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100. 
 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 и дополнување на Одлуката за 

спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 
2021 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 
спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 
година, Бр. 09-1276/8, што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1693/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
101. 

Врз основа на член 22  став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 11 и член 306 став 2 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на РСМ" бр.104/19, 146/19 275/19 и 311/20), Националната 
програма за развој на социјалната заштита 2011- 2021 и член 68, став 1 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на мерки за 

субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година 
                                                                           

Член 1 
 

Во Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2021 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 17/20), 
во членот 3, став 1, бројот „150“ се заменува со бројот „120“, во став 5, бројот „150“ се 
заменува со бројот „120“. 
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Член 2 
 

Во член 3, после ставот 5, се додаваат три нови става 6, 7 и 8 кои гласат: 
 
„-потполно слепо лице е лице кај кое што постои оштетување на видот од 98 до 100% 
јасно пропишано во „Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок 
заради попреченост, потребна документација, составот на првостепената и 
второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и 
надоместок за издавање на конзилијарно мислење“ донесен од страна на министерот 
на труд и социјална политика во согласност со министерот на здравство („Службен 
весник на РСМ“ бр.111/19) и ( предвидени се 100 лица од оваа категорија). 

-потполно глуво лице е лице кое има двострано оштетување на слухот поголемо од 
80% пресметано според таблица за одредување на процентот на траен 
инвалидитет/попреченост јасно пропишано во „Правилник за начинот на остварување 
на правото на надоместок заради попреченост, потребна документација, составот на 
првостепената и второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното 
мислење, како и надоместок за издавање на конзилијарно мислење“ донесен од страна 
на министерот на труд и социјална политика во согласност со министерот на здравство 
(„Службен весник на РСМ“ бр.111/19) и (предвидени се 150 лица од оваа категорија). 

-  дете со најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот, согласно член 
33 став 1 алинеа 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.104/19,  146/19,  275/19 и 311/20) и (превидени се 50 лица 
од оваа категорија)“ 

Член 3 
 

Во членот 4, после ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8 кои гласат: 
 
„6) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 6 
од оваа Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги 
исполнуваат следниве критериуми: 

- да се државјани на Република Северна Македонија; 
- да се жители на Општина Куманово; 
- да е  лице со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, 

согласно член 44 од Закон за социјална заштита (Службен весник на РСМ 
бр.104/19, 146/19, 275/19 и 311/20); 

- да имаат конзилијарно мислење од првостепена комисија од соодветната 
терцијална здравствена установа или решение за надоместок за попреченост од 
Центар за социјална работа; 

- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“, од ЈП „Водовод“ или да се 
корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 

- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални 
услуги ( вода за пиење и изнесување на смет); 

 
7) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 7 од 
оваа Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги 
исполнуваат следниве критериуми: 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на Општина Куманово; 
- да е  лице со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, 

согласно член 44 од Закон за социјална заштита (Службен весник на РСМ 
бр.104/19,146/19,275/19 и 311/20);   
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- да имаат конзилијарно мислење од првостепена комисија од соодветната 
терцијална здравствена установа или решение за надоместок за попреченост од 
Центар за социјална работа; 

- да се корисници на услуги од ЈП „Чистота и зеленило“, од ЈП „Водовод“ или да се 
корисници на услуги и од  двете јавни претпријатија; 

- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални 
услуги ( вода за пиење и изнесување на смет); 

 
8) Се утврдува дека категоријата на граѓани утврдена во одредбата на член 3 став 8 од 
оваа Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги 
исполнуваат следниве критериуми: 

- да се државјани на  Република Северна Македонија; 
- да се жители на Општина Куманово; 
- да е дете до 26 години возраст со најтежок степен на оштетување на видот, 

слухот или говорот, согласно  член 33 став 1 алинеа 4 од Законот за заштита на 
децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.104/19,  
146/19,  275/19 и 311/20); 

- наод, оценка и мислење за потребата од остварување на посебен додаток  
добиено од стручен орган за оцена  на видот  и степонот на попреченоста на 
лицата во менталниот или телесниот развој или решение за посебен додаток од 
Центар за социјални работа; 

- родител/старател да е корисник на услугите од ЈП „Чистота и зеленило“, од ЈП 
„Водовод“ или да е корисник на услугите и од двете пјавни претпријатија; 

- да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални 
услуги ( вода за пиење и изнесување на смет);“ 

 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 
Бр.  09 – 1276/8                                                                    Совет на Општина  Куманово 
19 февруари 2021 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
                                                                                                                                                    

102. 
  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 обезбедување на помош 

за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на 
гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за 

комунални услуги за 2021 година 
 
 
 1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за обезбедување на помош 
за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на гарантирана 
минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 
2021 година, Бр. 09-1276/9, што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 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. 08-1694/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
103. 

Врз основа на член 22  став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на РМ“, бр.5/02), член 11, член 57 став 2 алинеа 1 и член 306 од 
Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на РСМ", бр.104/19, 146/19, 275/19 и 
311/20), Националната програма за развој на социјалната заштита 2011- 2021 и член 
68, став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ 
бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана 
на 19 февруари 2021 година, донесе  
 

 О Д Л У К А   
 за изменување на Одлуката за обезбедување на помош за домување на 

материјално и станбено необезбедени лица корисници на  
гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци 

 за комунални услуги за 2021 година 
                                                                  

Член 1 
 

Во Одлуката за обезбедување на помош за домување на материјално и 
станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) 
преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 17/20), во членот 3, став 1 бројот „250“ се заменува 
со бројот „50“. 

Член 2 
 

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

 
Бр. 09 – 1276/9                                                                          Совет на Општина Куманово  
19 февруари 2021 година                                                                       Претседател,  
Куманово                                                                                        Атина Мургaшанска, с.р.                          
                                                                                                                                                                                                               
104. 
 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 „23-ти 
Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година 

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

Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година, Бр. 09-1276/11, 
што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 19 
февруари 2021 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. 08-1696/1                                                         Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
105. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68  од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана 19 февруари 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за начин на користење на тениски терен  „23- ти Октомври“ Куманово 

и утврдување на цена на влезници за 2021 година 
 

Член 1 

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 1 март до 31 декември (од 08:00 до 
22:00 часот) 2021 година. 

Тениските игралишта во горенаведениот период нема да работат доколку временските 
услови се неповолни. 

Член 2 

 Тениските спортски клубови задолжително ќе го почитуваат Протоколот за 
тренинг на спортисти во поединечни спортови изработен од Комисијата за заразни 
болести при Министерството за здравство („Службен весник на РСМ“ бр. 123/20) на 
спортските тренинзи на отворено. 

Член 3 

Цена на влезница за користење на 1(едно) тениско игралиште изнесува: 

1.) Тенис -1 час (60 минути) во период од  08:00 до 11.00 часот  _________   200 ден. 

2.) Тенис -1 час (60 минути) во период од  11:00 до 16:00 часот  _________   100 ден. 

3.) Тенис -1 час (60 минути) во период од  16:00 до 22:00 часот  _________   200 ден. 

4.) Тенис -1 час (60 минути) со користење на осветлување на теренот (вклучени 
рефлектори) __________________________________________________  300 ден. 

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

Член 4 

Тениските спортски клубови основани на територија на Општина Куманово заради 
развој и усовршување на тенискиот спорт (во детска и младинска категорија) и кои се 
членки на Општинскиот сојуз на спортови - Куманово имаат право и можат да  закупат 
2 (два) од 4 (четирите) тениски терени, по цена во висина од 50% од утврдената цена 
во член 3  од Одлуката. 

Начинот, условите и плаќањето на закупнината за користење на терените 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.“ 
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Член 5 

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

 
Бр. 09 -1276/11                                    Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                         Претседател, 
Куманово                                                          Атина Мургашанска, с.р. 
 
106. 
 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 во врска со Одлуката за начин на користење на 

тениски терен „23-ти Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 
2021 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот во врска со Одлуката за начин на користење на тениски 
терен „23-ти Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година, Бр. 
09-1276/11-1, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 
19 февруари 2021 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08 –1697/1                                                                Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                       на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
107. 

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, 
расправајќи по Предлог – Одлуката за начин на користење на тениски терен „23-ти 
Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година, на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 година, го донесе следниот 
 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се задолжуваат надлежниоте сектори при општинската администрација, во 
соработка со ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово, да започнат со постапка за 
ревитализација и санација на тениските терени кои се наоѓаат во спортскиот 
комплекс „Градски кеј“. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 - 1276/11 - 1                                                                   Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                       Атина Мургашанска,  с.р. 
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108. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на 

Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Измената и дополнувањето на 
Годишниот план за вработување во Општина Kуманово за 2021 година, Бр. 09-1276/12, 
што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 19 февруари 
2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1698/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
109. 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3, став 2 и став 11 од Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 
и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 143/19 и 14/20) и член 68 од Статутот на 
Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 
11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за 

вработување во Општина Kуманово за 2021 година  
 

Член 1 
 

 Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за 
вработување во Општина Kуманово за 2021 година.   
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/12                                                                        Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 

  
110. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари 
(електронски уреди – таблети) – сопственост на Општина Куманово на ООУ 

„Христијан Карпош“ Куманово 
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 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари 
(електронски уреди – таблети) – сопственост на Општина Куманово на ООУ „Христијан 
Карпош“ Куманово, Бр. 09-1276/13, што Советот на Општина Куманово ja донесе на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1699/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
111. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе  

 
                                                         О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – 

таблети) - сопственост на Општина Куманово на ООУ „Христијан Карпош“ 
Куманово 

 
                                                           Член 1 
 

Согласно Договор за донација бр. 03-1037/1 од 03.02.2021 година помеѓу 
„Макпетрол“ А.Д. Скопје (давател на донација) и Општина Куманово (примател на 
донација), со оваа Одлука на Општинското основно училиште „Христијан Карпош“ 
Куманово му се даваат на трајно користење без надомест следните движни ствари: 

 
Вид Карактеристики Количина Вредност 
Електронски уред-
таблет 

Lenovo M8 
(TB-8505F) 

54 (педесет и четири) Вредност без ДДВ - 
297.540, оо денари 
Вредност со ДДВ -
312.417, оо денари 

 
                                                              Член 2 
По примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа Одлука, 

примателот е должен истите да ги искористи исклучиво за потребите на учениците на 
Општинското основно училиште „Христијан Карпош“ Куманово, со цел за развој и 
унапредување на наставно-образовниот процес. 

 
Член 3 

 Се задолжува Градоначалникот на Општина Куманово преку општинската 
администрација да изврши записничко примопредавање на движните ствари од оваа 
Одлука. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/13                                    Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                                           Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
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112. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари 

(електронски уреди – лап топ компјутери) – сопственост на Општина Куманово на 
општинските основни и средни училишта 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари 
(електронски уреди – лап топ компјутери) – сопственост на Општина Куманово на 
општинските основни и средни училишта, Бр. 09-1276/14, што Советот на Општина 
Куманово ja донесе на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1700/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
113. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе  

 
                                                      О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – лап 

топ компјутери) - сопственост на Општина Куманово на општинските 
основни училишта 

 
   Член 1 

Согласно Договор за донација бр. 03-1320/1 од 12.02.2021 година помеѓу 
Асоцијација за демократски развој на Ромите СОНЦЕ – Тетово (давател на донација) и 
Општина Куманово (примател на донација), со оваа Одлука на општинските основни 
училишта им се даваат на трајно користење без надомест следните движни ствари: 

 
                                                        Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се даваат на општинските основни 

училишта, и тоа: 
 

Ред. 
Бр. 

Општинско Училиште Број на лаптоп 

1. ООУ ,,Браќа Миладиновци” 1 
2. ООУ ,,Крсте Мисирков” 1 
3. ООУ ,,Бајрам Шабани” 1 
4. ООУ ,,Наим Фрашери” 1 
5. ООУ ,,11 Октомври” 1 

Вид Карактеристики Количина Вредност 
Електронски 
уред-лаптоп 

Lenovo Idea pad 3 16 (шеснаесет) Вредност 424.336,оо 
денари 
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6. ООУ ,,Вук Караџиќ” 1 
7. ООУ ,,КочоРацин” 1 
8. ООУ ,,Христијан Карпош” 1 
9. ООУ ,,Толи Зордумис” 1 
10. ООУ ,,Магдалена Антова” 1 
11. ООУ ,,Кирил и Методиј”-с. Романовце 1 
12. ООУ ,,Јероним Де Рада”-с.Черкезе 1 
13. ООУ ,,Битолски Конгрес”-с.Лопате 1 
14. ООУ ,,Браќа Рибар”-с.Табановце 1 
15. ООУ ,,Вера Которка”-с.Клечовце 1 
16. ООУ ,,Карпош”-с.Умин Дол 1 

 
Член 3 

По примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа Одлука, 
примателот е должен: 

-електронските уреди да ги искористи исклучиво за потребите на учениците од 
социјално ранливи семејства, со цел за полесна реализација на наставно-образовниот 
процес; 

-да ги задолжи учениците кои ќе ги користат електронските уреди, по 
завршување на учебната година, да ги вратат во училиштето; 

-да превземе мерки за одржување и сервисирање на електронските уреди од 
оваа Одлука. 

                                                         Член 4 
 Се задолжува Градоначалникот на Општина Куманово преку општинската 
администрација да изврши записничко примопредавање на движните ствари од оваа 
Одлука. 

 
                                                          Член 5 

 Оваа Одлука влегува стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/14                                    Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                                      Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
   
114. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 312, КО Клечовце – Општина 
Куманово 

 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 312, КО Клечовце – Општина Куманово, 
Бр. 09-1276/17, што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 
19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1703/1                                                      Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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115. 
Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот 

за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 
31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен 
весник на РМ“ бр. 56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-

планска документација за 
к.п. 312, КО Клечовце – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.312 м.в. 
Аџиски Врбак , КО Клечовце  со намена А1-Домување во семејни куќи , со цел 
реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога 
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-3506/2019 од 18.02.2020 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/17                                                           Совет на Општина Куманово 
 19 февруари 2021 година                                            Претседател, 
Куманово                                                   Атина Мургашанска, с.р. 
 
116. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 3542/1, м.в. Мала Бузина, КО 
Табановце – Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 3542/1, м.в. Мала Бузина, КО Табановце – 
Општина Куманово, Бр. 09-1276/15, што Советот на Општина Куманово ja донесе на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 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. 08-1701/1                                                      Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                             на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
117. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот 
за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 
31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен 
весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 3542/1, м.в. Мала Бузина, КО Табановце – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.3542/1                        
м.в. Мала Бузина, КО Табановце – Општина Куманово со намена А4- Викенд куќа, 
со цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога 
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-2060/2015 од 12.10.2018 год. 
-  

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/15                                                                Совет на Општина Куманово  
19 февруари 2021 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
118. 
 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 потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 392/8, м.в. Чунковица, КО 

Биљановце-вон г.р – Општина Куманово 
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 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 392/8, м.в. Чунковица, КО Биљановце-вон 
г.р – Општина Куманово, Бр. 09-1276/16, што Советот на Општина Куманово ја донесе 
на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1702/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
119. 
       Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот 
за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 
31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен 
весник на РМ“ бр. 56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 392/8, м.в. Чунковица, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.392/8                         
м.в. Чунковица, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово со намена А1- 
Домување, со цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти. 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога 
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-1535/2015 од 04.01.2021 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/16                                                                 Совет на Општина Куманово  
19 февруари 2021 година                                                               Претседател, 
Куманово                                                                                Атина Мургашанска, с.р. 
 
120. 
 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 Одлука за утврдување потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 2737/1, м.в. Село, КО Винце – 
Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 2737/1, м.в. Село, КО Винце – Општина 
Куманово, Бр. 09-1276/18, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1704/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
121. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 2737/1, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.2737/1 
м.в.Село КО Винце со намена А1- Домување, со цел реализација на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога   
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-9275/2013 од 15.01.2021 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/18                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                Атина Мургашанска, с.р. 
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122. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 94, м.в. ДУП, КО Студена Бара– 
Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 94, м.в. ДУП, КО Студена Бара – Општина 
Куманово, Бр. 09-1276/19, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1705/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
123. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), 
Совет на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 94, м.в. ДУП, КО Студена Бара – Општина Куманово 

 
Член 1 

 
            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.94 м.в. 
ДУП КО Студена Бара со намена А4- Викенд куќа, со цел реализација на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
 

            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога   
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-2395/2015 од 25.01.2021 год. 
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Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 -1276/19                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                Атина Мургашанска, с.р. 
 
124. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 3160/2, м.в. Старо село, КО Градиште 
– Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 3160/2, м.в. Старо село, КО Градиште – 
Општина Куманово, Бр. 09-1276/20, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1706/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
125. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од Законот 
за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр.23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 
31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен 
весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 64/2015, 217/2015 и 52/2016), 
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, 
на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 3160/2, м.в. Старо село, КО Градиште – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден  објект кој се наоѓа на кп.3160/2 
м.в. Старо село КО Градиште со намена А4- Викенд куќа, со цел реализација на 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
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- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога   
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-4026/2015 од 18.01.2018 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 -1276/20                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                               Претседател, 
Куманово                                                                                Атина Мургашанска, с.р. 
 
126. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 792, м.в. Вртача, КО Довезенце – 
Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 792, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина 
Куманово, Бр. 09-1276/21, што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата 
одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1707/1                                                     Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                            на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
127. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 792, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.792                          
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м.в. Вртача КО Довезенце – Општина Куманово со намена А1- Домување во семејни 
куќи, со цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога 
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-12179/2012 од 21.01.2021 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 -1276/21                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
128. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 432/1, м.в. Новине, КО Биљановце-
вон г.р – Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 432/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р 
– Општина Куманово, Бр. 09-1276/22, што Советот на Општина Куманово ja донесе на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1708/1                                                      Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
129. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 432/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово 
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Член 1 
            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.432/1 
м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово со намена А1- Домување, 
со цел реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога 
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-1726/2013 од 07.10.2019 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/22                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
130. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 4192/4, м.в. Барски камен, КО 
Романовце вон г.р. – Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 4192/4, м.в. Барски камен, КО Романовце 
вон г.р. – Општина Куманово, Бр. 09-1276/23, што Советот на Општина Куманово ja 
донесе на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1709/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
131. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална 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, 8/15 и 11/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 4192/4, м.в. Барски камен, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.4192/4                                 
м.в. Барски камен КО Романовце вон г.р со намена Б1 – мали комерцијални и 
деловни единици, со цел реализација на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти. 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога   
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-7225/2016 од 06.11.2019 год. 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/23                                                                Совет на Општина Куманово  
19 февруари 2021 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                Атина Мургашанска, с.р. 
 
132. 
 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 потребите од донесување на 

урбанистичко-планска документација за к.п. 11840/3 и к.п. 11926, м.в. Ајдучка 
чешма, КО Куманово – Општина Куманово 

 

 1. Се објавува Одлуката за утврдување потребите од донесување на 
урбанистичко-планска документација за к.п. 11840/3 и к.п. 11926, м.в. Ајдучка чешма, 
КО Куманово – Општина Куманово, Бр. 09-1276/24, што Советот на Општина Куманово 
ja донесе на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1710/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
133. 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 став 5 и член 19 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
бр.23/2011, 54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016 и 64/2018) како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012, 95/2014, 109/2014, 
64/2015, 217/2015 и 52/2016), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
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(„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, 8/15 и 11/19), 
Совет на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 февруари 2021 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска 

документација за 
к.п. 11840/3 и к.п. 11926, м.в. Ајдучка чешма, КО Куманово – Општина Куманово 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно изграден објект кој се наоѓа на кп.11840/3 
и кп.11926 м.в.Ајдучка чешма, КО Куманово – Општина Куманово со намена А1- 
Домување во семејни куќи, со цел реализација на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти. 

Член 2 
            Составен дел на оваа Одлука е/се 
 
- Графички приказ со Ажурирана геодетска подлога   
- Заклучок за прекин на постапка бр 21-Уп1-2988/2016  од 15.11.2017 год. 
- Oдговор  од Јавно претпријатие за државни патишта бр.10-10654/2 од 08.11.2017 
год и (наш бр.21-уп1-2988/2016 од 09.11. 2017 год.) 
 

Член 3 
               Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 1276/24                                                                 Совет на Општина Куманово   
19 февруари 2021 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
134. 
 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 висина на 

надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на 
членовите на Советот на Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висина на 
надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на 
членовите на Советот на Општина Куманово, Бр. 09-1276/25, што Советот на Општина 
Куманово ja донесе на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1711/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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135. 
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово (,,Службен  гласник на 

Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 19 февруари 2021 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за утврдување на висина на надоместок за 

покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на 
Советот на Општина Куманово 

 
Член 1 

 Во Одлуката за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците 
за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на Општина Куманово 
(,,Службен  гласник на Општина Куманово” бр. 16/17 и 13/18), членот 1 се менува и 
гласи: 
  
 „На членовите на Советот на Општина Куманово, за реално направените трошоци 
за користење на мобилен телефон за службени потреби и тоа во работата на Советот 
и неговите работни тела, им се определува максимален месечен износ од 1.416,00 
денари, исклучиво за плаќање на реални месечни трошоци за мобилен телефон, и тоа 
најдоцна до истекот на времетраењето на договорот за јавна набавка на мобилни 
комуникациски услуги бр. УП1-37-2283 од 15.09.2020 година склучен помеѓу Општина 
Куманово и Друштвото за комуникациски услуги „А1 Македонија“ ДООЕЛ Скопје. 
 На претседателот на Советот на Општина Куманово надоместокот од став 1 на 
овој член изнесува 2.348,00 денари.“ 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 1276/25                                                                        Совет на Општина Куманово 
19 февруари 2021 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
 
136. 
 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 дополнување на Програмата за социјална заштита 

на Општина Куманово за 2021 година 
 
 1. Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за социјална заштита 
на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-1276/10, што Советот на Општина 
Куманово ja донесе на седницата одржана на 19 февруари 2021 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1695/1                                                        Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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137. 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 11, став 1, алинеа 7 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), Национална 
програма за социјална заштита 2011-2021 („Службен весник на РМ“ бр.121/10) и член 
66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 
13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 19 
февруари 2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
 за дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 

2021 година 
 
Во Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 17/20), се вршат следните  дополнувања: 
Во насловот I. Субвенционирање на трошоци за комунални услуги, во став 1, после 
алинеа 5,  се додаваат три нови алинеи 6, 7 и 8 кои гласат:  
 
„-потполно слепо лице е лице кај кое што постои оштетување на видот од 98 до 100% 
јасно пропишано во „Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок 
заради попреченост, потребна документација, составот на првостепената и 
второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и 
надоместок за издавање на конзилијарно мислење“  донесен од страна на министерот 
на труд и социјална политика во согласност со министерот на здравство („Службен 
весник на РСМ“ бр.111/19). 

-потполно глуво лице е лице  кое има двострано оштетување на слухот поголемо од 
80% пресметано според таблица за одредување на процентот на траен 
инвалидитет/попреченост јасно пропишано во „Правилник за начинот на остварување 
на правото на надоместок заради попреченост, потребна документација, составот на 
првостепената и второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното 
мислење, како и надоместок за издавање на конзилијарно мислење“ донесен од страна 
на министерот на труд и социјална политика во согласност со министерот на здравство 
(„Службен весник на РСМ“ бр.111/19). 

- дете со најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот, согласно член 
33 став 1 алинеа 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.104/19,  146/19,  275/19 и 311/20)“  

 
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“.   
 
Бр. 09 – 1276/10                                                                        Совет на Општина Куманово              
19 февруари 2021 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.   
  
138. 

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02),  член 115, став 1 и член 118 став 4 и 
5 од Законот за основното образование (,,Службен весник на Република Северна 
Македонија., Бр.161/19, 229/20),  Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 

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

Општинско Основно Училиште ,,Браќа Миладиновци“  Куманово 
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1. Мандатот на вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште 
,,Браќа Миладиновци“ Куманово, Јасминка Спасовска, престанува заклучно со 
06.02.2021 година, поради истек 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-УП1-2455 од 07.08.2020 година. 

3. Решението влегува во сила со 06.02.2021 година и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Куманово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
       Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-2455 од 
07.08.2020 година, Јасминка Спасовска беше избрана за вршител на должност 
директор на ООУ ,,Браќа Миладиновци“ Куманово, со мандат до 6 месеци. Согласно 
одредбите од Законот за основното образование за периодот на траењето на 
мандатот на в.д. директор на основно училиште, Градоначалникот според надлежноста 
утврдена во Законот за основно образование, одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.08-УП1- 2455/2020                                                                         Градоначалник 
5 февруари 2021 година                                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                   Максим Димитриевски, с.р. 
 
139. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од  Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Р.М. бр.05/02“), член 118 став 1, 4 и 5 од Законот за 
основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр161/19, 229/20), Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Браќа Миладиновци“ Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Марија Спасовска, дипломиран филолог по македонски јазик со 
општа и компаративна книжевност, библиотекар во ООУ„Браќа Миладиновци“ 
Куманово, за вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште 
„Браќа Миладиновци“ 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 07.02.2021 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 Миладиновци“ Куманово. Согласно член 118, став 1 од Законот за 
основно образование, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на 
директорот, именува вршител на должност директор на училиштето. Постапувајќи 
согласно наведениот закон, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 
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Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
  
Бр.08-УП1-702                                                        Градоначалник 
5 февруари 2021 година                                 на Општина Куманово, 
Куманово                                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
140. 

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Р.М., Бр.05/02),  член 115, став 1 и член 116 став 1, 
алинеа 1 од Законот за основното образование (,,Службен весник на Република 
Северна Македонија., Бр.161/19, 229/20) и Изјава од Марија Спасовска вршител на 
должност директор на ООУ„Браќа Миладиновци“ Куманово бр.08-УП1-702 од 
11.02.2021 година, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште ,,Браќа Миладиновци“  Куманово 
 

1. Мандатот на вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште 
,,Браќа Миладиновци“ Куманово, Марија Спасовска, престанува поради 
поднесена изјава со која се откажува од функцијата вршител на должност 
директор; 

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-702 од 05.02.2021 година. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Куманово“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
       Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-702 од 
05.02.2021 година, Марија Спасовска беше избрана за в.д. директор на ООУ ,,Браќа 
Миладиновци“ Куманово, со мандат до 6 месеци. Од причина што избраниот в.д. 
директор на ООУ ,,Браќа Миладиновци“ Куманово, Марија Спасовска, поднесе Изјава 
до Градоначалникот на Општина Куманово бр.08-УП1-702 од 11.02.2021 година, 
според која се откажува од функцијата вршител на должност директор, како и согласно 
наведените одредби од Законот за основното образование и надлежностите на 
Градоначалник на Општина, Градоначалник на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.08-УП1- 702                                                                                Градоначалник 
15 февруари 2021 година                                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
141. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од  Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Р.М. бр.05/02“), член 115, став 1 и 118 став 1, 4 и 5 од 
Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр161/19, 229/20), Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 

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

Општинско Основно Училиште „Браќа Миладиновци“ Куманово  
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1. СЕ ИМЕНУВА Јасминка Спасовска, дипломиран професор по одделенска 
настава, одделенски наставник во ООУ„Браќа Миладиновци“ Куманово, за 
вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште „Браќа 
Миладиновци“ 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 од денот на донесувањето 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 Миладиновци“ Куманово, поради изјава за откажување на функцијата 
вршител на должност директор. Согласно член 118, став 1 од Законот за основно 
образование, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, 
именува вршител на должност директор на училиштето. 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-УП1-951                                                         Градоначалник 
15 февруари 2021 година                          на Општина Куманово, 
Куманово                                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
142. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на 

Територијална противпожарна единица Куманово за 2020 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Територијална 
противпожарна единица Куманово за 2020 година, Бр. 09-1276/3, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 17 февруари 2021 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1688/1                                                  Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                             на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
143. 

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 17 февруари 2021 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Годишен извештај на Територијална противпожарна единица 

Куманово за 2020 година 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај на Територијална противпожарна единица 
Куманово за 2020 година. 
 

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

 
Бр. 09 – 1276/3                                                                     Совет на Општина Куманово 
17 февруари 2021 година                                                                  Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
 
144. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ 

Куманово во 2021 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ 
Куманово во 2021 година, Бр. 09-1276/4, што Советот на Општина Куманово го донесе 
на седницата одржана на 17 февруари 2021 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1689/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
145.  

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 17 февруари 2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2021 година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ Куманово во 2021 година. 
 

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

 
Бр. 09 – 1276/4                                                                     Совет на Општина Куманово 
17 февруари 2021 година                                                                 Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
 
146.  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
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Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за стекнати и 

распределени средства во 2020 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за стекнати и 
распределени средства во 2020 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово, Бр. 09-
1276/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 17 
февруари 2021 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1690/1                                                     Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                             на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
147. 

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 
Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 17 февруари 2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за стекнати и распределени средства во 2020 

година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово 
 

1. Се усвојува Извештајот за стекнати и распределени средства во 2020 година од 
ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово. 
 

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

 
Бр. 09 – 1276/5                                                                     Совет на Општина Куманово 
17 февруари 2021 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
 
148. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2020 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2020 година, Бр. 09-1276/6, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 17 февруари 2021 
година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1691/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                               на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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149. 
Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на 

Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 17 февруари 2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Куманово за IV квартал од 2020 година 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Куманово за IV квартал од 2020 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 1276/6                                                                       Совет на Општина Куманово 
17 февруари 2021 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р.  
 
150. 
 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 извршување на 
Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на 
комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 
Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 

година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршување на 
Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална 
инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 
периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година, Бр. 09-1276/7, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 17 февруари 2021 
година. 
 

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

 
Бр. 08-1692/1                                                       Градоначалник   
19 февруари 2021 година                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
151. 

Врз основа на член 69 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник 
на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, 
на седницата одржана на 17 февруари 2021 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за извршување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град 
Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 
2020 година до 31 декември 2020 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за извршување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на 
град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 
1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 1276/7                                                                          Совет на Општина Куманово 
17 февруари 2021 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Атина Мургашанска, с.р. 
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