
  

   

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
 
„Службен гласник на Општина Куманово“ 

Излегува по потреба  
Издавач: Општина Куманово 

Тел. 031/423-505   
Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ 

 
Година LXIV 

Број 5 
Куманово 

     25 април 2019 г. 

 
Претплата за 2019 година 

изнесува 2.000 денари. 
трезорска с-ка 100-0000000630-95 

с-ка на буџетски корисник 7410140525630-
18 

приходна шифра 725939   
178. 
 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 предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка 
 

 
1. Се објавува Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка, Бр. 09-2753/3, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година. 

  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08-2944/1                                                     Градоначалник 
25 април 2019 година                                           на Општина Куманово,  
Куманово                                         Максим Димитриевски, с.р.     
 
 

179. 
 Врз основа на член 6 став (1) и (3) од Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ’’ бр. 79/09), член 14 и член 36 став (1) точка 15 од Закон за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 24 април 2019 година, донесе  
  
 

Одлука 
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за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
 

Член 1 
 

Советот на Општина Куманово го утврдува Предлогот за воспоставување на    
меѓуопштинска соработка поднесен од Градоначалникот на општина Куманово за 
основање на заедничко јавно претпријатие со општините: Штип, Карбинци, Кочани, 
Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, 
Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети 
Николе. 
 

Член 2 
 

                Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука, се доставува до општините: Штип, 
Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, 
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо 
Нагоричане и Свети Николе заради донесување на одлука за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка. 

 
Член 3 

 
     Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“.  
 
Бр. 09-2753/3                                                                        Совет на Општина Куманово 
24 април 2019 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                  Атина Мургашанска, с.р.   
                                                                                                
180. 
 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 потребата од определување на заштитни зони околу 
водозафатни објекти – експлоатациони бунари за водоснабдување на Општина 

Куманово 
 

 
1. Се објавува Одлуката за потребата од определување на заштитни зони околу 

водозафатни објекти – експлоатациони бунари за водоснабдување на Општина 
Куманово, Бр. 09-2753/8, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 24 април 2019 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. 08-2949/1                                         Градоначалник 
25 април 2019 година                        на Општина Куманово,  
Куманово                      Максим Димитриевски, с.р. 
 
181. 

Врз основа на член 96 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 24 април 2019 година, донесе 

 
 

Одлука 
за потребата од определување на заштитни зони околу водозафатни објекти – 

експлоатациони бунари за водоснабдување на Општина Куманово 
 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потребата од определување на границите на заштитни 
зони околу водозафатните објекти – експлоатациони бунари на локација с. Проевце - 
Митев Мост и дренажни галерии на локацијата н. Бедиње во Општина Куманово. 
 

Член 2 

 Границите на заштитните зони ги определува Владата на Република Северна 
Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 
средина. 

Член 3 

Границите на заштитните зони се определуваат  врз основа на изработени 
Елаборати за утврдување на граници на заштитните зони околу водозафатните објекти за 
водоснабдување на  Општина Куманово, кои претставуваат составен дел на оваа Одлука. 

Елаборатите ги содржат картографските прикази на подрачјето, реонизација на 
теренот по типови на издан и класа на водопропустливост, геолошки и топографски 
прикази на подрачјето, мерки и начин на заштитни зони како и активности кои се 
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забранети да се вршат во заштитните зони, со предлог за воспоставување на заштитните 
зони со предлог мерки, заклучоци и препораки.  

Елаборатот за определување на границите на заштитни зони околу водозафатните 
објекти –експлоатациони бунари на локација с. Проевце - Митев Мост е изработен од 
Градежен институт „Македонија“ АД Скопје, со технички број ГТ-03/01/2019 од јануари 
2019 година. 

Елаборатот за определување на границите на заштитни зони околу водозафатните 
објекти – дренажни галерии на локацијата н. Бедиње е изработен од Градежен институт 
„Македонија“ АД Скопје, со технички број ГТ-04/01/2019 од јануари 2019 година. 

Член 4 

Со оваа Одлука, објектите кои се изградени на подрачјето каде се утврдени 
заштитни зони, или кои ќе се градат во иднина, можат да бидат предмет на одобрение или 
стекнување на правен статус само доколку ги исполнуваат условите утврдени и зададени 
во Елаборатите, наведени во член 3 на оваа Одлука. 

Член 5 

Картографските прикази на заштитните зони се составен дел на катастрите и 
урбанистичките планови на Општина Куманово. 

 

Член 6 

По определување на границите на заштитните зони од страна на Владата на 
Република Северна Македонија, се задолжува ЈП „Водовод“ Куманово да изврши 
соодветна -основна заштита на водозафатни објекти за водоснабдување на Општина 
Куманово.  

Член 7 

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

 
Бр. 09 – 2753/8                                         Совет на Општина Куманово 
24 април 2019 година                                                                    Претседател, 
Куманово                                               Атина Мургашанска, с.р.      
 
182. 

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 Буџетски календар 
 

 
1. Се објавува Буџетскиот календар, Бр. 09-2753/7, што Советот на Општина 

Куманово го донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година. 
  

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

 
 
 
Бр. 08-2948/1                                             Градоначалник 
25 април 2019 година                                                 на Општина Куманово, Куманово  
                                  Максим Димитриевски,с.р. 
 
 
 
183. 
  Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 
192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот  на Општина Куманово („Службен гласник 
на Општина Куманово“ бр.13/03,13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 24 април  2019 година, донесе 
 
 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 
 
 
 

Можен 
датум 

Буџетски 
активности 

Одговорност и законски прописи 

Јануари 
 

Започнува 
новата буџетска 
година, 
реализација и 
извршување на 
новиот буџет за 
тековна година 

 

Април Министерот за 
финансии 
доставува до 

Член 16 став 1 од Закон за буџет (Сл.весник на РМ 
бр.64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/11, 

171/12 и 192/15) 



 
    Страница  254                     Број  5                25 април  2019 год.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Владата на РМ 
фискална 
стратегија на 
РМ за наредни 
3 години 
најдоцна до 15 
април во 
тековна година 

Април-Мај-
Јуни 

Советот на 
општината го 
донесува 
буџетскиот 
календар 

Член 27, став 4 и  5 од Законот за финансирање на ЕЛС 
(Сл. Весник на РМ бр.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11, 

192/15 и 209/2018) 

Мај Фискалната 
стратегија ја 
донесува 
Владата на РМ 
најдоцна до 
31.мај во 
тековна 
фискална 
година и ги 
утврдува 
максималните 
износи на 
одобрени 
средства за 
наредни три 
фискални 
години за 
одделни 
буџетски 
корисници од 
централната 
власт, врз 
основа на 
усвоена 
фискална 
стратегија 
 

Член 16,став 2 и член 18 став 2 од Законот за буџети 
(Сл.весник на РМ 

бр.64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/11, 
171/12 и 192/15) 

Септември Министерство 
за финансии го 
доставува 
Циркуларот 
најдоцна до 30 
септември, до 

Член 19 став 3 од Закон за  буџет(Сл. весник на РМ 
бр.4/08,64/05,103/08,156/09,95/10,180/11, 

171/12 и 192/15) и член 27 од Закон за финансирање на 
ЕЛС (Сл. весник на РМ 

бр.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15 и 209/18) 
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Градоначалник
от на општината 
со кој се 
утврдува 
формата и 
содржината на 
буџетот 

Октомври Градоначалник-
от и Сектор за  
финансиски 
прашања се 
состануваат за 
да ги утврдат 
приоритетите и 
одредбите на 
буџетот за 
наредната 
година. 

Градоначалникот и Сектор за  финансиски прашања 

Октомври- 
Ноември 

Буџетски 
информации се 
доставуваат до 
Одделенијата 
во општината 
заедно со 
упатства за 
основни насоки 
и препораки од 
Градоначалник
от кои се 
базираат на 
Буџетски 
циркулар 

Сектор за  финансиски прашања 

Октомври-
Ноември 

Врз основа на 
буџетски 
циркулар се 
подготвуваат 
препораки за 
подготвување 
на финансиски 
планови на 
општински 
буџетски 
корисници и се 
доставуваат до 
нив  

Сектор за  финансиски прашања 

Октомври- Општинските Сектор за  финансиски прашања 
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Ноември буџетски 
корисници ги 
доставуваат 
нивните 
планови заедно 
со објаснување 
за одделните 
износи по 
позиции кои ги 
предложиле 

Октомври-
Ноември 

Сектор за 
финансиски 
прашања ги 
анализира 
барањата и 
доставени 
финансиски 
планови од 
општинските 
буџетски 
корисници,го 
известува 
Градоначалник
от (За 
зголемени или 
намалени нивни 
барања) и ги 
вклопуваат во 
проекција на 
буџетот 

Сектор за  финансиски прашања 

Октомври Се изготвуваат 
предлог на план 
на програми за 
развој 
усогласени со 
насоки на 
Циркуларот 

Член 21-б,став1 од Закон за буџет(Сл. весник на РМ 
бр.64/05,4/08 ,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12 и 

192/15) 
Сектор за комунални дејности 

Октомври-
Ноември 

Советот ги 
усвојува 
предлогот на 
планот на 
програми за 
развој на 
општината 
најдоцно до 15 
ноември во 

Член 21-б став  2,3 од Законот за  буџет ( Сл. весник на 
РМ бр.4/08,64/05,103/08,156/09,95/10,180/11, 

171/12 и 192/15) 
 Совет на општина Куманово 
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тековна година, 
и одобрениот 
план на 
програмите за 
развој е 
составен дел на 
предлогот на 
буџетот на 
општината. 

Октомври-
Ноември 

Проценки на 
трошоци и 
проекција на 
приходи за 
наредна 
буџетска година 
се враќаат во 
Одделение за 
буџет и 
финансирање,о
д останатите 
одделенија и 
сектори 

Раководители на Сектори и Одделенија  

Ноември а) Се собираат 
буџетски 
барања  
б) Се 
анализираат и  
усогласуваат 
буџетски 
барања и се 
доставуваат до 
Градоначалник
от 
в) Се изготвува 
биланс на 
приходи 
г) Се изготвува 
биланс на 
трошоци                                                                       

Сектор за финансиски прашања 

Ноември Градоначалник
от го 
разгледува и 
одобрува 
Предлог-
Буџетот 
подготвен од 

Градоначалник 
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страна на 
Сектор за  
финансиски 
прашања 

Декември Се доставува 
Предлог 
Буџетот за 
наредната 
година од 
страна на 
Градоначалник
от до Совет на 
општината 

Градоначалник 
Член 31 од Закон за буџети  (Сл. весник на РМ 

64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12 и 
192/15) 

Декември Се води 
расправа во 
телата на 
Советот на 
општината 

Комисија за буџет и финансирање 

Крај на 
Декември 

Советот на 
општината го 
усвојува 
Буџетот за 
наредната 
година 
(најдоцна до 31 
декември во 
тековната 
година) 

Член 28 од Законот за финансирање на ЕЛС (Сл. весник 
на РМ бр.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15 и 

209/18) 
Совет на општина  

Декември-
Јануари 

Усвоениот 
буџет се 
доставува до 
Министерство 
за финансии за 
негово 
вчитување и 
понатамошно 
следење и 
реализација 

Сектор за финансиски прашања 

 
 
Бр. 09 – 2753/7                                                                       Совет на Општина Куманово  
24 април 2019 година                                                                         Претседател,  
Куманово                                                                                     Атина Мургашанска, с.р. 
                                                                    

  
184. 



 
    Страница  259                     Број  5                25 април  2019 год.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 и член 63 од Законот за локалната самоуправа 

(,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02) и  член 135 став 4 и 5 од Законот за основно 

образование („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 

67/17), Градоначалникот на Општина Куманово донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за констатирање на престанок на мандат на вршител на должност -директор 
на Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановце - Куманово 

 

1. Мандатот на вршител на должност – директор на ООУ „Браќа Рибар“ с.Табановце - 

Куманово, Марјан Трајановиќ, престанува поради истекот на периодот на 

мандатот за кој е избран; 

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 

Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.08-УП1-10162 од 13.09.2018 година; 

3. Решението влегува во сила со 17.03.2019 година и ќе се објави во ,,Службен гласник 

на Општина Куманово“. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.08-УП1-10162 од 
13.09.2018 година, Марјан Трајановиќ беше избран за вршител на должност– директор на 
ООУ „Браќа Рибар“ с.Табановце– Куманово, со мандат до 6 месеци.  

Согласно горенаведеното, како и одредбите од Законот за основно образование за 
периодот на траењето на мандатот на В.Д. - директор на основно училиште и за 
надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово 
одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 

Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 

Бр.08-УП1-10162/2018                                       Градоначалник 
15 март 2019 година                       на Општина Куманово, 
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
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185. 
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 135 став 1 и 4 од Законот за 
основното образование („Службен весник на Р.М.“ бр103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановце - Куманово  
 

1.   СЕ ИМЕНУВА Синиша Саздовски, ВСС, наставник по ликовно образование, за 
вршител на должност - директор на Општинско Основно Училиште „Браќа Рибар“ 
с.Табановце-Куманово; 

2.   Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до 
изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на 
неговото именување; 

3.   Решението влегува во сила со 17.03.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Куманово“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран 

престанок на мандатот на вршител на должност - директор на Општинско Основно 
Училиште „Браќа Рибар“ с.Табановцe, Куманово. Согласно член 135, став 1 од Законот за 
основно образование, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на 
директорот, именува Вршител на должност-директор на училиштето. Поради 
незавршената постапка за избор на директор на училиштето, а постапувајќи согласно 
наведениот Закон, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот 
на ова Решение. 

 
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
  

Бр. 08-УП1-1247                                           Градоначалник 
15 март 2019 година                             на Општина Куманово 
Куманово                                                      Максим Димитриевски, с.р. 
 
186. 
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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) и член 91 став 10 и 11 од Законот за 

средното образование (,,Службен весник на Р.М., Бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 

29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), Градоначалникот на Општина Куманово донесe 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за констатирање престанок на мандатот – директор на  
Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами Фрашери“ - Куманово 

 

1.   Мандатот на директор на Средно Општинско Училиште Гимназија ,,Сами Фрашери“ 

– Куманово, Хисен Рахмани , престанува поради истек на мандатот за кој е избран ; 

2.   Решението стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово“. 

3.   Решението ќе се применува по престанок на Решението за избор на директор на 

СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ Куманово бр.08-УП1 2751 од 03.04.2015 година. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1 2751 од 

03.04.2015 година, Хисен Рахмани беше избран за директор на Средно Општинско 

Училиште Гимназија ,,Сами Фрашери“ – Куманово со мандат од 4 години. Согласно 

одредбите од Законот за средно образование за периодот на траењето на мандатот на 

директор на општинско средно училиште и за надлежностите на Градоначалник на 

Општина, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од добивањето до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 

втор степен. 
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Бр. 08-УП1-2751/2015                                                                           Градоначалник 
24 април 2019 година                                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                Максим Димитриевски, с.р. 
 
187. 

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) и член 93-в од Законот за средното 

образование (,,Службен весник на Р.М., Бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 

156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 

30/16, 127/16 и 67/17), Градоначалникот на Општина Куманово донесe 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на вршител на должност-директор на  
Средно Општинско Училиште Гимназија ,,Сами Фрашери“ - Куманово 

 

1.   За вршител на должност директор на Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами 

Фрашери“ – Куманово, се именува Хисен Рахмани , досегашниот директор на 

училиштето; 

2.   Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до 

изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на 

неговото именување. 

3.   Решението влегува во сила со 27.04.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Куманово“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран 

престанок на мандат на директор на Средно Општинско Училиште Гимназија „Сами 

Фрашери“ Куманово. Врз основа на член 93-в од Законот за средно образование и 

Решение на Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија бр.09-

1071/2 од 08.02.2019 година за распишување на избор за претседател на Република 
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Северна Македонија, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение. 

 

Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од добивањето до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 

втор степен. 

 
Бр. 08-УП1 -1807                                                                                 Градоначалник 
24 април 2019 година                                                                  на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                Максим Димитриевски, с.р. 
 
 

188. 
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 

весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), 
Градоначалникот на Општина Куманово го донесе следното 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Општина Куманово дека се 
распишува  

 
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови 

 
Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 
и 168/18), во првиот квартал од 2019 г. 
 

- Јавниот повик ќе трае од 28.03.2019 г. до 30.04.2019 г. – 34 ден сметано со денот 
на објавата. 

- Јавниот повик ќе биде објавен во службено гласило на општината, на веб страната 
на општината www.kumanovo.gov.mk, на огласна табла на општината, во 
информацискиот ситем е-урбанизам, во дневен весник на македонски јазик и во 
дневен весник на албански јазик. 

- Во периодот на траење на Јавниот повик сите заинтересирани физички и правни 
лица може да достават иницијатива за изработка и донесување на урбанистички 
планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18). 

- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или 
изменување и дополнување на постоечки урбанистички план со образложение за 
бараната измена и предлог на пласнки опфат од подносителот на иницијативата. 
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- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават согласно 
член 21 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18). 

- Средствата за прифатените иницијативи за изработка на потребната 
документација треба да се обезбедат од самите подносители на иницијативите. 
 
 

Бр. 21-2136/1                Градоначалник  
26 март 2019 година                                      на Општина Куманово    
Куманово                           Максим Димитриевски, с.р. 
 
 
 
189. 
 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 работа на ЈП „Водовод“ 

– Куманово за 2018 година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Водовод“ – 

Куманово за 2018 година, Бр. 09-2753/4, што Советот на Општина Куманово го 
донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08-2945/1                                                       Градоначалник 
25 април 2019 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                           Максим Димитриевски, с.р.     
 
190. 

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

Заклучок 
за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

 
Бр. 09 - 2753/4                                                                      Совет на Општина Куманово 
24 април 2019 година                                                                          Претседател, 
Куманово                                                                                    Атина Мургашанска, с.р. 
 
191. 

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 Финансиските извештаи/Годишната 

сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018  година 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансиските извештаи/Годишната 
сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018  година, Бр. 09-2753/5, што Советот 
на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-2946/1                                                       Градоначалник 
25 април 2019 година                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                          Максим Димитриевски, с.р.    
 
192. 

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

 
Заклучок 

за усвојување на Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“- Куманово 
за 2018 година 

 
 

1. Се усвојуваат Финансиските извештаи/Годишната сметка на ЈП „Водовод“- 
Куманово за 2018 година. 

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

Општина Куманово”. 
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Бр. 09 - 2753/5                                                                       Совет на Општина Куманово 
24 април 2019 година                                                                          Претседател, 
Куманово                                                                                     Атина Мургашанска, с.р. 
 
193. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина 
Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за настани и 
манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2018 

година 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за настани и 
манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2018 
година, Бр. 09-2753/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 24 април 2019 година. 

  
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08-2947/1                                                       Градоначалник 
25 април 2019 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                           Максим Димитриевски, с.р.     
 
 
194. 

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 24 април 2019 година, донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за 
култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2018 година 

 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за настани и манифестации на Фондација за 
култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2018 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 09 - 2753/6                                                                        Совет на Општина Куманово 
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