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656. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња, Бр. 09-
8185/11, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8471/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
657. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 

утврдување цени за монтажа на метални столбчиња 
 

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 
утврдување цени за монтажа на метални столбчиња, Бр. 02-1011/3, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 30.11.2020 
година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово" 
 

Бр. 09 – 8185/11                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.      
658. 
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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 Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 

зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал 
 

 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал, Бр. 09-8185/12, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8472/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
659. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 

утврдување цени за саден материјал 
 

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 
утврдување цени за саден материјал, Бр. 02-1011/6, донесена од Управниот одбор 
на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 30.11.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 8185/12                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
660. 
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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 Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 

зеленило“ – Куманово за утврдување цени за вршење на дезинфекција 
 

 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово за утврдување цени за вршење на дезинфекција, Бр. 09-8185/13, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8473/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
661. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 

утврдување на цени за вршење на дезинфекција 
 

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 
утврдување на цени за вршење на дезинфекција, Бр. 02-1090/9, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 17.12.2020 
година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 8185/13                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.      
662. 
 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 согласност на Одлуката за измена и дополна на 
Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на 
Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово, Бр. 09-8185/17, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8477/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
663. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и 
член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина Куманово" 
бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 
декември 2020 година, донесе 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ 

– Куманово 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – 
Куманово, Бр. 02 - 480/4, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на 
седницата одржана на 16.12.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 

Бр. 09 – 8185/17                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
         
664. 
 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 согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – 
Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно 

наддавање за издавање под закуп 
 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – 
Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно 
наддавање за издавање под закуп, Бр. 09-8185/18, што Советот на Општина Куманово го 
донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8478/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
665. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и 
член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина Куманово" 
бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 
декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на 
недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под 

закуп 
 

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на 
недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање 
под закуп, Бр. 02 – 480/20, донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие, на седницата одржана на 16.12.2020 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Куманово". 

 
Бр. 09 – 8185/18                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
666. 
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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 Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за 
регулиран период 2021 - 2023 година 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 
за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за 
регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 09-8185/21, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8481/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
667. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 -
2023 година 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 
- 2023 година, Бр. 02-1631/3, донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие, на седницата одржана на 27.11.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово" 
 
Бр. 09 – 8185/21                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.      
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668. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за 
регулиран период 2021 - 2023 година 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 
за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за 
регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 09-8185/22, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8482/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
669. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 октомври 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 
2021 - 2023 година 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран 
период 2021 - 2023 година, Бр. 02-1631/4, донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие, на седницата одржана на 27.11.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово" 
 

Бр. 09 – 8185/22                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 октомври 2020 година                                                                         Претседател, 
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Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.      
670. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

 
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 
2021 -2023 година 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 
за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 
2023 година, Бр. 09-8185/23, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8483/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
671. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 
точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен гласник на Општина 
Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на 
отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, 
Бр. 02-1631/5, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на 
седницата одржана на 27.11.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово" 
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Бр. 09 – 8185/23                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
672. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за определување на 

вредност на коефициент за пресметка на платa на директорот на ЈОУ - Библиотека 
„Тане Георгиевски“ – Куманово 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за определување на 
вредност на коефициент за пресметка на платa на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане 
Георгиевски“ – Куманово, Бр. 09-8185/26, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8486/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
673. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), 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 28 декември 2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за 

пресметка на платa на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за 
пресметка на платa на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – 
Куманово, Бр. 02 – 357/1, донесена од Управниот одбор на jавнaтa општинска 
установа, на седницата одржана на 09.12.2020 година.  

 
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 8185/26                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
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Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
674. 
 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 формирање на Комисија за изготвување на Предлог – 

Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2021 година 
 

 1. Се објавува Решението за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – 
Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/64, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8524/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                 на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
675. 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ” бр. 05/02), член 35 став 4 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 121 став 2 од Деловникот на 
Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 12/09), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на Комисија за изготвување на Предлог - Програма за работа на Советот 

на Општина Куманово за 2021 година 
 
1. Се формира Комисија за изготвување на Предлог - Програма за работа на Советот на 

Општина Куманово за 2021 година, во состав: 
 
      За претседател: 
 

 Томица Илиќ 
 

      За членови: 
 

 Благојче Јаќимовиќ 
 Драган Петковски 
 Ивица Костовски 
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 Миле Андоновски 
 Фљурим Имери 
 Ненад Ѓорѓевиќ 
 Осама Муадини 
 Сашо Милковски 
 Фатмир Идризи 
 Саша Николиќ 
 Зоран Петрушевски 
 Борислав Додевски 

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

Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/64                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                         Атина Мургашанска, с.р. 
 
676. 

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 62, став 6 и член 67, став 2 од Законот за 
ученички стандард (,,Службен весник на Република Македонија., бр.52/05, 117/08, 17/11, 
135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ р.248/20), Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање престанок на мандат на вршител на должност - директор на 

Јавна установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово 
 

1. Мандатот на вршител на должност-директор на Јавна установа-Општински Ученички 
Дом „Професор Мијалковиќ“-Куманово, Љубица Павловски, престанува заклучно со 
20.12.2020 година, 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-УП1-1956 од 19.06.2020 година; 
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-УП1-1956 од 19.06.2020 
година, Љубица Павловски беше избрана за вршител на должност – Директор на Јавна 
Установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, со мандат до 6 
месеци. Согласно одредбите од Законот за ученички стандард за периодот на траењето на 
мандатот на вршител на должност – директор на општински ученички дом и за 
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово 
одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
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Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.08 УП1- 4082                                                  Градоначалник 
21 декември 2020 година                                                  на Општина Куманово, 
Куманово                                     Максим Димитриевски, с.р. 
 
677. 

 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 62, став 6 и член 67, став 1 и 2 од Законот за 
ученички стандард,,Службен весник на Република Македонија., бр.52/05, 117/08, 17/11, 
135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 20/19и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“бр.248/20), Градоначалникот на Општина Куманово донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на вршител на должност - директор на 

Јавна Установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово 
 

1. За вршител на должност - директор на Јавна установа – Општински Ученички Дом 
„Професор Мијалковиќ“ – Куманово, СЕ ИМЕНУВА Љубица Павловски, ВСС, 
воспитувачво именуваната јавна установа. 
2. Мандатот на вршител на должност -директор на јавна установа од точка 1, трае до 
изборот на нов директор, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување; 
3. Решението влегува во сила со 21.12.2020 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 ЈУ-ОУД„Професор Мијалковиќ“ – 
Куманово, поради истек на периодот на мандатот. Согласно член 67, став 1 и 2 од Законот за 
ученички стандард, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, 
именува вршител на должност – Директор, од редот на вработените во ученичкиот дом.  
Постапувајќи согласно наведениот закон, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на 
ова Решение. 
 
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.08 УП1-1956                                                                Градоначалник 
21 декември 2020 година                               на Општина Куманово, 
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
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678. 
 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 Правилник за начин на распределба на средства за реализација на 
Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина 

Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Правилникот за начин на распределба на средства за реализација на 
Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/31, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8491/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
679. 

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)  и член 22-а став 3 од Законот за спортот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 
148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 
61/2016, 106/2016 и 190/2016 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019 и 244/2019), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

ПРАВИЛНИК 
за начин на распределба на средства за реализација на  

Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина 
Куманово за 2021 година 

 
Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат услови, критериуми, начин и постапка за доделување 
на средства предвидени во Буџет на Општина Куманово за задоволување на потребите и 
интересите на граѓаните на Општина Куманово во областа на спортот  преку реализација на 
Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина 
Куманово која се усвојува од страна на Совет на Општина Куманово. 

Член 2 
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Потреби и интереси на граѓаните во областа на спортот за чие остварување се 
обезбедуваат средства од Буџет на Општина Куманово и преку Општински сојуз на 
спортови Куманово се распределуваат до крајните корисници се:  
  развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните,опфатен во 

програмите на спортските и спортско рекреативните клубови,во реализација на 
училишниот систем,спортот за сите,а особено спортско рекреативните активности на 
лица со посебни потреби.  

 Организирање на спортски приредби и манифестации,подржување на систем на 
натпревари на општинско ниво  во одредени спортови и категории,подржување на 
традиционалните спортски натпревари и манифестации од национален и меѓународен 
карактер, подржување на училишниот систем на натпревари, систем на манифестации и 
форми на натпревари за лица со посебни потреби, како и масовни спортско-
рекреативни активности на граѓаните. 

 Подршка и унапредување на спортот, спортските клубови и  професионалните  спортски 
клубови регистрирани на подрачје на општина Куманово. 
 

Член 3 
Критериуми врз основа на кои ќе се врши распределба на средства се следниве: 

1. Натпреварување во највисок ранг во систем на натпревари(супер лиги и први лиги во 
зависност како е реализиран систем на натпревари) 

2. Настапи на спортски клубови на натпревари од  меѓународен карактер како 
официјални претставници на Република Северна Македонија и Општина Куманово 

3. Постигнати резултати на национално и меѓународно ниво 
4. Трошоци од натпреварување 
5. Медиумска застапеност и популарност на спортот 
6. Традиција на спортот 
7. Здравствено,социјално и друго влијание на  учесниците 
8. Рекламна атрактивност 

 Член 4 
Основни услови за распределба на средства од Буџет на Општина Куманово преку 
Општински сојуз на спортови Куманово се: 
 седиштето на спортскиот клуб да е на територија на Општина Куманово 
 да биде поднесена Годишна програма за спортски активности од страна на спортските 

клубови 
 да биде поднесено барање до Општински сојуз на спортови Куманово за реализиција  

на Годишна програма на спортски активоности и висина на средства потребни за 
реализација на програмата 

 да биде поднесен извештај за искористени финансиски средства до Општински сојуз 
на спортови Куманово за секоја фискална година,најдоцна до 31 Јануари наредната 
година. 

Член 5 
Врз основа на критериумите определени во член 3 од овој Правилник од Буџет на Општина 
Куманово преку Општински сојуз на спортови Куманово ќе се распределат финансиски 
средства во следниот износ по ставки:  
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Ставка I –  Спортско рекреативни активности- спорт за сите, спорт за инвалиди-лица со 
посебни потреби _______________________________________               750.000 ден 
Ставка II – Спортски приредби, турнири и манифестации од посебен  интерес за Општината  
__________________________________________________       300.000 ден 
Ставка III - Општински сојуз на спортови – Програмски основи ____          1.550.000 ден  
Ставка IV – Натпреварувачки – врвен спорт и подршка во реактивирање на постојаните и 
создавање на нови спортски клубови во поедини спортски дисциплини 
_____________________________________________________________   5.600.000 ден 
Ставка V -Подршка во обезбедување на превоз, сместување, исхрана, спортски терени и 
објекти за одржување на тренажен процес и првенствени натпревари на спортските 
клубови и сојузи ___________________________________      1.200.000 ден. 
Ставка VI – Училишен спорт ________________________________          1.500.000  ден  
Ставка VII –Непредвидени трошоци ___________________________        2.600.000 ден 
Вкупно по ставки од I до VII :                                                                      13.500.000 ден. 
 
Средствата предвидени во овој член може да бидат варијабилни во зависност од степен на 
реализација на Буџетот на Општина Куманово за тековна година и ќе се распределуваат од 
страна на Општински сојуз на спортови Куманово во граници на предвидените финансиски 
средства , применувајќи ги критериуми наведени во чл.3 од овој Правилник. 
Распределбата на средствата према рангот и видот на натпреварувањата ќе го изврши УО 
на Општинскиот сојуз на спортови Куманово  во координација со  Одделение за култура и 
спорт при Општина Куманово за што ќе поднесе извештај на Советот на Општина Куманово. 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“.  
 
Бр. 09 – 8185/31                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
680. 
 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 финансиско работење на 

ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП 
„Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година, Бр. 09-
8185/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 
2020 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. 08-8463/1                                                          Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
681. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,  
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и 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 28 декември 2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – 

Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – 
Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/3                                                                     Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
682. 
 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 ЈП „Куманово – 

паркинг“ – Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – 
паркинг“ – Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/4, што Советот на Општина Куманово го 
донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8464/1                                                         Градоначалник 
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30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
683. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 

година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 

   Бр. 09 – 8185/4                                                                       Совет на Општина Куманово 
   28 декември 2020 година                                                                     Претседател, 
   Куманово                                                                                     Атина Мургашанска, с.р. 
684. 
 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 повластено користење на 

паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање 
со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни 

потреби за 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за повластено користење на 
паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои 
стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 
2021 година, Бр. 09-8185/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8465/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
685. 
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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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните 
паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП 
„Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 

година 
 

1. Се усвојува Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните 
паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП 
„Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/5                                                                          Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
686. 
 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 деловно финансиско 

работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно финансиско 
работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година, 
Бр. 09-8185/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8466/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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687. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на 

РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,  
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и 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 28 декември 2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и 

зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ 
– Куманово за период Јули – Септември 2020 година. 
 

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

 
Бр. 09 – 8185/6                                                                    Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
688. 
 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 одржување јавна чистота 

на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување јавна чистота на 
јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/7, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8467/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
689. 

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 
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(„Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни 

површини во Куманово за 2021 година 
 

1.   Се усвојува Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини 
во Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/7                                                                          Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
690. 
 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 уредување и одржување 

на градско зеленило во Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за уредување и одржување на 
градско зеленило во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/8, што Советот на Општина 
Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8468/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
691. 

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 28 декември 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за уредување и одржување на градско зеленило во 

Куманово за 2021 година 
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1. Се усвојува Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во 
Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/8                                                                          Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
692. 
 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 Оперативната програма за собирање и 

транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Оперативната програма за собирање и 
транспортирање на комунален отпад на подрачјето на општина Куманово во 2021 година, 
Бр. 09-8185/9, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8469/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
693. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативна програма за собирање и транспортирање на комунален 

отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година 
 

1. Се усвојува Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален 
отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово". 
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  Бр. 09 – 8185/9                                                                        Совет на Општина Куманово 
  28 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
  Куманово                                                                                      Атина Мургашанска, с.р. 
694. 
 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 зимско одржување на 

јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за зимско одржување на јавни 
сообраќајни површини во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/10, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8470/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                 на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
695. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во 

Куманово за 2021 година 
 

1. Се усвојува Програмата за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во 
Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 8185/10                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
696. 
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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 Извештајот за финансиско работење на 

ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година 
 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП 
„Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година, Бр. 09-8185/14, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 
година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8474/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
697.     

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,  
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и 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 28 декември 2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - 

Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово 
за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/14                                                                   Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
698. 
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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 Финансискиот извештај за работа на ЈП 

„Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП 
„Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година, Бр. 09-8185/15, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 
година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8475/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
 
 
699. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,  
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и 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 28 декември 2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 

период Јули – Септември 2020 година 
 

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 
период Јули – Септември 2020 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/15                                                                    Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
700. 
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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 Информацијата за финансиската 

состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и 
намалување на расходи 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација за финансиската состојба на 
ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи, 
Бр. 09-8185/16, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8476/1                                                         Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
701. 

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 28 декември 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – 

Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи 
 

1. Се усвојува Информацијата за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово 
со план за зголемување на приходи и намалување на расходи. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

 
Бр. 09 - 8185/16                                                                   Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
702. 
 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 Програмата за работа на ЈП 
„Пазаришта“ – Куманово за 2021 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/19, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8479/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
703. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година 

 
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/19                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
704. 
 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 Програма за работа на ЈП „Водовод“ – 

Куманово за 2021 година 
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 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Водовод“ – 
Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/20, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8480/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
705. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за работа на ЈП „Водовод‘‘ – Куманово за 2021 година 

 
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Водовод‘‘ – Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/20                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
706. 
 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 Работната програма за 2021 година на 

ЈП „Куманово – гас“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Работната програма за 2021 година на ЈП 
„Куманово – гас“ – Куманово, Бр. 09-8185/24, што Советот на Општина Куманово го донесе 
на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила/ со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8484/1                                                          Градоначалник 
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30 декември 2020 година                                                 на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
 
707. 

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 28 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Работна програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово 

 
1. Се усвојува Работната програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/24                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
708. 
 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 Јавната 

општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната 
општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година, Бр. 09-
8185/25, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8485/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
709. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на 
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РМ” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) 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 28 декември 2020 
година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека 

„Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане 
Георгиевски“ – Куманово во 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 8185/25                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
710. 
 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 Општинскиот 
совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот 
совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-
8185/28, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8487/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
711. 

Врз основа на член 159 став 1 и 3 од Законот за правда на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 148/13 и „Службен весник на РСМ“ бр. 152/19 и 275/19) и член 66 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 
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11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, 
донесе 

ЗА К Л У ЧО К 
за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детско 

престапништво на Општина Куманово за 2021 година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско 
престапништво на Општина Куманово за 2021 година. 
 

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

 
Бр. 09 – 8185/28                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
 
 
712. 
 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 2021 година на 

Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 2021 година на 
Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово, Бр. 09-8185/27, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8488/1                                                          Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
713. 

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

З А К Л У Ч О К 
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за усвојување на Годишна програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт 
„Куманово“ - Куманово 

 
1. Се усвојува Годишната програма за 2021 година на Фондацијата за култура и спорт 

„Куманово“ - Куманово. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

 
Бр. 09 – 8185/27                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
714. 
 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 Општинскиот 

совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година, Бр. 
09-8185/29, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8489/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
715. 

Врз основа на член 374 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18 и „Службен весник на 
РСМ“ бр. 98/19) и член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина 
Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ЗА К Л У ЧО К 
за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година 
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1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 8185/29                                                                        Совет на Општина Куманово 
28 декември 2020 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
716. 
 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 реализација на 

Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09-
8185/48, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8508/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
717. 

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 29 декември 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање 

на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на 
подрачјето на Општина Куманово за 2020 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

 
Бр. 09 - 8185/48                                                                   Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
718. 
 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 Стратегијата за развој на туризмот во 

Општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024) 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Стратегијата за развој на туризмот во 
општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024), Бр. 09-8185/58, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8518/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
719. 

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 29 декември 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Стратегија за развој на туризмот во Општина Куманово, со акционен 

план (2020 – 2024) 
 

1. Се усвојува Стратегијата за развој на туризмот во општина Куманово, со акционен 
план (2020 – 2024). 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 - 8185/58                                                                     Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
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720. 
 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 работата на Секторот 

за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за 
инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година, Бр. 09-8185/59, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8519/1                                                       Градоначалник 
30 декември 2020 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
721. 

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 29 декември 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - 

Инспекторат во 2019 година 
 

1. Се усвојува Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - 
Инспекторат во 2019 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 - 8185/59                                                                   Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
722. 
 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 Информацијата за работата на Секторот 
за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за 
инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година, Бр. 09-
8185/60, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 
декември 2020 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-8520/1                                                        Градоначалник 
30 декември 2020 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
723. 

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 29 декември 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - 

Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година 
 

1. Се усвојува Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - 
Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 - 8185/60                                                                    Совет на Општина Куманово 
29 декември 2020 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 

СОДРЖИНА 
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598. Заклучок за објавување на Одлука 
за спроведување на мерки за 
субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 година…….. 
 

599. Одлука за спроведување на мерки 
за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 
година...................................................... 
 

600. Заклучок за објавување на Одлука 
за обезбедување на помош за домување 
на материјално и станбено 
необезбедени лица корисници на 
гарантирана минимална помош (ГМП) 
преку субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 година..... 
 

601. Одлука за обезбедување на помош 
за домување на материјално и станбено 
необезбедени лица  корисници на 
гарантирана минимална помош (ГМП) 
преку субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 
година............................................. 
 

602. Заклучок за објавување на Одлука 
за утврдување на право на користење и 
на критериуми за доделување на 
средства во вид на еднократна парична 
помош или помош во натура за 2021 
година....................... 

 
 
 

532 
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535 
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538 

603. Одлука за утврдување на 
право на користење и на 
критериуми за доделување на 
средства во вид на еднократна 
парична помош или помош во 
натура за 2021 година.................... 
 

604. Заклучок за објавување на 
Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки во прва 
година со под 25 ученици во 
општинските средни училишта во 
Општина Куманово во учебната 
2020/2021 година............................ 
 

605. Одлука за давање на 
согласност за формирање на 
паралелки во прва година со под 25 
ученици во општинските средни 
училишта во Општина Куманово во 
учебната 2020/2021 
година.............................................. 
 

606. Заклучок за објавување на 
Одлука за утврдување на 
критериуми за распределба на блок 
– дотации за основното 
образование за 2021 година.......... 
 

607. Одлука за утврдување на 
критериуми за распределба на блок 
– дотации за основното 
образование за 2021 година.......... 
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608. Заклучок за објавување на Одлука 
за утврдување на критериуми за 
распределба на блок – дотации за 
средното образование за 2021 година 
 
609. Одлука за утврдување на 
критериуми за распределба на блок – 
дотации за средното образование за 
2021 година............................................. 
 
610. Заклучок за објавување на Одлука 
за давање согласност за кофинансирање 
на реконструкција на кров на спортска 
сала Куманово……… 
 
611. Одлука за давање согласност за 
кофинансирање за реконструкција на 
кров на спортска сала Куманово........... 
 

612. Заклучок за објавување на Одлука 
за зголемување на основната главнина 
на Јавното претпријатие за изградба на 
инфраструктурни објекти „Куманово – 
гас“ Куманово.................... 
 

613. Одлука за зголемување на 
основната главнина на Јавното 
претпријатие за изградба на 
инфраструктурни објекти „Куманово – 
гас“ Куманово.......................................... 
 
614. Заклучок за објавување на Одлука 
за зголемување на основната главнина 
на Јавното претпријатие за паркинг 
простори и јавно осветлување „Куманово 
– паркинг‘‘ Куманово............ 
 
615. Одлука за зголемување на 
основната главнина на Јавното 
претпријатие за паркинг простори и 
јавно осветлување „Куманово – паркинг” 
Куманово.................................. 
 
616. Заклучок за објавување на Одлука 
за извршување на Буџетот на Општината 
Куманово за 2021 година 
 
617. Одлука за извршување на Буџетот 
на Општината Куманово за 2021 
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620. Заклучок за објавување на 
Одлука за утврдување на висина на 
благајнички максимум за готовинско 
плаќање од Буџетот на Општината 
Куманово за 2021 година.................. 
 

621. Одлука за утврдување на висина 
на благајнички максимум за 
готовинско плаќање од Буџетот на 
Општина Куманово за 2021 година 
 

622. Заклучок за објавување на 
Одлука за одобрување на склучување 
на анекс на договор за закуп на 
деловен простор................. 
 

623. Одлука за одобрување на 
склучување на анекс на договор за 
закуп на деловен простор................. 
 

624. Заклучок за објавување на 
Одлука за давање согласност за 
обезбедени финансиски средства од 
Буџетот на Општината Куманово за 
2021 година за ангажирање на 25 
(дваесет и пет) работници преку 
агенција за привремени вработувања 
во Општина Куманово 
 

625. Одлука за давање согласност за 
обезбедени финансиски средства од 
Буџетот на Општината Куманово за 
2021 година за ангажирање на 25 
(дваесет и пет) работници преку 
агенција за привремени вработувања 
во Општина Куманово............................ 
 

626. Заклучок за објавување на 
Одлука за исплата на еднократна 
парична помош од Буџетот на 
Општина Куманово за 2020 година 
 

627. Одлука за исплата на 
еднократна парична помош од 
Буџетот на Општина Куманово за 
2020 година........................................ 
 

628. Заклучок за објавување на 
Програма на културни манифестации 
на Општина Куманово за 2021 
година.................. 
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година............................................. 
 
618. Заклучок за објавување на Одлука 
за утврдување на вредноста на бодот за 
платите на државните службеници за 
2021 година................... 

619. Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2021 година 

631. Програма за развој на спортот и 
рекреативни активности на граѓаните 
во Општина Куманово за 2021 година 
 

632. Заклучок за објавување на 
Програма за спроведување на општите 
мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2021 
година............................................. 
 

633. Програма за спроведување на 
општите мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2021 
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634. Заклучок за објавување на 
Програма за социјална заштита на 
Општина Куманово за 2021 година....... 
 

635. Програма за социјална заштита на 
Општина Куманово за 2021 година 
 

636. Заклучок за објавување на 
Програма за субвенционирање на 
наставни, воннаставни и спортски 
активности по пливање во Затворениот 
базен – Куманово за учениците од 
основните и средните училишта од 
Општина Куманово за 2021 
година............................................. 
 

637. Програма за субвенционирање на 
наставни, воннаставни и спортски 
активности по пливање во Затворениот 
базен – Куманово за учениците од 
основните и средните училишта од 
Општина Куманово за 2021 
година............................................. 
 
638. Заклучок за објавување на 
Програма за уредување на градежно 
земјиште, изградба и одржување на 
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629. Програма на културни 
манифестации на Општина Куманово 
за 2021 година.................. 
 

630. Заклучок за објавување на 
Програма за развој на спортот и 
рекреативни активности на граѓаните 
во Општина Куманово за 2021 
година........................................ 
642. Заклучок за објавување на 
Програма на активности од областа 
на заштитата на животната средина и 
природата на Општина Куманово за 
2021 година.................................... 
 
643. Програма на активности од 
областа на заштитата на животната 
средина и природата на Општина 
Куманово за 2021 година.................. 
 
644. Заклучок за објавување на 
Програма за субвенционирање на 
граѓани за приклучок на 
гасификациона мрежа на подрачје на 
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година................................................. 
 
645. Програма за субвенционирање 
на граѓани за приклучок на 
гасификациона мрежа на подрачје на 
Општина Куманово за 2021 
година................................................. 
 
646. Заклучок за објавување на 
Програма за урбанистичко 
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располагањето со градежно земјиште 
во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на 
Општина Куманово за 2021 
година.................................... 
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640. Заклучок за објавување на 
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во Општината Куманово за 2021 
година...................................................... 
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