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

Година LXV
Број 6
Куманово
16 април
2020 г.

Претплата за 2020 година
изнесува 2.000 денари.
трезорска с-ка 100-0000000630-95
с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18
приходна шифра 725939

161.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 2690/3, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-2727/1
15 април 2020 година
Куманово

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

162.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 34 став 5 од Законот за буџети („Службен
весник на РМ“ бр. 64/2005, 4/2008,103/2008, 159/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012,
192/2015 и 167/2016), Советот на Општина Куманово на 40-та седница одржана на 15
април 2020 година донесе
ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово
за 2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Куманово за 2020 година на следниот начин:
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Потпрограма
Потставка

A00

СОВЕТ НА ОПШТИНА

413110
420220
426210

Тековни резерви (разновидни расходи)
Патување во странство – патни расходи
Расходи за репрезентација

D00

ГРАДОНАЧАЛНИК

420220
426990
464990

Патување во странство – патни расходи
Други оперативни расходи
Други трансфери

E00

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

420220
424420
426210

Поправки и одржување на софтверска и хардвер

EA0

Патување во странство – патни расходи
Расходи за репрезентација

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

САМОФИН.

БУЏЕТ

ДОТАЦИИ

ДОНАЦИИ

КРЕДИТИ

3.590.000
-40.000
-150.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-150.000
-100.000
-200.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-150.000
-1.000.000
-1.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-300.000
-500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА

480140
482930

Купување на информатичка и видео опрема
Реконструкција на други објекти

0

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Куманово и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2020 година.
Бр. 09-2690/3
15 април 2020 година
Куманово

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

163.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за обезбедување на парични средства од Буџетот на
Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за
потреби на Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за обезбедување на парични средства од Буџетот на
Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна
за потреби на Општина Куманово, Бр. 09 - 2690/4, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-2728/1
15 април 2020 година
Куманово

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

164.
Врз основа на член 68 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник
на Општина Куманово‘‘ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 21 став 1 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2020 година („Службен гласник на
Општина Куманово‘‘ бр. 16/19 и 1/20), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 15 април 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за
набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина
Куманово
Член 1
Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година, од Програмата
АОО – Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни
расходи), да се обезбедат дополнителни парични средства во износ од 3.000.000
денари со вклучен ДДВ, за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за
потреби на Општина Куманово, а во врска со прогласената вонредна состојба на
територијата на Република Северна Македонија поради пандемијата со корона
вирусот.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се искористат за набавка на:
- средства за дезинфекција, во вредност од 600.000 денари
- хуманитарни пакети со храна и средства за дезинфекција за потребите на
социјално загрозеното население, во вредност од 1.000.000 денари
- опрема и заштитни средства (одела, маски и др.) кои ќе се користат при прскање
со средствата за дезинфекција, во вредност од 800.000 денари
- резервни средства, во вредност од 600.000 денари.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово‘‘.
Бр. 09 – 2690/4
15 април 2020 година
Куманово

Совет на ОпштинаКуманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

165.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на
комуналните такси
1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висина на
комуналните такси, Бр. 09 - 2690/6, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-2730/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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166.
Врз основа на член 2 и член 20 од Законот за комуналните такси („Службен
весник на РМ“ бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член
68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.
13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15
април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси
Член 1
Во Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси („Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 10/05, 7/10 и 5/16), во член 2 тарифен број 1, точката в) се
менува и гласи:
„в) деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на
производството, прометот и услугите, освен за продавници, киосци, деловни единици и
слично за кои таксата изнесува 2000 ....................................................................4000 ден.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“, а ќе се применува за решенијата за комунална такса за 2020
година.
Бр.09 – 2690/6
15 април 2020 година
Куманово

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

167.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град
Куманово за 2020 година
1. Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на
град Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 2690/5, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-2729/1
15 април 2020 година
Куманово

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

168.
Врз основа на член 94 и член 95, став 1 и став 5 од Законот за градежно земјиште
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и
(„Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Општина
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Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и
Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфрастуктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ" бр.
193/16), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020
година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и
одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година
Во Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на
комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 16/2019), по потточката В.2.3. се додава нова потточка В.2.3.1.
која гласи:
„В.2.3.1. Субјектите се ослободуваат од плаќање на надомест (комунална такса) за
привремено користење на јавните уредени површини пред деловен простор (за
тезги, изложување на артикли, столови и маси пред деловни простории) во периодот
од 01.03.2020 година до 31.12.2020 година.“
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 2690/5
15 април 2020 година
Куманово

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

169.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово –
паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за
период на траење на вонредна состојба
1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово –
паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за
период на траење на вонредна состојба, Бр. 09 - 2690/7, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-2731/1
15 април 2020 година
Куманово

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

170.
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член
25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен

Страница 178

Број 6

16 април 2020 г.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за
престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на
вонредна состојба
1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за
престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на
вонредна состојба, Бр. 02-140/2, донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие, на седницата одржана на 14.04.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Куманово"
Бр. 09 – 2690/7
15 април 2020 година
Куманово

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

171.
Врз основа на член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 56 став 4, 5, 6, 7 и 8 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19),
Градоначалникот на Општина Куманово донесе
РЕШЕНИЕ
1. Член на Советот на Општина Куманово, Владимир Павловски, ул. С.Ковачевиќ
9б–1/9, Куманово, СЕ ОПРЕДЕЛУВА да го заменува Градоначалникот на
Општина Куманово, во случај на негова спреченост или отсуство.
2. За времето кога ќе го заменува Градоначалникот, на членот на Советот,
Владимир Павловски ќе му мирува функцијата член на Советот.
3. Градоначалникот ќе го информира Претседателот на Советот за денот на
настанувањето на спреченоста или отсуството.
4. Членот на Советот од точка 1 на ова Решение за времето кога ќе го заменува
Градоначалникот ќе ги врши само неопходните активности за да не се создаде
вакуум во функционирањето на локалната самоуправа.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општина Куманово“.
Образложение
Градоначалникот на Општина Куманово, врз основа на член 52 став 5 од
Законот за локална самоуправа, во постапка уредена со Статутот на Општина
Куманово, одлучи како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.
Бр. 08-2711/2
16 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово
Максим Димитриевски, с.р
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