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55.
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 и овластување за измирување, односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување за измирување, односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово, Бр. 091241/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 11
февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1530/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

56.
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 25 став 1 точка
41 и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово”
бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), а во врска со член 17 став 5 и 6 од Законот за јавен долг
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и „Службен весник на РСМ“ бр.
98/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување
на средства од буџетската сметка на Општина Куманово
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Член 1
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа Одлука се дава
согласност и овластување на Градоначалникот на Општина Куманово за измирување на
средства од буџетската сметка на Општина Куманово, во износ на искористените средства
од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање Serapis
број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10, 113/15 и 29/19) и Одлуката дополнување на Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ број
277/2019), помеѓу Општина Куманово и Министерство за транспорт и врски на Република
Северна Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Куманово да изврши измирување на
средствата од буџетската сметка на Општината, во износ на искористените средства од
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за
финансии на Република Северна Македонија, со насочување на средства од буџетската
сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба
да се распределат на Општина Куманово до износот потребен за наплата на побарувањето,
согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005,
88/2008, 35/2011 и 139/2014 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 1241/9
11 февруари 2020 година
Куманово

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

57.
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 и овластување за потпишување на
Договор/и за грант
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1. Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување за потпишување на
Договор/и за грант, Бр. 09 - 1241/10, што Советот на Општина Куманово ја донесе
на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1531/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

58.
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 25 став 1 точка
41 и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово”
бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 11
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грaдоначалникот на Општина
Куманово за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за
финансирање Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска
со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“
(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10, 113/15 и 29/19) и Одлуката
дополнување на Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по
проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Куманово и Министерство за транспорт и врски
на Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 - 1241/10
11 февруари 2020 година
Куманово
59.

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 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за
2020 година
1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово
за 2020 година, Бр. 09 - 1241/21, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1542/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

60.
Врз основа на член 88 став 3 и став 4 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), член 1 од
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за утврдување на вредност на
бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална
заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 13/20) и член 68 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните
службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом
за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020
година изнесува 81,6 денари.
Член 2
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/21
11 февруари 2020 година
Куманово

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

61.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Дом за стари лица
„Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Дом за стари лица
„Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 1241/22, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1543/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

62.
Врз основа на член 201 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), член 1 од Одлуката на Владата
на Република Северна Македонија за утврдување на вредност на бодот за пресметување на
платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита
основани од Владата на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.13/20) и член 68 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорот во ЈОУ Дом за стари лица
„Зафир Сајто“ - Куманово за 2020 година
Член 1
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Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на
директорот во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово за периодот од 01.01.2020
година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/22
11 февруари 2020 година
Куманово

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

63.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите за помошно-технички лица во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ –
Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите за помошно-технички лица во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ –
Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 1241/23, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1544/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

64.
Врз основа на член 198 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РСМ“
бр. 104/19, 146/19 и 275/19), член 51 став 3 од Колективниот договор за социјална заштита
(„Службен весник на РСМ“ бр. 249/19), точка 1 од Спогодбата за вредноста на бодот за
помошно-техничките лица вработени во јавните установи за социјална заштита основани од
Владата на РСМ склучена помеѓу Министерство за труд и социјална политика и
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ (бр. 02-1038/1
од 27.01.2020 година и бр. 0101 од 27.01.2020 година) 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 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
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за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошнотехнички лица во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно-технички лица во ЈОУ
Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово за периодот од 01.01.2020 година до
31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/23
11 февруари 2020 година
Куманово

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

65.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за
2020 година
1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово
за 2020 година, Бр. 09 - 1241/24, што Советот на Општина Куманово ја донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1545/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

66.
Врз основа на член 88 став 3 и 4 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), член 1 од
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за утврдување на вредност на
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бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 276/19) 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 11 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните
службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово
за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ
Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020
година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/24
11 февруари 2020 година
Куманово

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

67.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел
Шајче“ – Куманово за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка
„Ангел Шајче“ – Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 1241/25, што Советот на
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
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Бр. 08-1546/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

68.
Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19,
146/19 и 275/19), член 1 од Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за
утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/20) и член 68 од Статутот на
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19),
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за
2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на
директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово за периодот од 01.01.2020
година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/25
11 февруари 2020 година
Куманово

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

69.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово,
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе
Заклучок
за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите за помошно-технички лица во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово
за 2020 година
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1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите за помошно-технички лица во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ –
Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 1241/26, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1547/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

70.
Врз основа на член 134 став 6 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19 и 275/19), член 54 став 3 од Колективниот договор за јавните установи за деца во
дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор
и рекреација на децата (,,Службен весник на РСМ“ бр. 133/19) и Колективниот договор за
изменување на колективен договор (,,Службен весник на РСМ“ бр. 266/19), точка 1 од
Спогодбата за вредноста на бодот за помошно-техничките лица вработени во јавните
установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст
и во дејноста одмор и рекреација на децата склучена помеѓу Министерство за труд и
социјална политика и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на РМ (бр. 021107/1 од 29.01.2020 година и бр. 0301 од 29.01.2020 година) 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 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за помошнотехнички лица во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите за помошно-технички лица во ЈОУ
Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020
година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Куманово“.
Бр. 09 – 1241/26
11 февруари 2020 година

Совет на Општина Куманово
Претседател,
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Куманово

Атина Мургашанска, с.р.

71.
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 трајно користење на движна ствар –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово, Бр. 09
-1241/27, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1548/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

72.
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 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 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на трајно користење на движна ствар - сопственост на Општина Куманово
на Јавно претпријатие ,,Чистота и зеленило“ - Куманово

Член 1
Со оваа Одлука на Јавно претпријатие ,,Чистота и зеленило“ - Куманово му се дава на
трајно користење, без надомест, патничко моторно возило Југо Корал со регистерска ознака
KU 576 АК, година на производство 1991.
Патничкото моторно возило се дава на користење за службени потреби на
претпријатието, со обврска за одржување.
Член 2
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Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 1241/27
11 февруари 2020 година
Куманово

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

73.
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 трајно користење на движна ствар –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Водовод“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Водовод“ – Куманово, Бр. 09 - 1241/28,
што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 11
февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1549/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

74.
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 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 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на трајно користење на движна ствар - сопственост на Општина Куманово
на Јавно претпријатие „Водовод“ - Куманово
Член 1
Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Водовод“ - Куманово му се дава на трајно
користење, без надомест, патничко моторно возило Фиат Пунто со регистерска ознака KU
543 CP, година на производство 2011.
Патничкото моторно возило се дава на користење за службени потреби на
претпријатието, со обврска за одржување.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 1241/28
11 февруари 2020 година
Куманово

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

75.
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 трајно користење на движна ствар –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово - гас“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост
на Општина Куманово на ЈП „Куманово - гас“ – Куманово, Бр. 09 - 1241/29, што
Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 11 февруари
2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1550/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

76.
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 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 11 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на трајно користење на движна ствар - сопственост на Општина Куманово
на Јавно претпријатие ,,Куманово – гас“ - Куманово
Член 1
Со оваа Одлука на Јавно претпријатие ,,Куманово – гас“ - Куманово му се дава на
трајно користење, без надомест, патничко моторно возило Шкода Јети со регистерска
ознака KU 107 DH, година на производство 2011.
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Патничкото моторно возило се дава на користење за службени потреби на
претпријатието, со обврска за одржување.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 1241/29
Совет на Општина Куманово
11 февруари 2020 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
77.
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 трајно користење на движни ствари –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово
1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари –
сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово, Бр. 09
- 1241/30, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на
11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1551/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

78.
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 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 11 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на трајно користење на движни ствари - сопственост на Општина Куманово
на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово
Член 1
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Со оваа одлука на Јавно претпријатие ,,Чистота и зеленило“ - Куманово му се даваат
на трајно користење, без надомест, 30 (триесет) пластични зелени игло контејнери од 1,5 м3
за собирање стакло-отпад од пакување.
Контејнерите се даваат на користење за службени потреби на претпријатието, со
обврска за одржување.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Куманово”.
Бр. 09 – 1241/30
11 февруари 2020 година
Куманово

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

79.
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 на мислење на Статутот на ООУ „11 Октомври” –
Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „11 Октомври” –
Куманово, Бр. 09-1241/12, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1533/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

80.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „11 Октомври” – Куманово
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1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „11 Октомври” – Куманово, Бр. 01496/2, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 13.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/12
11 февруари 2020 година
Куманово

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

81.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“
– Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“
– Куманово, Бр. 09 - 1241/13, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1534/1
Градоначалник
12 февруари 2020 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
82.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово, Бр.
01-55/1, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 30.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/13

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

83.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Наим Фрашери“
– Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Наим Фрашери“ –
Куманово, Бр. 09 - 1241/14, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1535/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

84.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово, Бр. 0106/3, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 03.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/14
11 февруари 2020 година
Куманово

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

85.
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 Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Толи Зордумис”
– Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Толи Зордумис” –
Куманово, Бр. 09 - 1241/15, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1536/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

86.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на
РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово, Бр.
01-508, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 31.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/15
11 февруари 2020 година
Куманово

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

87.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Магдалена
Антова“ – Куманово
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1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Магдалена
Антова” – Куманово, Бр. 09 - 1241/16, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1537/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

88.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на
РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Магдалена Антова” –
Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово,
Бр. 01-25, донесен од Училишниот одбор на општинското основно училиште, на
седницата одржана на 29.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/16
11 февруари 2020 година
Куманово

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

89.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Јероним Де
Рада“, с. Черкези - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Јероним Де
Рада“ с. Черкези - Куманово, Бр. 09 - 1241/17, што Советот на Општина Куманово
го донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1538/1
Градоначалник
12 февруари 2020 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
90.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези
– Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези Куманово, Бр. 01-24, донесен од Училишниот одбор на општинското основно
училиште, на седницата одржана на 24.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/17
11 февруари 2020 година
Куманово

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

91.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Битолски
Конгрес”, с. Лопате - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Битолски
Конгрес” с. Лопате - Куманово, Бр. 09 - 1241/18, што Советот на Општина
Куманово го донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1539/1
12 февруари 2020 година

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

92.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Битолски Конгрес”, с. Лопате
- Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Битолски Конгрес” с. Лопате Куманово, Бр. 01-15/1, донесен од Училишниот одбор на општинското основно
училиште, на седницата одржана на 22.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/18
11 февруари 2020 година
Куманово

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

93.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Кирил и
Методиј” с. Романовце - Куманово
1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Кирил и
Методиј” с. Романовце - Куманово, Бр. 09 - 1241/19, што Советот на Општина
Куманово го донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1540/1
12 февруари 2020 година
Куманово
94.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Кирил и Методиј” с.
Романовце - Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Кирил и Методиј” с. Романовце Куманово, Бр. 01-327, донесен од Училишниот одбор на општинското основно
училиште, на седницата одржана на 24.12.2019 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/19
11 февруари 2020 година
Куманово

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

95.
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 на мислење на Статутот на ООУ „Браќа Рибар” с.
Табановце - Куманово

1. Се објавува Решението за давање на мислење на Статутот на ООУ „Браќа Рибар” с.
Табановце - Куманово, Бр. 09 - 1241/20, што Советот на Општина Куманово го
донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1541/1
12 февруари 2020 година
Куманово
96.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.
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Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник
на РСМ” бр. 161/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот
на Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце Куманово
1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце Куманово, Бр. 01-20/3, донесен од Училишниот одбор на општинското основно
училиште, на седницата одржана на 21.01.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/20
11 февруари 2020 година
Куманово

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

97.
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 на Територијална
противпожарна единица Куманово за 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Територијална
противпожарна единица Куманово за 2019 година, Бр. 09-1241/3, што Советот на
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 11 февруари 2020
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1524/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

98.
Врз основа на член 69 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 11 февруари 2020 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај на Територијална противпожарна единица
Куманово за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот извештај на Територијална противпожарна единица
Куманово за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/3
11 февруари 2020 година
Куманово

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

99.
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 Програмата за работа на ТППЕ
Куманово во 2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Куманово
во 2020 година, Бр. 09-1241/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1525/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

100.
Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2020 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ Куманово во 2020 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/4
11 февруари 2020 година
Куманово

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

101.
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 Програмата за измена на Програмата за
одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за измена на Програмата за
одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020
година, Бр. 09-1241/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата
одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1526/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

102.
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, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за измена на Програмата за одржување јавна чистота на
јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година
1. Се усвојува Програмата за измена на Програмата за одржување јавна чистота на
јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово".
Бр. 09 – 1241/5

Совет на Општина Куманово
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11 февруари 2020 година
Претседател,
Куманово
Атина Мургашанска, с.р.
103.
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 Програмата за измена на Програмата за
уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за измена на Програмата за
уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020 година, Бр. 091241/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 11
февруари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1527/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

104.
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, 8/15 и 11/19), Советот на
Општина Куманово, на седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за измена на Програмата за уредување и одржување на
градско зеленило во Куманово за 2020 година
1. Се усвојува Програмата за измена на Програмата за уредување и одржување на
градско зеленило во Куманово за 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово".
Бр. 09 – 1241/6
11 февруари 2020 година
Куманово
105.

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 Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2019 година, Бр. 09-1241/7, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 11 февруари
2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1528/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

106.
Врз основа на член 69 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 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина
Куманово за IV квартал од 2019 година
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово
за IV квартал од 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/7
11 февруари 2020 година
Куманово

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

107.
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 Извештајот за извршување на
Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за
периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршување на
Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на
комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019
година, Бр. 09-1241/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата
одржана на 11 февруари 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1529/1
Градоначалник
12 февруари 2020 година
на Општина Куманово,
Куманово
Максим Димитриевски, с.р.
108.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на
седницата одржана на 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно
земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта
и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември
2019 година
1. Се усвојува Извештајот за извршување на Програмата за уредување на градежно
земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово
и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до
31 декември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/8
11 февруари 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургашанска, с.р.
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109.
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 Извештајот за стекнати и распределени
средства во 2019 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за стекнати и распределени
средства во 2019 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово, Бр. 09-1241/11, што
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 11 февруари
2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Куманово”.
Бр. 08-1532/1
12 февруари 2020 година
Куманово

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

110.
Врз основа на член 69 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 11 февруари 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за стекнати и распределени средства во 2019 година од
ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово
1. Се усвојува Извештајот за стекнати и распределени средства во 2019 година од
ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово”.
Бр. 09 – 1241/11
11 февруари 2019 година
Куманово

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