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

Година LXIV
Број 10
Куманово
26 септември
2019 г.

Претплата за 2019 година
изнесува 2.000 денари.
трезорска с-ка 100-0000000630-95
с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18
приходна шифра 725939

545.
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 набавка на моторни возила за потреби на Општина
Куманово
1. Се објавува Одлуката за набавка на моторни возила за потреби на Општина
Куманово, Бр. 09-6239/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 24 септември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6594/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

546.
Врз основа на член 64 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ”
бр. 5/02), член 68, член 98 и член 99 став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за набавка на моторни возила за потреби на
Општина Куманово
Член 1
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По пат на лизинг, за потребите на органите на Општина Куманово и општинската
администрација да се набават 6 (шест) моторни возила.
Член 2
За реализација на член 1 од оваа Одлука се задолжува Градоначалникот на
Општината да спроведе јавна набавка во согласност со предвидената законска постапка.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 6239/4
24 септември 2019 година
Куманово

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

547.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за
вработување во 2020 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Предлог - Годишниот план за
вработување во 2020 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово,
Бр. 09-6239/19, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата
одржана на 24 септември 2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6609/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

548.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр. 143/19) и член 68 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2020 година на
ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово

Член 1
Се дава согласност на Предлог - Годишниот план за вработување во 2020 година на
ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 6239/19
24 септември 2019 година
Куманово

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

549.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за
вработување во 2020 година на ЈП „Водовод“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Предлог - Годишниот план за
вработување во 2020 година на ЈП „Водовод“ – Куманово, Бр. 09-6239/20, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6610/1
25 септември 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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550.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр. 143/19) и член 68 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2020 година на
ЈП „Водовод“ – Куманово
Член 1
Се дава согласност на Предлог - Годишниот план за вработување во 2020 година на
ЈП „Водовод“ – Куманово.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 6239/20
Совет на Општина Куманово
24 септември 2019 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
551.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за давање на согласност за имплементација на проектот
„Реконструкција на спомен соба на Спомен Костурница“
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за имплементација на проектот
„Реконструкција на спомен соба на Спомен Костурница“, Бр. 09-6239/22, што
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6612/1
25 септември 2019 година

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

552.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен
гласник на Општина Куманово‘‘ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на согласност за имплементација на проектот „Реконструкција на спомен
соба на Спомен Костурница“
Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина Куманово дава согласност Општината да
учествува со финансиски средства во износ од 5000 евра во денарска противвредност во
рамките на „Иницијатива за прекугранична културна размена (МАКС ФОРУМ)” број на
грант 2017/395-188.
Во рамки на проектот, ИБПЕ (Здружение за унапредување на одржлив развој
Институт Балкан про Европа Скопје) ќе инвестира 1.019.240 денари (16,600 евра).
За да се реализира одобрениот проект за реконструкција на спомен соба на Спомен
Костурница, Општината треба да обезбеди основен проект за реконструкција, како и
финансиски средства во висина од 5.000 евра (во денарска противвредност), согласно
предмер-пресметка на проектот.
Проектот е финансиран од страна на Европска Унија од прекугранична програма
помеѓу Република Косово и Република Северна Македонија.
Целата постапка за изведба на реконструкцијата ќе биде реализирана од страна на ИБПЕ,
во рамки на проектот.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 6239/22
24 септември 2019 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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553.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на
Општина Куманово за 2019 година, Бр. 09-6239/24, што Советот на Општина
Куманово ја донесе на седницата одржана на 24 септември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6614/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

554.
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година
(„Службен
гласник на Општина Куманово“ бр. 15/18 и 2/19), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019
година
Член 1
Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година, од Програмата АОО
– Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се
исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар на семејна куќа и
на инвентарот, односно на земјоделски објект (штала и племна), на :




Јосиф Зафировски од с. Кучкарево, Куманово, во износ од 30.000 денари
Љубомир Јовановиќ од с. Речица, Куманово, во износ од 30.000 денари
Иван Илиевски од с. Проевце, Куманово, во износ од 20.000 денари

Член 2
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Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово“.
Бр. 09 – 6239/24
24 септември 2019 година
Куманово

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

555.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина
Куманово за 2019 година
1. Се објавува Програмата за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина
Куманово за 2019 година, Бр. 09-6239/21, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 24 септември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6611/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

556.
Врз основа на член 2 став 1 точка 3 и член 14 став 4 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 11 од Законот за надворешни работи („Службен
весник на РМ“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15) и член 66 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07 и 8/15),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА
2019 ГОДИНА
Вовед
Во периодот на изминатите тринаесет години, во сферата на развојот на Општините
како самостојни единици на локална самоуправа во границите на Република Северна
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Македонија се бележи нагорна линија на развој на системските реформи како и развој на
интеграциските процеси спроведени во насока на приближување кон стандардите на
Европската Унија. Тоа е особено изразено со отпочнувањето на процесот на
децентрализацијата во нашата Република која и официјално започна на 1 Јули 2005
година.
Во доменот на тие изминати шест години, овој процес бележи одредени развои во
различни области со разновидна динамика, така што Општината Куманово посебно се
издвојува во тоа.
Имено, говорејќи за предметната сфера (меѓународна соработка и евроинтеграции)
развојната динамика на оваа локална самоуправа предничи пред сите Општини од
Република Северна Македонија, така што од Јануари 2010 година во својот состав на
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општината Куманово креира, Сектор за меѓународна соработка и
евроинтеграции1 (кој има примарна цел развој на меѓународна соработка и
евроинтеграции). Се работи за вид на организационен облик кој своите постоечки
капацитети 2 треба да ги постави за поддршка во имплементација на предвидени пред се,
локални политики и стратешки програми.
Во 2018 година, согласно Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово 3,
дотогашниот Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции го менува својот
назив кој гласи Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко
планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР), во чиј
состав се наоѓаат Одделение за меѓународна соработка и евроинтеграции и
Одделение за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален
економски развој (ЛЕР).
Цел што треба да се постигне:
Соработка и размена на идеи и искуства со збратимени градови на Општината Куманово,
како и општини со кои општината има досегашна соработка и реализација на конкретни
активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.
Цели:
• Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на
Општина Куманово;
• Продлабочување на соработката со меѓународни граѓански организации
• Реализација на заеднички активности и проекти;
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
• Проширување на меѓународната соработка на локално и регионално ниво,
1

Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово со
која се формира Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции со две одделенија и тоа : Одделение за меѓународна соработка и
одделение за евроинтеграции.
2
Покрај двете одделенија , Секторот има одредена надлежност во имплементација на активностите од Инфо – Точката Куманово
(Делегацијата на Европската комисија во 2003 воспостави мрежа од инфо точки на ЕУ, кои се сместени во неколку
градови ширум земјата. Седумте инфо точки на ЕУ беа отворени во рамките на Центрите за информирање на граѓаните во општините Битола,
Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Тетово и Велес. )
3
Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово со
што Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции го менува својот назив кој гласи Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции,
стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР).
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Вклучување на локалните установи и јавни претпријатија во меѓународната
соработка

Целни групи:
• Сите граѓани на Општина Куманово и граѓаните на збратимените градови и
градовите пријатели на Општина Куманово,
• Градоначалниците, Советите на општините и менаџерските тимови во општините и
градовите;
• Центарот за развој на Североисточниот плански регион;
• Локални установи и јавни претпријатија;
• Здруженија на граѓани;
• Бизнис –сектор;
• Медиуми;
• Потенцијални инвеститори

Меѓународни организации

Туристи и посетители
ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ
Евроинтеграции
Продлабочување на меѓународната соработка




Евроинтегративните процесиi4 и во 2019 година остануваат приоритет на планот на
меѓународната соработка. Во 2019 година, Општина Куманово ќе реализира конкретни
активности во рамките на проектите на Европската Унија и ќе работи на продлабочување
на соработката со збратимените и градовите пријатели.
Општината Куманово во текот на 2019 година, во делот на евроинтеграциите , работи
и ќе работи кон реализација на проекти, во партнерство со општините со кои оставрува
долгогодишна соработка на полето на работа со проекти, како и аплицирање на нови
проекти кај странски донатори. Општината Куманово, во делот на апликациите подготвува
проекти од областа на енергетската ефикасност, образование, култура, заштита на
културно наследство, туризам, социјална заштита, инфраструктурни проекти, како и други
области кои се важни за граѓаните на Општината Куманово.

4

Во делокругот и начинот на извршување на работите од сферата на спроведување на одредени евроинтеграциски процеси на
локално ниво, се иницираат одредени надлежности кои локалната самоуправа на Општина Куманово во доменот на своите
ингиренции може да делува и тоа : Следење на активностите поврзани со европските процеси, Обезбедува информации на Општина
Куманово за европските политики кои се во тек на дефинирање, Презентирање на одредени мерки и активности за изградба на
капацитетите на општинската администрација согласно со европското законодавство., Организирање на тркалезни маси и
конференции кои се однесуваат на развојот на локалното законодавство., Делување во ефективно усвојување на европските
структурни фондови преку лесен достап на информации за европските програми, проекти и иницијативи за заедништво.,
Континуирано обезбедување на комуникација со институциите кои се занимаваат со европските прашања (Национален совет за
евроинтеграции при Собранието на РМ, Секретаријатот за европски прашања-СЕП при Влада на РМ, Европската комисија во РМ и
др.).
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Успешно користење (во доменот на ЛС) и управување со претпристапните фондови
на ЕУ на локално ниво со посебен осврт на инструментот за претпристапна помош-ИПА
поточно ИПА II Компонента која е насочена кон прекуграничната соработка, со што на

Општината Куманово и се дава можност да аплицира на заеднички проекти со
Република Србија, Република Бугарија и Република Косово кои ќе бидат од големо
значење за Општината Куманово. Основна цел на компонентата за прекугранична
соработка е да ја негува стабилноста, безбедноста и просперитетот што е заеднички
интерес на засегнатите земји и да го охрабри прекуграничниот хармоничен, избалансиран
и одржлив развој.

Програмата на Општина Куманово, која се однесува на меѓународната соработка и
евроинтеграците, континуирано е насочена кон зајакнување и проширување на
соработката со збратимени градови и градови пријатели и реализација на конкретни
активности и проекти во Рамките на ЕУ програмите и другите расположиви меѓународни
фондови.

Продлабочување на меѓународната соработка
Во делот на меѓународната соработка5, Општината Куманово, ќе ги опфати
следните активности во делот на негување на досегашната воспоставена соработка со
збратимени општини, општини со кои има потпишано меморандум за соработка, општини
со кои се водат преговори за заеднича соработка, организиран престој на делегации во
Општина Куманово, посета на делегации од Општината Куманово на збратимени градови
и градови со кои е воспоставена соработка, како и општини со кои интнзивно се работи на
воспоставување на соработка, реализцаија на европски проекти, поточно проекти преку

5

Во делокругот и начинот на извршување на работите од сферата на меѓународната соработка се иницираат одредени надлежности
кои локалната самоуправа на Општина Куманово во доменот на своите ингиренции може да делува и тоа :












Воспоставување, одржување и развивање на соработката на општината Куманово со општини во други земји, со странски донатори,
организации и со кредитори.
Воспоставува соработка со меѓународни организации на локалните заедници.
Врши работи што се поврзани со воспоставување, одржување и развивање на соработката на општината со општини во други земји,
со странски донатори, организации и со кредитори.
Организира средби и состаноци со претставници на општини и организации од странство.
Презема мерки и активности за зачленување на општината во меѓународни организации на локални власти.
Дава мислење во врска со договори за меѓународна соработка и го следи нивното извршување.
Ги реализира проектите од областа на соработка на општината со збратимени општини во странство во соработка со другите делови
на општинската администрација,
поднесува предлог-проекти за поддршка од странски донатори и кредитори.
Го организира учеството на општината на конкурси за финансирање на проекти од страна на странски донатори и кредитори.
Учествува во подготовката и евалуацијата на целокупната документација што се поднесува до странските донатори и кредитори.
Ја координира активноста на сите делови на општинската администрација околу реализацијата на проектите финансирани од
странски донатори и кредитори .
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ИПА II компонента, која се однесува на прекугранична соработка, во јакнење и
зацврстување на заеднички капацитети помеѓу општините.
Во делот на меѓународната соработка Oпштина Куманово, континуирано остварува
средби со дипломатски претставници од различни држави акредитирани во нашата
држава, сè со цел да се одржува и негува досега воспоставената соработка, и истата да се
продлабочува во разни сфери на општетствениот живот, но и интенција да се воспотавува
соработка со други држави и општини. Исто така, во делот на меѓународната соработка,
Општина Куманово, соработува и со меѓународни организации и институции, во разни
области од општествената сфера, а во интерес и за добро на граѓаните на Општина
Куманово.
До сега Општина Куманово во делот на меѓународната соработка бележи голем
напредок, како во воспоставување на контакти и соработка со меѓународни организаци,
амбасади кои што се акредитирани во нашата држава, така и со други градови и држави на
Балканот и во Европа.
Општина Куманово досега е збратимена со Бања Лука и Бјелина од Босна и
Херцеговина, Никшиќ од Црна Гора, Кампина од Романија, Габрово и Пловдив од
Република Бугарија, Панчево, Чукарица, Горни Милановац, Лесковац и Врање од
Република Србија, Чорлу од Република Турција, а има потпишано и Меморандуми за
соработка со Марибор од Република Словенија, Нови Сад од Република Србија, Ќустендил
и Дупница во Република Бугарија.
Воедно, Општина Куманово, одржува и ги унапредува меѓусебните односи и релации
и со други општини, како Општина Бујановац и Владички Хан од Република Србија,
Општина Гњилане од Република Косово, Општина Драч од Република Албанија, Актобе
Регион во Казакстан.
Во тек се преговори за воспоставување на соработка и со Град Лариса во Република
Грција и Град Аарау во Кантон Аргау во Швајцарија.

Општина Куманово со погоре наведените општини ја негува и унапредува својата
соработка преку бројни заеднички посети и состаноци, размена на идеи и искуства во
областа на работа со прокети, поврзување како партенри за учество на повици за проекти
за прекугранична соработка, како што е случајот со Општина Гњилане, за прекугранична
соработка Македонија-Косово, Општина Бујановац и Владички Хан, за прекугранична
соработка Македонија-Србија, Општина Дупница, за прекугранична соработка
Македонија-Бугарија, кое што резултираше и со добивање на проект Заедничка историја и
култура-мост преку границите.
Соработката, помеѓу Општина Куманово и збратимените општини, односно општините со
кои имаме потпишано Меморандум за соработка, но и со оние општини со кои се планира
воспоставување на соработка, ќе бидат насочени на полето на културата, спортот,
образованието, размена на позитивни идеи и искуства во делот на функционирањето на
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администрацијата, како и учество во разни програми за финансирање на проекти од разни
донатори.
Од друга страна пак, Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции,
интензивно работи на промоција на Општина Куманово на меѓународен план, како
општина која нуди добри услови за соработка, но и можности за инвестирање во истата, во
разни бизниси, сè со цел да се привлечат поголем број на странски, но и домашни
инвеститори.
Бидејќи во 2019 година е јубилејот од постоењето на Општина Куманово, поточно оваа
година Општина Куманово одбележува 500 години од своето постоење, предвидени се
голем број активности, во коишто Одделението за меѓународна соработка и
евроинтеграции активно ќе учествува, преку прием на делегации од збратимени општини,
делегации со кои општината има Меморандум за соработка, делегации со кои општината
Куманово работи на воспоставување на соработка, делегации од амбасади акредитирани
во нашата држава, претставници на меѓународни организиации институции, со цел да се
одржуваат традиционалните добри и пријателски односи со погоре наведените чинители.

Заклучок:
Оваа Програма во 2019 година, за првпат се носи од страна на Одделнието за
меѓународна соработка и евроинтеграции, со што истата се темели и базира на
спроведување на досегашни активности, оставарување соработка со странски и домашни,
меѓународни институции, организации, амбасади, реализација на проекти, соработка со
збратимени градови, соработка со општини со кои Општина Куманово има потпишано
Меморандум за соработка, во разни области на општественото живеење, сè со цел да се
зајакнат капацитетите на Општина Куманово на план на меѓународна соработка и
евроинтегративните процеси.
Бидејќи, истата се носи во 2019 година, нема предвидено финансиски средства, за 2019
година.
Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/21
24 септември 2019 година
Куманово

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

557.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
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Заклучок
за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година
1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година, Бр.
09-6239/25, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана
на 24 септември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6615/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

558.
Врз основа на член 20 и член 21 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 1 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019
година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 2/2019 и 8/2019) во точка Е.2.2
Урбанистички планови финансирани од физички и правни лица, по потточката Е.2.2.88
се додаваат нови 6 (шест) потточки, и тоа:
Е.2.2.89. ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, УБ 65-д; Плански опфат помеѓу:
ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„Крсте Мисирков“, ул.„Црнотравска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.90. ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 81; Плански опфат помеѓу: ул.„11-ти Ноември“,
сервисна улица по ГУП (профил 41-41), ул.„2005“, ул.„Индустриска“ – Општина Куманово.
Е.2.2.91. УПС Романовце, Блок 49; Плански опфат помеѓу: ул.„П5“, ул.„П6“, ул.„СТ4“, граница
на план за с.Романовце– Општина Куманово.
Е.2.2.92. ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 71; Плански опфат помеѓу: ул.„11-ти Ноември“,
граница на УБ, собирна улица по ГУП (профил 22-22) – Општина Куманово.
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Е.2.2.93. Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. „Стари Лозја“, дел од У.Б. 12, Плански
опфат помеѓу: Регионален пат Куманово-Свети Николе, ул. „1“, ул. „2“ и ул. „3“ - Општина
Куманово.
Е.2.2.94. ДУП за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од У.Б. 63, Плански опфат помеѓу: ул. „3-та
МУБ“, ул. „Страшко Симонов“, ул. „Вук Караџиќ“ и ул. „Орце Николов“ – Општина Куманово.
2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 – 6239/25
24 септември 2019 година
Куманово

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

559.
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 именување на член во заедничката комисија за
подготовка на предлог-актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка и
предлог-договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините:
Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, ЧешиновоОблешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово,
Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово за основање на заедничко
јавно претпријатие
1.

Се објавува Решението за именување на член во заедничката комисија за
подготовка на предлог-актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка и
предлог – договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу
општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка,
Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово за
основање на заедничко јавно претпријатие, Бр. 09-6239/23, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември 2019
година.

2.

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

Бр. 08-6613/1
25 септември 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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560.
Врз основа на член 8, став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 24
септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на член во заедничката комисија за подготовка на предлог-актите за
воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договорот за остварување
на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница,
Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево,
Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети
Николе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие

1.

За член на заедничката комисија за подготовка на предлог-актите за
воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог-договорот за
остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци,
Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово за основање на заедничко јавно
претпријатие, се именува:
- Сандра Јовановиќ, дипломиран правник, Магистeр по право од областа
на административно право и јавна администрација

2.

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

Бр. 09 – 6239/23
24 септември 2019 година
Куманово

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

561.
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 108, став 1, алинеа 6, 7 и 8 и член 115 од Законот
за основното образование (,,Службен весник на Република Северна Македонија бр.161/19),
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

РЕШЕНИЕ
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за објавување на јавен оглас за избор на директор на
Општинско Основно Училиште ,,Вук Караџиќ“ Куманово

1. Училишниот одбор на Општинското Основно Училиште „Вук Караџиќ“ Куманово, да
објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште;
2. Во јавниот оглас објавен во јавните гласила да се утврдат условите кои треба да ги
исполнува кандидатот за директор на основно училиште, потребната документација,
времето на траењето на огласот и рокот во кој ќе се изврши изборот.
3. Јавниот оглас да се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат на
целата територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците кој
се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик.
4. По објавувањето на јавниот оглас од ова Решение, Градоначалникот на Општина
Куманово писмено да биде известен за објавениот јавен оглас.
5. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово“.
Бр. 08-УП1-3435

Градоначалник

06 септември 2019 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

562.
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 109, став 6 и член 115, став 1 од Законот за
основното образование (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ Бр. 161/19),
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
РЕШЕНИЕ
за констатирање престанок на мандатот - Директор на
Општинско Основно Училиште ,,11 Октомври“ - Куманово
1. Мандатот на Директор на Општинско Основно Училиште ,,11 Октомври“ - Куманово,
Елизабета Костадиновска Костиќ, престанува поради истек на мандатот за кој е
избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот
на Општина Куманово за избор на директор на ООУ ,,11 Октомври“ - Куманово,
Бр.08-УП1-3936 од 19.08.2015 година.
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3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Куманово“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-3936 од 19.08.2015
год., Елизабета Костадиновска Костиќ беше избрана за директор на ООУ ,,11 Октомври“
Куманово, со мандат од 4 години. Согласно одредбите од Законот за основното
образование за периодот на траењето на мандатот на директор на основно училиште и за
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово
одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.
Бр. 08-УП1-3936/2015

Градоначалник

06 септември 2019 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

563.
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 115 став 1 и 14 од Законот за основното
образование (,,Службен весник на Република Северна Македонија., Бр. 161/19), а по
предлог на Училишниот Одбор на ООУ „11 Октомври“ Куманово, бр.02-366/2 од 10.09.2019
година, и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-3275 од
10.09.2019 година, Градоначалникот на Општина Куманово донесe
РЕШЕНИЕ
за избор на директор на
Општинско Основно Училиште ,,11 Октомври“ Куманово
1. За директор на Општинско Основно Училиште ,,11 Октомври“ Куманово се избира
Елизабета Костадиновска Костиќ, досегашен директор на ова училиште;
2. Мандатот на Директор од точка 1 на ова Решение, трае четири години;
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Куманово“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово бр.08-УП1-3275 од 27.08.2019
година, Училишниот Одбор на ООУ„11 Октомври“ Куманово, објави јавен оглас за избор на
директор на ова училиште. По спроведената постапка, утврдена со член 115 од Законот за
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основното образование, Училишниот Одбор на ООУ„11 Октомври“ Куманово достави
Предлог бр. Бр.02-366/2 од 10.09.2019 година и заведен во деловодниот протокол на
Општина Куманово под бр. 08-УП1-3275 од 10.09.2019 година, за еден кандидат за избор
на директор на ова училиште, и тоа за: Елизабета Костадиновска Костиќ.
Констатирајќи дека претходната постапка е водена согласно закон, како и утврдувајќи
дека предложениот кандидат ги исполнува условите за директор на општинско основно
училиште, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова
Решение.
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање
до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
Бр. 08-УП1- 3275

Градоначалник

10 септември 2019 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

564.
Врз основа на член 50 став 1 точка 6 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 115 став 1 и член 118, став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19),
Градоначалникот на Општина Куманово донесе
РЕШЕНИЕ
за констатирање на престанок на мандат на вршител на должност – директор
на Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановце - Куманово
1. Мандатот на вршител на должност – директор на ООУ „Браќа Рибар“ с.Табановце Куманово, Синиша Саздовски, престанува поради истекот на периодот на мандатот
за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот
на Општина Куманово, Бр.08-УП1-1247 од 15.03.2019 година;
3. Решението влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.08-УП1-1247 од
15.03.2019 година, Синиша Саздовски беше избран за вршител на должност– директор на
ООУ „Браќа Рибар“ с.Табановце– Куманово, со мандат до 6 месеци.
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Согласно горенаведеното, како и одредбите од Законот за основно образование за
периодот на траењето на мандатот на В.Д. - директор на основно училиште и за
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово
одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен.
Бр. 08-УП1-1247

Градоначалник

17 септември 2019 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

565.
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Р.М. бр.05/02“), член 118 став 1 и 5 од Законот за основното
образование

(„Службен

весник

на

Република

Северна

Македонија“

бр161/19),

Градоначалникот на Општина Куманово донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на вршител на должност - директор на
Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановце - Куманово
1. СЕ ИМЕНУВА Марјан Трајановиќ, ВСС, наставник по географија, за вршител на
должност - директор на Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ с.ТабановцеКуманово;
2. Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до
изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на
неговото именување;
3. Решението влегува во сила со 17.09.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Куманово“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран
престанок на мандатот на вршител на должност - директор на Општинско Основно
Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановцe, Куманово. Согласно член 118, став 1 од Законот за
основно образование, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на
директорот,

именува

вршител

на

должност-директор

на

училиштето.

Поради

незавршената постапка за избор на директор на училиштето, а постапувајќи согласно
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наведениот Закон, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот
на ова Решение.
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен.
Бр. 08-УП1-3526

Градоначалник

17 септември 2019 година

на Општина Куманово,

Куманово

Максим Димитриевски, с.р.

566.
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),
Градоначалникот на Општина Куманово го донесе следното
СООПШТЕНИЕ
Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Општина Куманово дека се
распишува
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови
Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), во третиот квартал од 2019 год.
- Јавниот повик ќе трае од 25.09.2019 год. до 04.11.2019 год. – 41 ден сметано со
денот на објавата.
- Јавниот повик ќе биде објавен во службено гласило на општината, на веб страната
на општината www.kumanovo.gov.mk, на огласна табла на општината, во
информацискиот ситем е-урбанизам, во дневен весник на македонски јазик и
дневен весник на албански јазик.
- Во приодот на траење на Јавниот повик сите заинтересирани физички и правни
лица може да достават иницијатива за изработка и донесување на урбанистички
планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или
изменување и дополнување на постоечки урбанистички план со образложение за
бараната измена и предлог на пласнки опфат од подносителот на иницијативата.
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- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават согласно
член 21 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
- Средствата

за

прифатените

иницијативи

за

изработка

на

потребната

документација треба да се обезбетат од самите подносители на иницијативите.
Бр. 21-6229/1
18 септември 2019 година
Куманово

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

567.
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 Заклучокот за усвојување на Информацијата за преземени мерки и
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот
на првото полугодие од 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за превземени мерки и
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во
текот на првото полугодие од 2019 година, Бр. 09-6239/3, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6593/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

568.
Врз основа на член 69 став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата
одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за преземени мерки и активности од страна на
Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од
2019 година
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1. Се усвојува Информацијата за превземени мерки и активности од страна на
Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од
2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/3
24 септември 2019 година
Куманово

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

569.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на
ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУОУД
„Професор Мијалковиќ” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 09-6239/5,
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24
септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6595/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

570.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” Куманово за учебната 2018/2019 година
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1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” Куманово за учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/5
24 септември 2019 година
Куманово

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

571.
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 Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на
ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ЈУОУД
„Професор Мијалковиќ” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 096239/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24
септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6596/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

572.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” Куманово за учебната 2019/2020 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/6
24 септември 2019 година
Куманово

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

573.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 096239/7, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24
септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6597/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

574.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев” Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев” Куманово за учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
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Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

575.
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 Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 096239/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24
септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6598/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

576.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев” Куманово за учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев” Куманово за учебната 2019/2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
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Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.

577.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 096239/9, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24
септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6599/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

578.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери” Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери” Куманово за учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/9
24 септември 2019 година

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

579.
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 Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 096239/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на
24 септември 2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6600/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

580.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери” Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери” Куманово за учебната 2019/2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/10
24 септември 2019 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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581.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОСТУ
„Наце Буѓони” - Куманово за учебната 2018/2019 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОСТУ
„Наце Буѓони” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 09-6239/11, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6601/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

582.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони” - Куманово за
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони” - Куманово за
учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/11
24 септември 2019 година
Куманово
583.

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ОСТУ
„Наце Буѓони” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ОСТУ
„Наце Буѓони” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 09-6239/12, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6602/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

584.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони” - Куманово за
учебната 2019/2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/12
24 септември 2019 година
Куманово

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

585.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
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Заклучок
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
„Перо Наков” - Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
„Перо Наков” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 09-6239/13, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6603/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

586.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков” - Куманово за
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ „Перо Наков” - Куманово за
учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово“.
Бр. 09 - 6239/13
Совет на Општина Куманово
24 септември 2019 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
587.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
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за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
„Перо Наков” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
„Перо Наков” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 09-6239/14, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6604/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

588.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ „Перо Наков” - Куманово за
учебната 2019/2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/14
24 септември 2019 година
Куманово

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

589.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната 2018/2019 година
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 09-6239/15, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6605/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

590.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на ССОУ „Киро Бурназ” - Куманово за
учебната 2018/2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ССОУ „Киро Бурназ” - Куманово за
учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/15
24 септември 2019 година
Куманово

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

591.
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 Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 09-6239/16, што
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Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6606/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

592.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на ССОУ „Киро Бурназ” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ССОУ „Киро Бурназ” - Куманово за
учебната 2019/2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/16
24 септември 2019 година
Куманово

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

593.
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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на
ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за учебната 2018/2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ
„Ангел Шајче” - Куманово за учебната 2018/2019 година, Бр. 09-6239/17, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6607/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

594.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за
учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за
учебната 2018/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 6239/17
24 септември 2019 година
Куманово

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

595.
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 Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на
ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за учебната 2019/2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ
„Ангел Шајче” - Куманово за учебната 2019/2020 година, Бр. 09-6239/18, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 септември
2019 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-6608/1
25 септември 2019 година
Куманово

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

596.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово за
учебната 2019/2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 6239/18
24 септември 2019 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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610

557. Заклучок за објавување
Програма
за
изменување
дополнување на Програмата
урбанистичко
планирање
подрачјето на Општина Куманово
2019 година..........................................

на
и
за
на
за

615

558. Програма за изменување
дополнување на Програмата
урбанистичко
планирање
подрачјето на Општина Куманово
2019 година..........................................

и
за
на
за

615

606
549. Заклучок за објавување на Одлука
за давање согласност на Предлог Годишен план за вработување во 2020
година
на
ЈП
„Водовод“
–
Куманово............................

607
550. Одлука за давање согласност на
Предлог - Годишен план за вработување
во 2020 година на ЈП „Водовод“ –
Куманово............................

607
551. Заклучок за објавување на Одлука
за
давање
на
согласност
за
имплементација
на
проектот
„Реконструкција на спомен соба на
Спомен Костурница“...............................

608
552. Одлука за давање на согласност за
имплементација
на
проектот
„Реконструкција на спомен соба на
Спомен Костурница“...............................

608
553. Заклучок за објавување на Одлука
за исплата на еднократна парична
помош од Буџетот на Општина Куманово
за 2019 година.......

609
554. Одлука за исплата на еднократна
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559. Заклучок за објавување на
Решение за именување на член во
заедничката комисија за подготовка на
предлог - актите за воспоставување на
меѓуопштинска соработка и предлогдоговорот
за
остварување
на
меѓуопштинска
соработка
меѓу
општините: Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица,
Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива
Паланка, Ранковци, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на заедничко
јавно претпријатие.............
560. Решение за именување на член
во заедничката комисија за подготовка
на предлог - актите за воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка и
предлог-договорот за остварување на
меѓуопштинска
соработка
меѓу
општините: Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица,
Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива
Паланка, Ранковци, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на заедничко
јавно претпријатие.............

616
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парична помош од Буџетот на Општина
Куманово за 2019 година.......

561. Решение за објавување на јавен
оглас

609
555. Заклучок за објавување на
Програма за меѓународна соработка и
евроинтеграции на Општина Куманово
за 2019 година.........................................
Решение

за

констатирање

престанок на мандатот - Директор на
Општинско

Основно

Училиште

„11

563. Решение за избор на директор на
Основно

Училиште

„11

Октомври“ Куманово...............................
564.

Решение

за

констатирање

618

должност – директор на Општинско
Училиште

„Браќа

Рибар“

с.Табановце – Куманово........................

619

565. Решение за именување на вршител
на должност - директор на Општинско
Основно

Училиште

„Браќа

на

директор

на

616

Општинско Основно Училиште ,,Вук

572. Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на ЈУОУД
„Професор Мијалковиќ“ - Куманово за
учебната
2019/2020
година...................................................

617

573. Заклучок за објавување на
Заклучокот
за
усвојување
на
Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за
учебната
2018/2019
година...................................................

624

на

престанок на мандат на вршител на
Основно

избор

618

Октомври“ – Куманово............................

Општинско

за

Караџиќ“ Куманово...............................

610
562.
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Рибар“

с.Табановце – Куманово............

620

566. С О О П Ш Т Е Н И Е..................

621

567. Заклучок за објавување на
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата за преземени мерки и
активности од страна на Полициска
станица од општа надлежност Куманово
во текот на првото полугодие од 2019
година......................
568. Заклучок за усвојување на
Информација за преземени мерки и
активности од страна на Полициска
станица од општа надлежност Куманово
во текот на првото полугодие од 2019
година......................

622

622

574. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за
учебната 2018/2019 година............
575. Заклучок за објавување на
Заклучокот
за
усвојување
на
Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за
учебната
2019/2020
година...................................................
576. Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на СОУ
Гимназија „Гоце Делчев” - Куманово за
учебната 2019/2020 година............
577. Заклучок за објавување на
Заклучокот
за
усвојување
на
Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово
за
учебната
2018/2019
година...................................................
578. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово
за
учебната
2018/2019
година...................................................

624

624

625

625

626

Страница 642

Број 10

26 септември 2019 г.

569. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишниот
извештај за работа на ЈУОУД „Професор
Мијалковиќ” - Куманово за учебната
2018/2019
година......................................................

623
570. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работа на ЈУОУД „Професор
Мијалковиќ“ - Куманово за учебната
2018/2019 година....................

623
571. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишната
програма за работа на ЈУОУД „Професор
Мијалковиќ” - Куманово за учебната
2019/2020
година......................................................
581. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишниот
извештај за работа на ОСТУ „Наце
Буѓони” - Куманово за учебната
2018/2019 година....................
582. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работа на ОСТУ „Наце
Буѓони” - Куманово за учебната
2018/2019 година....................................
583. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишната
програма за работа на ОСТУ „Наце
Буѓони” - Куманово за учебната
2019/2020 година....................
584. Заклучок за усвојување на Годишна
програма за работа на ОСТУ „Наце
Буѓони” - Куманово за учебната
2019/2020 година....................................
585. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишниот
извештај за работа на СОУ „Перо Наков”
- Куманово за учебната 2018/2019
година....................................
586. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работа на СОУ „Перо Наков”

623

627

628

628

628

629
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579. Заклучок за објавување на
Заклучокот
за
усвојување
на
Годишната програма за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово
за
учебната
2019/2020
година...................................................
580. Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на СОУ
Гимназија „Сами Фрашери” - Куманово
за
учебната
2019/2020
година...................................................

590. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната
2018/2019 година.................
591. Заклучок за објавување
Заклучокот
за
усвојување
Годишната програма за работа
ССОУ „Киро Бурназ” - Куманово
учебната 2019/2020 година.................

на
на
на
за

592. Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на ССОУ
„Киро Бурназ” - Куманово за учебната
2019/2020 година.................
593. Заклучок за објавување
Заклучокот
за
усвојување
Годишниот извештај за работа
ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово
учебната 2018/2019 година.................

на
на
на
за

594. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ЈОУДГ
„Ангел Шајче” - Куманово за учебната
2018/2019 година.................
595. Заклучок за објавување
Заклучокот
за
усвојување
Годишната програма за работа
ЈОУДГ „Ангел Шајче” - Куманово
учебната 2019/2020 година.................

на
на
на
за

626

626

627

631

631

631

632

632
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- Куманово за учебната 2018/2019
година....................................

629

587. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишната
програма за работа на СОУ „Перо Наков”
- Куманово за учебната 2019/2020
година....................

589. Заклучок за објавување на
Заклучокот за усвојување на Годишниот
извештај за работа на ССОУ „Киро
Бурназ” - Куманово за учебната
2018/2019 година....................

596. Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на ЈОУДГ
„Ангел Шајче” - Куманово за учебната
2019/2020 година.................

633

633
630

588. Заклучок за усвојување на Годишна
програма за работа на СОУ „Перо Наков”
- Куманово за учебната 2019/2020
година....................................
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630

630

