.1.1.Организирање на 
домашни и меѓународни 
иновативни  саеми за земјоделци 

1.2.1.1.Број на 
организирани  саеми, број 
на штандови, број на 
посетители, Број на 
склучени договори помеѓу 

2023-2027 1.845.000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
Месни заедници 

Донатори 
Општина 
Куманово, АРР 
Здруженија на 
граѓани, 
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руралните средини технологии земјоделци Министерство 
за земјоделие 

1.2.1.2 Информавции, обуки и 
логистичка подршка при 
Користење на средства од 
Министерство за земјоделие 
,ИПАРД, АРР за модернизација на 
земјделие. 

1.2.1.2. Број на 
информативни настани и 
обуки. Број на присутни. 
Број на земјоделци кои ги 
искористиле мерките за 
модернизација 

2023 -2027  30,000,000 Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
Месни заедници, 
СИПР 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

1.3. Зголемен број на 
млади и жени  
земјоделци во 
рурални средини за 
најмалку 5% 

1.3.1. Јакнење на 
капацитети  на 
заинтересирани граѓани 
и мотивација  за 
претприемништво и 
отпочнување на бизнис 
во дел на земјоделие 

1.3.1.1. Информативни настани  
на засегантите страни 
искористување на можностите 
кои ги нуди националната 
програма за рурален развој и 
ИПАРД , ИПА и други програми за 
поддршка на рурален развој 

1.3.1.1. Број на 
информативни настани, 
број на поднесени 
апликации. Број на 
регистрирани земјоделци  

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
Здруженија, АРР, 
Центар за 
вработување, 
СИПР 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
АРР,Министерс
тво за 
земјоделие 

1.3.1.2 Едукација во средните 
училишта за мотивација на 
младите за вклученост во 
земјoделие 

1.3.1.2. Број на 
информативни настани во 
основите и средните 
училишта. Број на млади 
земјоделци  

2023 -2027 / Основни и Средни 
училишта , 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, АРР  

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

1.3.1.3. Мерки за Поддршка и 
субвенции со приоритети на 
млади и жени земјодeлеци преку 
финансиски средства 
обезбедени од различни 
донатори 

1.3.1.3. Број на лица кои се 
регистрирале како млади 
земјоделци 

2023 - 2027 / Општниа 
Куманово 
АРР , Здруженија 
на граѓани 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

 1.3.2. Отварање на 
дополнителни пазари во 
рурални средини 

1.3.2.1. Утврдување локации 
согласно услови на терен и 
отварање на мали зелени пазари. 

1.3.2.1. Број на зелени 
пазари. Број на земјоделци 
со закуп на тезги. 

2023 -2027 3,075,000,00 Општина 
Куманово, АРР, 
Здружение на 
граѓани, ЈП 
Пазариште 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

1.4.1. Зголемен 
процент на бизниси 

1.4.1. Унапредување на 
организациските 

1.4.1.1. Организирање на саеми 
за органско производство 

1.4.1.1. Број на саеми за 
органско производтво  

2023 -2027 900,000.00 Општина 
Куманово, АРР, 

Донатори 
Општина 
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од 5% до 10% на 
земјоделци кои се 
занимаваат со 
органско 
производство 

структури и менаџмент 
практиките на 
производители за 
органски земјоделски 
производи 

 Здружение на 
граѓани 

Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

1.4.1.2. Едукација на земјодлеци 
акредитирана  сертификација на 
органско земјоделско 
производство од страна на 
Институтот за акредитација на Р. 
С. Македонија во согласност со 
барањата за акредитација на 
сертификациски тела за 
производи. 
 

1.4.1.1. Број на едуцирани 
земјоделци за 
акредитација. 
Број на акредитации  

2023 -2027 90,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, Институт 
за акредитација 
на Р.С. 
Македонија  

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

1.4.1.3. Организирање на обуки 
за органско производство,  
вмрежување, промоција и 
маркетинг. 
 

1.4.1.3. Број на 
организирање на обуки. 
Број на присутни   

2023 - 2027 100,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, Институт 
за акредитација 
на Р.С. 
Македонија 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци 
производители,  

1.4.1.4. Креирање мерки за 
Субвенции за нови 
производители на органско 
прозиводство. 

1.4.1.4. Број на земјоделци 
кои добиле субвенции 

2023 -2027 2,214,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, Институт 
за акредитација 
на Р.С. 
Македонија 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци 
производители,  

1.4.1.5 Едукација за  Подигање на 
јавната свест за улогата на 
пчелите и другите опрашувачи во 
зголемување на приходите во 
земјоделство и во зачувувањето 
на здравата животната средина. 

1.4.1.5. Број на оддржани 
информативни настани. 
Број на присутни. 

2023 - 2027 90,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, 
Здруженија на 
Пчелари, Средно 
Земјоделско 
Училиште 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци 
производители, 

С.Ц. 2. Да се зголеми  број на земјоделци кои се занимваат со сточарство  до 10 %  повеќе во 2025год.   

2.1. Намалување на 
процентот на 
невработените лица 

2.1.1.Јакнење на 
капацитетите  во делот 
сточарство како 

2.1.1.1Информативни средби, 
едукација и обуки за жителите во 
руралните средини за можност и 

2.1.1.1.Број на едукации, 
средби и обуки. Број на 
присутни 

2023 -2027 90,000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 

Донатори 
Општина 
Куманово 
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со приоритет на 
млади и жени во 
селските средини 
преку потикнување 
за  учество во 
фармерството. 

поттикнуваање  на  
производство на 
традиционални 
производи  

услови за развој на сточарство. граѓани, , Средно 
Земјоделско 
Училиште 

Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци - 
сточари 

2.1.1.2.Поддршка и  субвенции за 
регистрираните сточари, со цел 
да се стимулира развојот и 
професионализацијата во 
сточарството како основна 
дејност 

2.1.1.2.Број на 
субвенционирани сточари 

2023 -2027 2,214,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, , Средно 
Земјоделско 
Училиште 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци -
сточари 

2..1.1.3. Финансиска поддршка за 
млади фармери при купување на 
првото стадо, зголемување на 
поддршката на производителите 
и поддршка за новативност во 
сточарството. 

2.1.1.3. Број на млади 
фармери корисници на 
субвензии 

2023 -2027 3,600,000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, , Средно 
Земјоделско 
Училиште 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци - 
сточари 

2.1.2.4 Субвенции при купување 
на опрема за подобрување на 
услови за развој на сточарство 
како и напредок на фармерите во 
делот на производтво. 

2.1.1.4. Број на корисници 
на субвенции 

2023-2027 3,600,000,00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, , Средно 
Земјоделско 
Училиште 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, АРР, 
Земјоделци - 
сточари 

С.Ц. 3. Развој на занаетчиство за 10% во делот бизнис, култура и традиција 
 

  

3.1. Зголемен број на 
млади за 10% кои се 
занимаваат со 
занаетчиство 

3.1.1. Креирање 
системски мерки и 
активности за 
поттикнување и 
мотивација за знаетот 
како бизнис 

3.1.1.1. Организирани линкувани 
активности помеѓу занаетчиите и 
средните стручни училишта за  
мотивација и практиканство.( 
обуки, информации, размена на 
искустваи др) 

3.1.1.1. Број на 
организирани средби, број 
на присутни. 

2023 -2027 90,000,00 Општина 
Куманово, 
Регионална 
Занаетчиска 
комора, основни 
и средни 
училишта, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

3.1.1.2. Субвенции за 
регистрирање на нови занаетчии 
како и субвенции и поддршка 

3.1.1.2. Број на 
субвенционирани  

2023 -2027 3,000,000,00 Општина 
Куманово, 
Регионална 

Донатори 
Општина 
Куманово 
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при купување на дел од опрема. Занаетчиска 
комора, 
Министерство за 
финансии , 
Центар за 
вработување 

Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

3.1.1.3. Промоција  и субвенција 
на практиканство 

3.1.1.2. Број на нови 
практикатни 

2023 -2027 2,400,000.00 Општина 
Куманово, 
Регионална 
Занаетчиска 
комора, 
Министерство за 
финансии , 
Центар за 
вработување 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

3.1.1.4. Организирање локални 
саеми за занаетчиство и како и 
посета на саеми  

3.1.1.4. Број на локални 
саеми и број на посетени 
саеми 

2023 -2027 450,000.00 Општина 
Куманово, 
Регионална 
Занаетчиска 
комора, 
Министерство за 
финансии , 
Центар за 
вработување 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

3.1.1.5. Отварање на занаетиска 
сувенирница за промоција на 
занаетчиите, привлекување на 
туристи и зголемување на 
приходи. 

3.1.1.5 Отворена локална 
сувенирница 

2023 -2027 1,800,000,00 Општина 
Куманово, 
Регионална 
Занаетчиска 
комора, 
Министерство за 
финансии , 
Центар за 
вработување 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

С.Ц. 4. Развој на рурален туризам за најмалку 10% во делот на  култура, угостителство  и гастрономија 
 

  

4.1.Зголемен број на 
туристи во руралните 
подрачја 

4.1.1.Подобрени услови 
и можности во дел на 
угостителство   

4.1.1.1. Соработка со домашни и 
странски угостители за 
промоција на можносити и 
услови. Зголемен број на легла во 
рурални средини. 

4.1.1.1. Број  на 
промотивни состанови. 
Потпишани договори и 
издадени дозволи за 
градба 

2023 -2027    / Општина 
Куманово, 
Здружени на 
угостители, 
бизнис заедница, 
СИПР, Фондација 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
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за развој на мали 
и средни 
претпријатија 

економина, 
Министерство 
за финансии 

4.1.1.2.Промоција на 
гастрономија и субвенција и 
подршка на за специфични / 
традиционални  угостители 

4.1.1.2. Број  на 
промотивни состанови. 
Потпишани договори и 
издадени дозволи за 
градба 

2023-2027 / Општина 
Куманово, 
Здружени на 
угостители, 
бизнис заедница, 
СИПР, Фондација 
за развој на мали 
и средни 
претпријатија 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии 

4.1.2. Подобрени услови 
за промоција за развој на 
здравствен и бањски 
туризам туризам 

4.1.2.1.Промоција на  можности и 
услови  за отварање на  АПИ 
комори за белодробни 
заболувања 

4.1.2.1. Број на одржани 
средби, број на присутни, 
Број на отворени АПИ 
комори 

2023 - 2027 1,500,000,00 Општина 
Куманово, 
Здружени на 
пчелари бизнис 
заедница, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија 

Донатори 
Општина 
Куманово 

Здруж
енија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии, 
АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

4.1.2.2 Промоција на можности и  
услови за развој на бањски 
туризам 

4.1.2.2. Број на промотивни 
настани, број на средби, 
број на потенцијални 
инвеститори 

2023 -2027 90,000.00 Општина 
Куманово, 
Здружение на 
граѓани, бизнис 
заедница, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани,Минист
ерство за 
економина, 
Министерство 
за финансии, 
АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

4.1.2.3.Изработка и 
имплементација на проекти за 

4.1.2.3. Број на 
реализирани проекти. Број 

2023 -2027 10,000,000.00 Општина 
Куманово, 

Донатори 
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заштита на животната средина  и 
озеленување на рурални 
подрачја 

на расчистени депонии и 
разеленети површини 

Здружени на 
граѓани, бизнис 
заедница, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија, ЈП 
Чистота и 
зеленило 

Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за економина, 
Министерство 
за финансии, 
АРР, 
Министерство 
за земјоделие 

4.1.2.4. Подготовка на стази/ 
патеки за велосипедисти и 
пешаци како и обележани табли 
во шумски предели 

4.1.2.4. Број на 
реализирани проекти  

2023 -2027 12,600,000.00 Општина 
Куманово, 
Здружени на 
граѓани, бизнис 
заедница, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија,  

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за економина, 
Министерство 
за финансии,  

4.1.3.Реконстурирани  
објекти од културно 
значење 

4.1.3.1.Изработка на проекти и 
реконструкција на најмалку три 
културни знаменитости. 

4.1.3.2. Број на 
реализирани проекти 

2023 - 2027 12,600,000,00 Општина 
Куманово, 
Здружени на 
граѓани, бизнис 
заедница, СИПР, 
Фондација за 
развој на мали и 
средни 
претпријатија, 

Донатори 
Општина 
Куманово 
Здруженија на 
граѓани, 
Министерство 
за економина, 
Министерство 
за финансии 

                                                         II РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

Програмска цел  Приоритети Активности/ Проекти Индикатори Временска 
рамка  

Буџет во денари  Надлежни 
институции 

Финансиски 
сретства 

С.Ц.  5 Да се подобри комунална ифраструктура во рурални подрачја 
 

  

5.1. Реконстукција 
постоечки и 
поставување на нови 
системи за здрава 
вода за пиење 

5.1.1.Подобрени 
комунални услуги во: 
Биљановце, 
Винце,Вујиновиќ, 
Градиште, Довезенце, 

5.1.1.1.Подготовка на техничка 
документација и  основен проект 
– Релација Општина Куманово – 
Куманово план, Сектор за 
урбанизам 

5.1.1.1. Број на изработени 
проекти 

2023 -2027 Според 
ценовник 
донесен од 
страна на Совет 
на општина 

Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП Водовод - 
Куманово 

Општина 
Куманово 
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Кшање, Карабичане, 
Кокошиње,  Косматац 
Кучкарево, Лопате, Ново 
село, Новосељане, 
Пчиња, Режановце, 
Речица Студена Бара, 
Тромеѓа, Табановце, 
Сушево, Уминдол- 
 

КУманово за 
работа на ЈП 
Куманово План 

5.1.1.2.Изготвена комплетна 
документација со дозвола и 
вклучување  во развојна 
програма 

5.1.1.2. Број на дозволи и 
број на проекти во развојна 
програма 

2023 -2027 / Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП Водвод 
Куманово 

Општина 
Куманово 

5.1.1.3.Обезбедување на 
финансиски средства преку 
меѓународни донатори, општина 
Куманово ЕУ фондови, СИПР, 
Владини програми 

5.1.1.3. Број на подготвени 
апликации и аплицирани 
проекти 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
консултантски 
куќи 

 

5.1.1.4. Изведба на проект/ 
реализиација 

5.1.1.4.Број на 
реазлизирани проекти 

2023 -2027 36,900,000.00 Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

5.2.Изградба и 
реконструкција на 
постоечка 
канализациона 
мрежа  

 

5.2.1.Подобрени 
комунални сулиги во : 
Агино село, Биљановце, 
Брзак, Јачинце, Клечевце 
Лопате, Ново село,. 
Пчиња,Романовце,Сопот
,Студена Бара, 
Табановце, Тромеѓа, 
Умин дол- Черкези, 

5.2.1.1.Подготовка на техничка 
документација и  основен проект 
– Релација Општина Куманово – 
Куманово план, Сектор за 
урбанизам 

5.1.1.1. Број на изработени 
проекти 

2023 -2027 Според 
ценовник 
донесен од 
страна на Совет 
на општина 
Куманово за 
работа на ЈП 
Куманово План 

Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП Водовод - 
Куманово 

Општина 
Куманово 

5.2.1.2.Изготвена комплетна 
документација со дозвола и 
вклучување  во развојна 
програма 

5.1.1.2. Број на дозволи и 
број на проекти во развојна 
програма 

2023 -2027 / Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП Водовод 
Куманово 

Општина 
Куманово 

5.2.1.3.Обезбедување на 
финансиски средства преку 
меѓународни донатори, општина 
Куманово ЕУ фондови, СИПР, 
Владини програми 

5.1.1.3. Број на подготвени 
апликации и аплицирани 
проекти 

2023 -2027   
                 /  

Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 
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СТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ИЗВЕШТАИ ОД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСИТУЦИИ 

 60 
 

5.2.1.4. Изведба на проект/ 
реализиација 

5.1.1.4.Број на 
реазлизирани проекти 

2023 -2027 36,900,000.00 Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

С.Ц. 6 . Да се подобри патна инфраструктура во рурални средини во Општина Куманово 
 

  

6.1.Реконструкција и 
изградба на патна 
инфраструктура на 
најмалку 10 населние 
места  

6.1.1.Подобрена патна 
инфраструктура во: 
Агиносело, 
Бељаковце,Биљановце,Б
рзак, Вак’в,Винце,Горно 
Којнаре-Дл’га, 
Добрашање,Довезенце-  
Живиње.Зубовце-  
Јачинце, Кшање, 
Клечевце- Кокошиње- 
Колитско-  
Косматац, Костурник- 
Кутлибег,Ново Село- 
Новосељане-Пчиња-
Режановце-Речица-
Романовце-Скачковце- 
Сопот,Студена 
Бара,Сушево,Табановце,
Тромеѓа - Черкези- 
Четирце Шупли Камен  

6.1.1.1.Подготовка натехничка 
документација и  основен проект 
– Релација Општина Куманово – 
Куманово план, Сектор за 
урбанизам 

6.1.1.1. Број на изработени 
проекти 

2023 -2027 Според 
ценовник 
донесен од 
страна на Совет 
на општина 
Куманово за 
работа на ЈП 
Куманово План 

Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План 

Општина 
Куманово 

6.1.1.2.Изготвена комплетна 
документација со дозвола и 
вклучување  во развојна 
програма 

6.1.1.2. Број на дозволи и 
број на проекти во развојна 
програма 

2023 -2027 / Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП  

Општина 
Куманово 

6.1.1.3.Обезбедување на 
финансиски средства преку 
меѓународни донатори, општина 
Куманово ЕУ фондови, СИПР, 
Владини програми 

6.1.1.3. Број на подготвени 
апликации и аплицирани 
проекти 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

6.1.1.4.Изведба на проект/ 
реализиација 

6.1.1.4.Број на 
реазлизирани проекти 

2023 -2027 32,000,000.00 Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

С.Ц. 7. Поставување  на гасоводна мрежа   

7.1.Да се инсталира 
гасоводна мреже на 
најмалку две 
локации 

7.1.1.Да се постави 
гасоводна мрежа во : 
Лопате и Режановце 

7.1.1.1Подготовка натехничка 
документација и  основен проект 
– Релација Општина Куманово – 
Куманово план, Сектор за 
урбанизам 

7.1.1.1. Број на изработени 
проекти 

2023 -2027 Според 
ценовник 
донесен од 
страна на Совет 
на општина 

Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП Кууманово Гас 

Општина 
Куманово 
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Куманово за 
работа на ЈП 
Куманово План и 
ЈП Куманоо План  

7.1.1.2.Изготвена комплетна 
документација со дозвола и 
вклучување  во развојна 
програма 

7.1.1.2. Број на дозволи и 
број на проекти во развојна 
програма 

2023 -2027 / Општина 
Куманово и ЈП 
Куманово План, 
ЈП , ЈП Куманово 
Гас 

Општина 
Куманово 

7.1.1.3.Обезбедување на 
финансиски средства преку 
меѓународни донатори, општина 
Куманово ЕУ фондови, СИПР, 
Владини програми 

7.1.1.3. Број на подготвени 
апликации и аплицирани 
проекти 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

7.1.1.4.Изведба на проект/ 
реализиација 

7.1.1.4.Број на 
реазлизирани проекти 

2023 -2027 12,300,000.00 Општина 
Куманово, 
Консултански 
куќи. 

Донатори, 
СИПР, 
Фондација за 
развој на мали 
и средни 
претпријатија 

                                                  III ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА   

Програмска цел  Приоритети Активности/ Проекти Индикатори Временска 
рамка  

Буџет во денари  Надлежни 
институции 

Финансиски 
средства 

С.Ц. 8. Заштита на животна средина и подобрување на сегментите за унапредување на животна средина    

8.1. Да се воведе 
систем на одржливи 
практики за следење 
на состојбата 

8.1.1. Имплементација 
на ЛЕАП како акциони 
годишни програми 

 

8.1.1.1 Подготовка на проекти и 
имплементација на активности 
согласно ЛЕАП 

 

8.1.1.1.Број на 
реализирани проекти 
согласно ЛЕАП 

2023 -2027 4,500,000.00 Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, ЈП 
Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др. 

8.1.1.2. Воспоставување на 
систем за инсистуционална 
имплементација на активности 

8.1.1.2.Формирање на 
локално координативно 
тело  

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, ЈП 
Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 
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8.1.1.3. Редовно да се 
ажуррираат акционите планови 

8.1.1.3. Мониторинг и 
евалуација од страна на 
координативно тело 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани, ЈП 
Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.2. Да се подобри 
справувањето со 
цврст отпад 

8.2.1. Воспоставување на 
систем на селектирање, 
рециклирање и 
обработка на  отпад 

8.2.1.1. Создавање на подобри 
услови и опрема на локалната 
депонија Краста  

 

8.2.1.1.Претоварна станица 
до Главна депонија 

2023 -2027 / Општина 
Куманово СИПР , 
Јавно 
претпријатие 
Чистота и 
зеленило 

Проектот е 
покриен од 
страна на ЕУ 

8.2.1.2.Системска и организирана 
поврзасност со предвидената 
регионална депонија  

8.2.1.2.Поголема 
ефикасност за справување 
со отпад. Намалени 
депонии, почиста околина 

2023 -2027 36, 000,000.00 Општина 
Куманово СИПР , 
Јавно 
претпријатие 
Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.2.1.3. Зголемен потенцијал на 
ЈП Чистота и зелено можност за 
соработка со приватни компании 
за систем за справување со отпад 
во рурални средини 

8.2.1.3. Број на нови возила 
и опрема за ЈП Чистота и 
зеленило. Број на 
потпишани договори за 
соработка 

2023 -2027 90,000,000.00 Општина 
Куманово СИПР , 
Јавно 
претпријатие 
Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.2.2.Отстранување на 
диви депонии на отпад и 
разеленување на истите 
локации 

8.2.2.1. Организирање  на 
еколошки  акции за 
расчистување на локални 
депонии како и одржвање на 
истите од страна на ЈП Чистота и 
зеленило – Куманово , граѓански 
организации и месно население. 

8.2.2.1. Број на 
организирани еколошки 
акции. Број на зголемени 
зелени површини. 

2023 -2027 / Општина 
Куманово СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило, 
основни и средни 
училишта, 
локални 
институции, 
здруженија на 
граѓани 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.2.2.2.Организирање на акции 
за отстранување на кабаст  отпад  
и електронска и електрична 
опрема. 

8.2.2.2. Број на 
организирани акции. Број 
на зелени површини 

2023 -2027 / Општина 
Куманово СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило, 
основни и средни 
училишта, 
локални 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 
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институции, 
здруженија на 
граѓани 

8.3 Да се подобри 
управувањето со 
отпадните води 

8.3.1 Намалување на 
употреба на вештачки 
ѓубрива и пестициди во 
земјоделството 

8.3.1.1. Организирање на обуки и 
едукативни работилници  

8.3.1.1.Број на 
организирани обуки, 
едукативни работилници  

2023 -2027 300,000.00 Општина 
Куманово СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило, 
основни и средни 
училишта, 
локални 
институции, 
здруженија на 
граѓани 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.3.2 Изработка на 
локални  канализациони 
системи со поставување 
на мали  пречистителни 
станици 

 

8.3.2.1.Ажурирање на документ 
за  испитување на можноста за 
поврзување на населени места со 
канализациона мрежа  
(физибилити студија) 

8.3.2.1.Изработена 
физбилити студија 

2023 -2027 3,600,0000.00 Општина 
Куманово ,СИПР и 
ЈП Видивод 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.3.2.2.Потготовка на 
документација и аплицирање кај 
национални и меѓународни 
донатори и фондации 

8.3.2.1. Број на аплицирани 
проекти 

2023 -2027 / Општина 
Куманово 
Консултантски 
куќи 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.4 Да се заштити 
биодиверзитетот во 
рурални средини 

8.4.1.Заштита на шумите 
од 
непланско сечење и 
пожари и подигање на 
нови шумски појаси   

 

8.4.1.1 Организирани акции за 
пошумување вп рурални средини 
од страна на: Општина Куманово 
локални институции, граѓански 
организации, центар за 
управување со кризи, ЈП Чистота 
и зеленило  

8.4.1.1. Број на  
организирани акции за 
пошумување 

2023 -2027            / Општина 
Куманово СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило, 
основни и средни 
училишта, 
локални 
институции, 
здруженија на 
граѓани 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.4.1.2. Организирање на 
кампањи против непланско 
сечење на дрва  

8.4.1.2. Број на 
организирани кампањи  

2023 -2027  100,000.00 Општина 
Куманово СИПР , 
Здружженија на 
граѓани  

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
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граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.4.2 Создавање основа  
за природен музеј 

 

8.4.2.1. Подготвока и студија за 
постоечки видови во регионот и 
анализа на ситуација преку 
мапирање и истражување на 
регионот 

8.4.2.1. Подготвена студија 
за постоечки видови во 
регионот 

2023 -2027 950,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.4.2.2 Промоција и заштита на 
видови од регионот 

8.4.2.2.Број на 
организирани настани, 
прилози и сл 

2023 -2027 120,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
ЈП Чистота и 
зеленило 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.5. Да се намалат 
негативните ефекти 
од климатски 
промени 

8.5.1.Искористување на 
алтрнативни начини на 
производство на 
енергија  

 

8.5.1.1. Организирање на 
информативни, едукативни 
настани и работилници за 
алтернативни начини на 
производтво на енергија 

8.5.1.1. Број на 
организирани средби, Број 
на присутни, број на 
работилници и обуки 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија , ЛЕСС 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.5.2.Поддршка за 
искористување на 
сончевата енергија во 
руралните средини 

8.5.2.1.Едукација, обука и 
имплементација на проекти 
поврзани со поставување на 
фотоволтаични панели на 
земјоделски површини. 

8.5.2.1. Број на едукативни 
работилници, Број на 
присутни, Број на 
компании и др. 

2023 -2027 100,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија , ЛЕСС 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

8.5.2.2. Проект за истражување 
на можности за  алтернативни  
начини на производство на 
енергија  

8.5.2.2. Физибилити студија 
за истражување на 
алтернативни начини за 
производтво на енергија 

2023 -2027 950,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија , ЛЕСС 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

РАЗВОЕН СТОЛБ                                                                                               IV ВМРЕЖУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА   

Програмска цел  Приоритети Активности/ Проекти Индикатори Временска 
рамка  

Буџет во денари  Надлежни 
институции 

Финансиски 
средства 

С.Ц. 9. Вмрежување и заедничко делување на сите засегнати страни за унапредување на рурални средини   
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9.1.Подобри услови 
во рурални средини 
преко обезбедни 
финасии и  
искористеност на 
програмите за 
рурален развој  

                 
 
 

9.1.1.Јакнење на 
капацитети на локални 
институции и  ГОи, и 
население    од 
руралните средини за 
аплицирање на  
програми кои 
поддржуваат рурален 
развој 

9.1.1.1.Формирање на локално 
тело за потребите за рурален 
развој. 

 

9.1.1.1. Формиано тело за 
потребите за рурален 
развој 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

9.1.1.2.Ставање на функија на 
ЛАГ во делот на логистика 
менторство и изработка на 
проекти за рурален развој. 

 

9.1.1.2. Број на проекти 
реализирани прегу ЛАГ и 
Општина Куманово 

 2023  -2027 10,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ  

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

9.1.1.3. Обука на локално тело за 
рурален развој за подготовка на 
апликации за програми за 
рурален развој 

9.1.1.3.Број на 
реализирани обуки, број на 
присутни,  

2023 - 2027 600,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

9.1.1.4.Ставање во функција на 
месните заедници со цел: 
мапирање анализа и репавање 
на проблеми 
Средби со претставници од 
месни заедници и месно 
население 

9.1.1.4Реконструирани 
објекти во сопственост на 
општина Куманово. 
Функционални месни 
заедници. Број на 
организирани средби  

2023 -2027 18,000.000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
МЗЖС и др 

9.2. Да се подобрат 
условите во 
руралните средини 
преку едукација,      
обуки и директна 
помош на месното 
население     

9.2.1.Вмрежување на 
сите засегнати страни за 
користење на 
релевантни  капацитети 
за рурален развој 

9.2.1.1.Средби со претставници 
од месни заедници и месно 
население а идентификација на 
потреби 

9.2.1.1.Број на 
организирани средби, број 
на присутни 

2023 -2027 / Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
АРР и др 

9.2.1.2.Обуки од локални и 
национални институции за 
информации и можности за 
аплицирање 

9.2.1.2.Број на 
организирани обуки. Број 
на обучени лица. 

2023 -2027     900,000.00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ, 
ЛЕСС 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
граѓани СИПР, 
АРР и др 

9.2.1.3.Организирање на саеми 
симпозиуми странски патувања и 
БТБ средби 

 

9.2.1.3Број на 
организирани саеми, 
патувања, БТБ средби 

2023 -2027 1.200,000,00 Општина 
Куманово, СИПР , 
Здруженија, ЛАГ, 
ЛЕСС 

Донатори, 
Општина 
Куманово, 
Здруженија на 
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граѓани СИПР, 
АРР и др 


