
  

   

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
 
„Службен гласник на Општина Куманово“ 

Излегува по потреба – Издавач: Општина 
Куманово  

Тел. 423-505  
Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ 

 
    Година LXIV 

Број 6 
Куманово 

  17 мај 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 

  
195. 

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 пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на 

Општината Куманово 
 

 
1. Се објавува Одлуката за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на 

Општината Куманово, Бр. 09-3117/12, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3279/1                                         Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 

196. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 135 и 136 од Статутот на Општината Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе    
 

Одлука 
за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово 

 
Член 1 
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                   Се пристапува кон измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15). 
   

Член 2 
 

 Измените и дополнувањата на Статутот на Општината Куманово ќе се вршат во две фази, 
и тоа како Нацрт - Статутарна одлука и Предлог - Статутарна одлука за измени и дополнувања 
на Статутот на Општината Куманово. 
 

Член 3 
 

 Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Куманово да ги утврди Нацрт - 
Статутарната одлука и Предлог - Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на 
Општината Куманово и истите да ги достави до Советот на Општина Куманово. 
 

Член 4 
 

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

 
 

Бр. 09 – 3117/12                                                                            Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 
197. 

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

Заклучок 
за објавување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на стандарди за 

поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово 
 

 
1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на стандарди за 

поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина 
Куманово, Бр. 09-3117/14, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08-3281/1                                         Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
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Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
198. 

Врз основа на член 80 од Законот за градење („Службен весник на РМ” бр. 130/09, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 
168/18), 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 14 
мај 2019 година, донесе 

 
Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени 
објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово 

                  
 
 

Член 1 
 

           Во Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и 
урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово, бр. 09-7038/28 од 07.11.2018 година 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/18), се вршат следните измени: 
 

 Во насловот пред член 36, зборовите „и детски“ се заменуваат со зборовите „забавни 
детски паркови и“. 

 
 Во член 36 став 2 зборовите „Детско игралиште може да се постави“ се заменуваат со 

зборовите ,,Забавни детски паркови и игралишта можат да се постават”.  
 

Член 2 
 

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

 
 

Бр. 09–3117/14                                          Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                               Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.    
 

 
199. 

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 Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички 
план за дел од У.Е. „Б. С. Гојчо", дел од Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак на 

ул. „1“, ул. „100“ и ул. „Моша Пијаде“ – Општина Куманово 
 

 
1. Се објавува Одлуката за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички 

план за дел од У.Е. „Б. С. Гојчо", дел од Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак 
на ул. „1“, ул. „100“ и ул. „Моша Пијаде“ – Општина Куманово, Бр. 09-3117/16, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08–3283/1                                                 Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
200. 

Врз основа на член 39 став 1 и 5 и член 41 став 5 алинеа 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14 , 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 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 14 мај 2019 година, донесе 
  

Одлука 
за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Б. 
С. Гојчо", дел од Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак на ул. „1“, ул. „100“ и 

ул. „Моша Пијаде“ – Општина Куманово 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од 
У.Е. „Б. С. Гојчо", дел од Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак на ул. „1“, ул. „100“ и ул. 
„Моша Пијаде“ со површина на опфат од (1,46ха) – Општина Куманово, техничка 
документација бр.12/18 изработена од  „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ -Куманово. 
 

Член 2 
 

Составен дел на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Б. С. 
Гојчо", дел од Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак на ул. „1“, ул. „100“ и ул. „Моша 
Пијаде“ со површина на опфат од (1,46ха)  Куманово  се 

- текстуален дел и графички дел со параметри за спроведување на Измена и дополна 
на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Б. С. Гојчо", дел од Урбан блок 46, 
плански опфат меѓу ул. „1“, крак на ул. „1“, ул. „100“ и ул. „Моша Пијаде“  
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- Согласност од Министерство за транспорт и врски-Скопје бр.24-1280/2 од 19.02.2019 
год. 

- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.21-406/12 од 25.07.2018. 
 

Член 3 
 

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Б. С. Гојчо", дел од 
Урбан блок 46, плански опфат меѓу ул. „1“, крак на ул. „1“, ул. „100“ и ул. „Моша Пијаде“ со 
површина на опфат од (1,46ха)  – Општина Куманово, техничка документација бр.12/18, по 
извршено дигитално преклопување од страна на Агенцијата за катастар на недвижности го 
спроведува Секторот за урбанизам при Општина Куманово. 
  

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 
 

Бр. 09–3117/16                                          Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                               Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.   
 
201. 

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 донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 
„Перо Чичо“, дел од Урбан блок 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша“, ул. 

„Михајло Пупин“, ул. „Ѓорче Петров“, КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски“ и 
пешачка патека – Општина Куманово 

 

 
1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 

„Перо Чичо“, дел од Урбан блок 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша“, ул. 
„Михајло Пупин“, ул. „Ѓорче Петров“, КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски“ и 
пешачка патека – Општина Куманово, Бр. 09-3117/17, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 

 

Бр. 08–3284/1                                         Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
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202. 

Врз основа на член 26 став 5 алинеа 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање  („Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14 ) и член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14 , 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22 став 
1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 
1 точка 7 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 14 мај 2019 
година, донесе 
  

Одлука 
за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо“, дел од Урбан 

блок 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша", ул. „Михајло Пупин", ул. „Ѓорче 
Петров", КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски" и пешачка патека – Општина 

Куманово 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо“, дел 
од Урбан блок 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша", ул. „Михајло Пупин", ул. „Ѓорче 
Петров", КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски" и пешачка патека – Општина Куманово, 
техничка документација бр.У-22/15  изработена од „УРБАН ГИС“ ДОО - Куманово. 
 

Член 2 
 

Составен дел  на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Перо Чичо“, дел од Урбан 
блок 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша", ул. „Михајло Пупин", ул. „Ѓорче Петров", 
КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски" и пешачка патека - Куманово  се 

- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на 
просторот 

- синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.У-22/15. 
 

Член 3 
 

 Урбанистичка документација од член 2 на оваа Одлука се заверува во најмалку 7 (седум) 
примероци со потпис и печат на Градоначалникот на Општината Куманово, еден примерок со 
Одлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите за 
спроведување на планот (Сектор за урбанизам), еден примерок во надлежен Државен архив, 
еден примерок се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Секторот за 
инспекциски работи – Инспекторат, еден примерок до Агенцијата за катастар на недвижности 
– Одделение за премер и катастар – Куманово и седмиот примерок се изложува кај 
донесувачот на планот заради достапност на јавноста. 
 

Член 4 
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Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Куманово”. 
    

 
 

Бр. 09–3117/17                                               Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                             Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.   
 
203. 

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 начин на користење на тениски терен „23ти Октомври“ 

Куманово и утврдување на цена на влезници за 2019 година  
 

 
1. Се објавува Одлуката за начин на користење на тениски терен „23 ти Октомври“ 

Куманово и утврдување на цена на влезници за 2019 година , Бр. 09-3117/18, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3285/1                                                        Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
204. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/2002) 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 14 мај 2019 година, донесе 
 

Одлука 
за начин на користење на тениски терен  „23- ти Октомври“ Куманово 

и утврдување на цена на влезници за 2019 година 
 
 

Член 1 
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Тенискиот терен „23-ти Октoмври“ - Куманово, со вкупно 4 (четири) тениски игралишта, 
кои се наоѓаат на дел од КП 19554/1 за КО Куманово (во близина на Спортска сала Куманово) 
ќе работат во период од 01 јуни до 31 октомври (од 06:00 до 22:00 часот) 2019 година.На 
државни празници тенискиот терен нема да работи. 

 
 

Член 2 
 

Тениските спортски клубови основани на територија на општина Куманово заради 
развој и усовршување на тенискиот спорт и кои се членки на Општинскиот сојуз на спортови - 
Куманово имаат право на 19 (деветнаесет) бесплатни часови на терените 1 и 2 од 4 (четирите) 
тениски терени, за неделно користење и тоа: 

- од понеделник до петок 3 (три) часа дневно 
- сабота и недела 2 (два) часа дневно 

Начинот и условите за користење на овие бесплатни термини од страна на  тениските 
спортски  клубови попрецизно ќе бидат уредени со посебен договор, склучен помеѓу Општина 
Куманово и спортските клубови, а врз основа на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 

Цена на влезница за користење на 1(едно) тениско игралиште изнесува: 
1.) Тенис -1 час (60 минути) во период од 06:00 до 16:00 часот          100 ден. 
2.) Тенис -1 час (60 минути) во период од 16:00 до 20:00 часот          200 ден. 
3.) Тенис -1 час (60 минути) во период од 20:00 до 22:00 часот          300 ден. 

   Во цените е вклучен ДДВ. 

 Термините за користење од став 1, започнуваат и завршуваат во полн час. 

 

Член 4 
 

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.09-
2750/35 од 24.04.2018 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 5/18). 

 
 

  Член 5 
 

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

 

Бр. 09–3117/18                                           Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                             Претседател, 
Куманово                                 Атина Мургашанска, с.р. 
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205. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на 

Општина Куманово за 2019 година 
 

 
1. Се објавува Одлуката за исплaта на еднократна парична помош од Буџетот на 

Општина Куманово за 2019 година, Бр. 09-3117/19, што Советот на Општина Куманово 
ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 

Бр. 08–3286/1                                         Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 

206. 
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година                     („Службен гласник на 
Општина Куманово“ бр. 15/18 и 2/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 
14 мај 2019 година, донесе 
 

Одлука 
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019 

година 
 

 
Член 1 

 
 Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година, од Програмата АОО – 
Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се 
исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар на гаража, две 
помошни простории и патничко моторно возило, на :  
 

 Рафет Ганији од с. Романовце, Куманово, во износ од 20.000 денари 
 
 

Член 2 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово“. 
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Бр. 09–3117/19                                                 Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                               Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р.   
 
 

207. 
 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 именување на членови на Општинскиот совет за превенција 

на детско престапништво на Општина Куманово 
 
 

1. Се објавува Одлуката за именување на членови на Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина Куманово, Бр. 09-3117/20, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

 
 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 

 

Бр. 08–3287/1                                         Градоначалник 
15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
Куманово                             Максим Димитриевски,с.р. 
 
208. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр.5/02), член 25 став 1, точка 40 и член 68 од Статутот на Општината Куманово 
(“Службен гласник на Општина Куманово” бр.13/03 и 13/07 и 08/15), а во врска со членовите  
158 и 159 од Законот за правда на децата, („Службен весник на РМ“ бр. 148/213), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе  
 

Одлука 
за именување на членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво 

на Општина Куманово 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се именуваат членовите на Општинскиот совет за превенција на детско 
престапништво на Општина Куманово. 
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Член 2 
 

 Членовите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина 
Куманово од своите редови избираат претседател на Општинскиот совет со мандат од две 
години, со право на повторен избор. 
 

Член 3 
 

За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина 
Куманово се именуваат по еден  претставник од подрачните единици и тоа: 

 
 Виолета Богдановска, Началник на Отсек за превенција при МВР – СВР 

Куманово, 
 

 Даниела Младеновска, дипломиран социјален работник од Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Куманово, 

 
 Милорад Стојмановски, член на Советот на родители при ООУ„Магдалена 

Антова“- с. Карпош - Куманово, 
 

 Борјана Драгановска, член на Советот на родители при ООУ „11 Октомври“ -  
Куманово, 

 
 Елена Јаќимовиќ, претседател на Советот на родители при ООУ „Крсте 

Мисирков“ -  Куманово, 
 

 Бобан Максимовски, член на Советот на родители при ООУ „Браќа 
Миладиновци“ - Куманово, 

 
 Љатиф Мустафи, член на Советот на родители при ООУ „Јероним Де Рада“ с. 

Черкези - Куманово, 
 

 Мирсад Сурои, член на Советот на родители при ООУ „Наим Фрашери“ - 
Куманово, 

 
 Анета Илиевска Радиќ, претседател на Советот на родители при ООУ „Браќа 

Рибар“ с. Табановце - Куманово, 
 

 Ивана Велковска, член на Советот на родители при ООУ „Вера Которка“ -с. 
Клечовце - Куманово, 

 
 Даниела Алексиќ, член на Советот на родители при ООУ “Вук Караџиќ”-

Куманово, 
 

 Светла Петрушевска, член на Советот на родители при ООУ „Христијан 
Карпош“ - Куманово, 



  Страница  278                     Број  6               17 мај  2019 г.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
 Катерина Божиновска, член на Советот на родители при ООУ „Толи Зордумис“ 

- Куманово, 
 

 Бранко Зафировски, претседател на Советот на родители при ООУ „Кочо 
Рацин“ – Куманово, 

 
 Ајредин Џеладини, член на Советот на родители при ООУ „Кирил и Методиј“- с. 

Романовце – Куманово, 
 

 Наташа Силјаноска Савиќ, член на Советот на родители при ООУ „Карпош“-с. 
Умин Дол – Куманово, 

 
 Елон Халити, член на Советот на родители при ООУ „Бајрам Шабани“ – 

Куманово, 
 

 Бесник Сулејмани, член на Советот на родители при ООУ „Битолски конгрес“ с. 
Лопате – Куманово, 

 
 Тања Мишевска, член на Советот на родители при СОУ Гимназија „Гоце 

Делчев“ – Куманово, 
 

 Ќенан Реџепи, член на Советот на родители при СОУ Гимназија „Сами 
Фрашери“ – Куманово, 

 
 Ивица Арсиќ, член на Советот на родители при ОСТУ „Наце Буѓони“ – 

Куманово, 
 

 Розита Симоновска Аритонова, член на Советот на родители при СОУ „Перо 
Наков“ – Куманово, 

 
 Анита Тошиќ, член на Советот на родители при ССОУ „Киро Бурназ“ – 

Куманово, 
 

 Сара Стојчевска, ученичка, претставник на Унија на средношколци од ССОУ 
„Киро Бурназ“- Куманово, 

 
 Драган Ѓаковски, адвокат од Куманово, од Адвокатската комора на РМ, 

Адвокатска заедница – Куманово, 
 

 Драги Јовановски, самостоен јавнообвинителски советник при Основното 
јавно обвинителство Куманово, 

 
 Јулијана Гаревска, судија за деца при Основен суд – Куманово, 
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 Фросина Лазаревска, координатор на Здружението на новинари на 
Македонија. 

 
Член 4 

 
  Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор. 
 

Член 5 
 

Општинскиот совет: 
- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на 

Општината,  
- деловник за својата работа, 
- на подрачјето на општината врши работи за следење на состојбите,  
- покренува иницијативи за нивното подобрување и 
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на 

детско престапништво и третманот на малолетните сторители на кривични дела 
и прекршоци. 

 
 

Член 6 
 

За својата работа Општинскиот совет најмалку еднаш годишно го известува Советот на 
Општината и Државниот совет за превенција на детско престапништво. 
 

Член 7 
 

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

 
 
 

Бр. 09–3117/20                                               Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                               Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
209. 
 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 именување на членови на Локалниот економско-социјален 

совет - претставници на локалната самоуправа - Општина Куманово 
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1. Се објавува Одлуката за именување на членови на Локалниот економско-социјален 
совет - претставници на локалната самоуправа - Општина Куманово, Бр. 09-3117/21, 
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 
година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
    Бр. 08–3288/1                                           Градоначалник 
    15 мај 2019 година                                     на Општина Куманово,  
    Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р.   
 
210. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 39  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 14 мај 2019 година, донесе 

 
 

Одлука 
за именување на членови на Локалниот економско-социјален совет – претставници на 

локалната самоуправа – Општина Куманово  
 
 

Член 1 
 

 За членови на Локалниот економско-социјален совет – претставници на локалната 
самоуправа – Општина Куманово, се именуваат :  
 

 Максим Димитриевски, градоначалник на Општина Куманово  
 Атина Мургашанска, претседател на Советот на Општина Куманово  
 Ирена Илиевска, раководител на Секторот за финансиски прашања во Општина 

Куманово  
 
 

Член 2 
 

 Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 07-
756/16 од 28 јануари 2010 година („Службен гласник на Општина Куманово “ бр. 2/10). 
  
 

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Куманово”. 
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Бр. 09–3117/21                                                 Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                             Атина Мургашанска, с.р. 
 
211. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Програма за поставување на урбана опрема (реклами) на подрачјето на 

град Куманово 
 

1. Се објавува Програмата за поставување на урбана опрема (реклами) на подрачјето на 
град Куманово, Бр. 09-3117/15, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3282/1                                                               Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
212. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 став 1, 2 и 3 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 79 од Законот за 
градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 
71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/18), а во врска со член 41 став 4 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 , 53/11,44/12, 
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), член 
66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 
13/07 и 8/15), член 2 од Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема 
и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана 
опрема („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/18) и член 35 од Одлуката за 
утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето 
на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/18), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
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ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА (РЕКЛАМИ) 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД КУМАНОВО   

 
 
1. Предмет на програмата  

 
Член 1 

Предмет на оваа Програма е: 
 

– дефинирање на локации за поставување на рекламни паноа на јавни површини за чие 
одржување е надлежна Општина Куманово и определување на нивниот број;  

– дефинирање на локации за поставување на реклами на бандери за улично осветлување 
за чие одржување е надлежна Општина Куманово и определување на нивниот број;  

– определување на типови и облици на рекламни паноа и определување на нивниот број:  
– определување на типови и облици на реклами на бандери за улично осветлување и 

определување на нивниот број: 
– утврдување на постапка за добивање на локации за поставување на рекламни паноа и . 

        реклами на бандери за улично осветлување: 
 

2. Важење на Програмата 
 

Член 2 
 

Оваа Програма се донесува за периодот од 10 години од денот на донесување. 
 

 
3. Дефинирање на локации за поставување на рекламни паноа  
    и определување на нивниот број  

 
 

Член 3 
 

(1) Дефинирање на локации за поставување на рекламни паноа е прикажано во графички 
приказ „Новопроектирана ситуација/Диспозиција на урбана опрема“ од техничка 
документација со бр.0801/630/18 изготвена од ДТУ Билд Урбан ДООЕЛ Скопје, 
декември 2018 
 

(2) За поставување на урбана опрема – рекламни паноа на јавни површини за чие 
одржување е надлежна Општина Куманово, се утврдуваат 44 локации, поделени во 
четири пакети плус 3 локации за потреби на Општина Куманово, прикажани во табела 1 
(називите на билбордите се согласно техничката документација). 
 

Табела 1 
 



  Страница  283                     Број  6               17 мај  2019 г.                   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
 
4. Дефинирање на локации за поставување на реклами на бандери за улично 
осветлување и определување на нивниот број 

 
 

Член 4 
 

(1) Дефинирање на локации за поставување на на урбана опрема – реклами на бандери 
за улично осветлување за чие одржување е надлежна Општина Куманово.  

 
 

(1) За поставување на урбана опрема – реклами на бандери за улично осветлување за 
чие одржување е надлежна Општина Куманово, се утврдуваат 242 локации, поделени 
во три пакети, прикажани во табела 2. 

 
 
 
 

Табела 2 
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Пакет 5 58 - - 19 - - - - - 77 

Пакет 6 - 51 - - - 27 - - 2 80 

Пакет 7 - - 37 - 17 - 16 15 - 85 

 
 
5. Типови реклами  
 

Член 5 

Ред. Бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Назив на билборд 

Пакет 1 МЛ01 МЛ06 МЛ10 МЛ13 МЛ19 МЛ22 МЛ25 МЛ28 МЛ33 МЛ38 МЛ41 

Пакет2 МЛ02 МЛ05 МЛ09 МЛ14 МЛ17 МЛ23 МЛ26 МЛ29 МЛ34 МЛ37 МЛ42 

Пакет 3 МЛ03 МЛ07 МЛ11 МЛ15 МЛ18 МЛ21 МЛ30 МЛ31 МЛ35 МЛ39 МЛ43 

Пакет 4 МЛ04 МЛ08 МЛ12 МЛ16 МЛ20 МЛ24 МЛ27 МЛ32 МЛ36 МЛ40 МЛ44 

Општина 
Куманово 

МЛО1 МЛО2 МЛО3         
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(1) Оваа Програма се однесува на следните 2 типа реклами:   

– билборд (светлечки со лед-диоди) со правоаголна форма и површина до 12 м² со 
современи материјали; 

– светлечки реклами на бандери за улично осветлување. 
 

 
6. Утврдување на постапка за добивање на локации за поставување на рекламни паноа и 
реклами на бандери за улично осветлување 
 

Член 6 
 

(1) Доделувањето на локации се врши по пат на јавен оглас за прибирање на писмени 
понуди. 

(2) Огласот го распишува и објавува Градоначалникот на Општина Куманово и го објавува 
во најмалку два дневни весника, од кои еден на албански јазик. 
 

Член 7 
 

Огласот за прибирање на писмени понуди за доделување на пакет/и локации содржи: 
1. Субјектот кој го распишува огласот, 
2. Назначување на пакетот/ите локации за кои се врши доделувањето, 
3. Време за кое се доделуваат пакетот/ите локациите, 
4. Почетен износ на еднократниот надомест за стекнување на право за доделување на 

пакетот/ите локации, 
5. Содржина и прилози на понудите, 
6. Рок за поднесување на понудите 
7. Ден, час и место на отварање на понудите, 

 
Член 8 

 
За најповолна понуда ќе се смета понудата со највисок износ на еднократниот надомест 

за стекнување на право за доделување на пакетот/ите локации. 
 
 
 
 

Член 9 
 

(1) Постапката на отварање на понудите ја врши Комисија што ја формира 
Градоначалникот. 

(2) Комисијата се состои од претседател и два члена од кои најмалку еден сообраќаен 
инженер. 
 

Член 10 
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(1) За својата работа Комисијата изготвува извештај, со предлог за најповолен понудувач 
до Градоначалникот. 

(2) Градоначалникот ќе донесе решение за доделување на пакетот/ите локации и ќе ги 
извести останатите учесници за резултатите од распределбата. 
                                                                

Член 11 
 

(1) Помеѓу градоначалникот и најповолниот понудувач се склучува договор  за условите и 
начинот на користење и одржување на добиените пакет/и локации. 

(2) Најповолниот понудувач има обврска да плаќа годишен надоместокот за поставување 
на рекламни паноа и светлечки реклами, за секои одделно, согласно Одлуката за утврдување 
на висина на надоместок за обезбедување на финансиски средства за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина 
Куманово(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 07/2011, 10/2011 и 05/2018), како и 
комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места, во висина 
утврдена во Одлука за утврдување на  висина на комуналните такси во Општина Куманово 
„Службен глaсник на Општина Куманово“ бр. 10/2005, 07/2010 и05/2016). 
 

Член 12 
 

Секоја реклама, на барање на најповолниот понудувач, се поставува врз основа на 
проектно-техничка документација на ниво на Елаборат за поставување на урбана опрема, и 
одобрение издадено од Градоначалникот на Општина Куманово 
 

Член 13 
 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
 
Бр. 09–3117/15                                                                            Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
 
213. 
 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 измена на Решението за определување на членови на 

Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во 
Општината Куманово 

 
1. Се објавува Решението за измена на Решението за определување на членови на 

Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во 
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Општината Куманово, Бр. 09-3117/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3289/1                                                            Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                            на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
214. 

Врз основа на член 27 од Законот за семејството („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 
104/15 и 150/15) и член 25 став 1 точка 39 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 14 мај 2019 година, донесе 
 

Решение 
за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово 

кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово 
 

 
1. Во Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово кои ќе 

учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово, бр. 09-7519/7 од 
09 ноември 2017 година („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 14/17) се 
врши следната измена: 

     
 Во точка 1, за матичното подрачје на град Куманово и за матичното подрачје на 

Месната канцеларија во с. Клечовце, наместо Рашити Срѓан треба да стои 
Стошевски Сашо. 

   
 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

 
                                                                                  
Бр. 09–3117/22                                                 Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                        Претседател, 
Куманово                                                       Атина Мургашанска, с.р. 
 
 
215. 

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“, Бр.05/02),  член 126, став 1, алинеа 7 и член 132, став 3 од Законот за 
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основното образование („Службен весник на РМ“, 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 

 

 

Решение 

за објавување на јавен оглас за избор на директор на 

Општинско Основно Училиште „Карпош“ с. Умин Дол Куманово 

 

1. Училишниот одбор на Општинското Основно Училиште „Карпош“ с. Умин Дол Куманово,  

да објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште; 

2. Во објавениот оглас да се утврдат условите кои треба да ги исполнува кандидатот за 

директор на основно училиште, потребната документација, времето на траењето на 

огласот и рокот во кој ќе се изврши изборот. 

3. Јавниот оглас да се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата 

територија на Република Македонија, од кои еден од весниците кој се издава на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот јазик. 

4. По објавувањето на јавниот оглас од ова Решение, Градоначалникот на Општина 

Куманово писмено да биде известен за објавениот јавен оглас. 

5. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово“. 

 
  Бр. 08 – УП1-2023                                                                                 Градоначалник 
  13 мај 2019 година                                                                          на Општина Куманово, 
  Куманово                                                                                     Максим Димитриевски, с.р. 
 
216. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
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за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работа 
на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2018 година 

 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работа на 

ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2018 година, Бр. 
09-3117/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 
мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
   Бр. 08–3270/1                                                            Градоначалник 
   15 мај 2019 година                                                      на Општина Куманово,  
   Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
 
217. 

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 14 мај 2019 година, донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Годишна сметка и Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – 
Куманово за период Јануари – Декември 2018 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка и Извештајот за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – 
Куманово за период Јануари – Декември 2018 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 09–3117/3                                                                                Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                    Претседател, 
Куманово                                                                                             Атина Мургашанска, с.р. 
 
218. 

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 Извештајот за деловно финансиско 
работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Март 2019 година 

 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно финансиско 

работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Март 2019 
година, Бр. 09-3117/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
    Бр. 08–3271/1                                                    Градоначалник 
    15 мај 2019 година                                                    на Општина Куманово,  
    Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
219. 

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 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 14 
мај 2019 година, донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – 
Куманово за период Јануари – Март 2019 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ 

– Куманово за период Јануари – Март 2019 година. 
 
 

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

 
               
     Бр. 09–3117/4                                                                           Совет на Општина Куманово 
     14 мај 2019 година                                                                                  Претседател, 
     Куманово                                                                                       Атина Мургашанска, с.р. 
 
220. 

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 Тримесечниот извештај за финансиско 
работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.01.2019 - 31.03.2019 година 

 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за финансиско 
работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.01.2019 - 31.03.2019 година, Бр. 09-
3117/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 
2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3272/1                                                            Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                            на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
221.  

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 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 14 
мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ 

Куманово од 01.01.2019 – 31.03.2019 година 
 

1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ 
Куманово од 01.01.2019 – 31.03.2019 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
     Бр. 09–3117/5                                                                           Совет на Општина Куманово 
     14 мај 2019 година                                                                                 Претседател, 
     Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
222. 

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 01.01.2019 - 31.03.2019 година 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП 

„Куманово - паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2019 - 31.03.2019 година, Бр. 09-
3117/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 
2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08-3273/1                                                                    Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                             на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
223. 

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 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 14 
мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – 

Куманово за период од 01.01.2019 – 31.03.2019 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – 
Куманово за период од 01.01.2019 – 31.03.2019 година. 

 
 

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

 
               
Бр. 09–3117/6                                                                                Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                            Атина Мургашанска, с.р. 
  
224. 

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 Извештајот за финансиско работење на ЈП 
„Куманово - план“ – Куманово за 2018 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП 

„Куманово - план“ – Куманово за 2018 година, Бр. 09-3117/7, што Советот на Општина 
Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3274/1                                                               Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
225. 

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 14 мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ – Куманово 

за 2018 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ – Куманово 
за 2018 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
 
 Бр. 09–3117/7                                                                              Совет на Општина Куманово 
 14 мај 2019 година                                                                                     Претседател, 
 Куманово                                                                                           Атина Мургашанска, с.р. 
 
226. 
 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 01.01.2019 - 31.03.2019 година 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП 

„Куманово - план“ – Куманово за период од 01.01.2019 - 31.03.2019 година, Бр. 09-
3117/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 
2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
    Бр. 08–3275/1                                                            Градоначалник 
    15 мај 2019 година                                                     на Општина Куманово,  
    Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
227. 

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 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 14 
мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ Куманово за 

период од 01.01.2019 – 31.03.2019 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ Куманово за 
период од 01.01.2019 – 31.03.2019 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
               
Бр. 09–3117/8                                                                                Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                             Атина Мургашанска, с.р. 
 
228. 
 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 „Куманово - 

гас“ – Куманово за 2018 година 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа  на ЈП „Куманово - гас“ 
– Куманово за 2018 година, Бр. 09-3117/9, што Советот на Општина Куманово го 
донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
  Бр. 08–3276/1                                                            Градоначалник 
  15 мај 2019 година                                                             на Општина Куманово,  
  Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р.  
 
229. 

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 14 мај 2019 година, донесе 
 

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

 
 

1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2018 година. 
 

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

 
 
  Бр. 09–3117/9                                                                              Совет на Општина Куманово 
  14 мај 2019 година                                                                                    Претседател, 
  Куманово                                                                                           Атина Мургашанска, с.р. 
 
230. 

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 Тримесечниот извештај за финансиско 

работење на ЈП „Куманово - гас“ – Куманово од 01.01.2019 - 31.03.2019 година 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за финансиско 
работење на ЈП „Куманово - гас“ – Куманово од 01.01.2019 - 31.03.2019 година, Бр. 09-
3117/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 
2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
 Бр. 08–3277/1                                                                    Градоначалник 
 15 мај 2019 година                                                             на Општина Куманово,  
 Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
231. 

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 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 14 
мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ - 

Куманово од 01.01.2019 – 31.03.2019 година 
 

 
1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ - 

Куманово од 01.01.2019 – 31.03.2019 година. 
 

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

               
     Бр. 09–3117/10                                                                         Совет на Општина Куманово 
     14 мај 2019 година                                                                                  Претседател, 
     Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
232. 
 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 развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина  Куманово за 
2018 година со финансов извештај 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 
2018 година со финансов извештај, Бр. 09-3117/11, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
Бр. 08–3278/1                                                            Градоначалник 
15 мај 2019 година                                                             на Општина Куманово,  
Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
233. 

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 14 
мај 2019 година, донесе 

 
Заклучок 

за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и 
рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2018 година со финансов 

извештај  
 

 
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за развој на спортот и 

рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2018 година со 
финансов извештај. 

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

Општина Куманово“. 
 
 
Бр. 09–3117/11                                                                              Совет на Општина Куманово 
14 мај 2019 година                                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                             Атина Мургашанска, с.р. 
 
234. 

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

Заклучок  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Куманово за I квартал од 2019 година 
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1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Куманово за I квартал од 2019 година, Бр. 09-3117/13, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 14 мај 2019 година. 

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

гласник на Општина Куманово”. 
 
 
  Бр. 08–3280/1                                                              Градоначалник 
  15 мај 2019 година                                                             на Општина Куманово,  
  Куманово                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
235. 

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 14 
мај 2019 година, донесе 
 

Заклучок 
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово 

за I квартал од 2019 година 
 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово 
за I квартал од 2019 година. 

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

Општина Куманово” 
 
               
  Бр. 09–3117/13                                                                            Совет на Општина Куманово 
  14 мај 2019 година                                                                                    Претседател, 
  Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
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