
  

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
 НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

 
„Службен гласник на Општина Куманово“ 
Излегува по потреба – Издавач: Општина 

Куманово 
Тел. 423-505 

Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ 
Ордевска 

 
Година LXVII 

Број 7 
Куманово 

6 јуни 
2022 г. 

 
Претплата за 2022 година 

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

с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18 
приходна шифра 725939 

 

293. 
 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 дополнување на Одлуката за зголемување на 

основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни 
објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за зголемување на 
основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти 
„Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година, Бр. 09 – 
4969/5, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 
2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5168/1                                                        Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
294. 

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на 
РМ” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен 
весник на РСМ” бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 68 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното 

претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ 
Куманово, 

бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година 
 

Член 1 
 
 Во Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за 
изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 
29 декември 2020 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 17/20), во член 
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1 став 2, на крајот од реченицата се додаваат зборовите „паричен влог и 24.011.520 
денари непаричен влог“. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
         
Бр. 09 – 4969/5                                                                          Совет на Општина Куманово   
2 јуни 2022 година                                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
                                                                                                                                                                                                       
295. 
 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 дополнување на Одлуката за зголемување на 

основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни 
објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за зголемување на 
основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти 
„Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година, Бр. 09 – 4969/6, 
што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5169/1                                                        Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.            
                                                                                                 
296. 

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на 
РМ” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен 
весник на РСМ” бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 68 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното 

претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ 
Куманово, 

бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година 
 

Член 1 
 
 Во Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за 
изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 
јануари 2022 година („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 1/22), во член 1 став 
2, на крајот од реченицата се додаваат зборовите „паричен влог и 24.011.520 денари 
непаричен влог“. 
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
         
Бр. 09 – 4969/6                                                                          Совет на Општина Куманово   
2 јуни 2022 година                                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
297. 
 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 за апликација и реализација на 

проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното 
наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и 

подобрување на прекуграничната соработка“ 
 

 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за апликација и реализација на 
проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство 
и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на 
прекуграничната соработка“, Бр. 09 – 4969/9, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5172/1                                                         Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                    на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 

298. 
Врз  основа на 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, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за апликација и реализцаија на проектот „Заеднички 

системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - 
можност за проучување на општественото живеење и подобрување на 

прекуграничната соработка“ 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука, Советот на Општина Куманово дава согласност за апликација и 
реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на 
културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото 
живеење и подобрување на прекуграничната соработка“, за адаптација на 
деловниот простор во објектот Занаетчиски Дом (преземени простории од поранешен 
Архив) на ул. „Маршал Тито“ бр. 1 во Куманово, КП 14788, за чие финансирање ќе биде 
поднесен проектен предлог за користење на средства од ИПА II грантот за 
прекугранична соработка Србија - Северна Македонија, согласно Јавниот повик со 
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референца Europe Aid/173818/ID/ACT/Multi, објавен од страна на Министерството за 
финансии на Република Србија (Сектор за договарање и финансирање на програми 
финансирани со средства од Европска Унија) и Министерството за локална 
самоуправа на Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 4969/9               Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                 Претседател, 
Куманово                               Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
                                                                 
299.  
 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 дополнување на Одлуката за ослободување од 

комунална такса за јавно осветлување 
 
 1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за ослободување од 
комунална такса за јавно осветлување, Бр. 09 – 4969/10, што Советот на Општина 
Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5173/1                                                        Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                    на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
300.  

Врз основа на член 6 став 2 и 3 од Законот за комуналните такси („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16 
и  „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), член 22, став 1, 
точка 4 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, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за ослободување  

од комунална такса за јавно осветлување  
 

Член 1 
 

Во Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 8/2012), во член 1, по зборот 
„с.Косматац“ се додаваат зборовите „с.Шупљи Камен“.   
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Член 2 
 

                Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 4969/10                                                                        Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
301.  
 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 измена и дополнување на Програмата за социјална 

заштита на Општина Куманово за 2022 година 
 
 1. Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за социјална 
заштита на Општина Куманово за 2022 година, Бр. 09 – 4969/11, што Советот на 
Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5174/1                                                       Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
302. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 11, став 1, точка 7 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 
,294/21 и 99/22) и член 66 од Статутот на Општина Куманово - пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр.15/21), Советот на Општина Куманово на 
седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина 
Куманово за 2022 година 

 
Со оваа Програма се врши измена и дополнување на Програмата за социјална 

заштита на Општина Куманово за 2022 година („Службен гласник на Општина 
Куманово“ бр.18/21 и 3/22), и тоа: 
- Содржината во точката V. Обезбедување на социјални услуги преку Програмата 
Општинско корисна работа : 
 „Во текот на 2022 година ќе бидат следени јавните повици за новиот проектен циклус 
ОКР 2022/2023 на кој што Општина Куманово ќе се јави со нов проект изготвен по 
мерка и потребите на граѓаните во општина Куманово“, се менува и гласи: 
 
„ Во текот на 2022 година Општина Куманово аплицираше со свој проект „ Инклузивна 
училница“ на Програмата Општинско корисна работа 2022/2023 година заради 
ангажирање на образовни и/или лични асистенти во средно образование на ученици со 
попреченост со цел целосна инклузија во образовниот процес“. 
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-Во табелата со наслов „Финансиската рамка за реализација на Програмата за 
социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година“ точката 1 и точката 5 во 
колоната со наслов „Издвоени финансиски средства (во денари), се менува и гласи: 

 Социјална услуга Издвоени финансиски средства (во 
денари) 

 

1. Субвенционирање на трошоци 
за комунални услуги 

 
9.816.000 

Општина      
Куманово 

 
 

5 Обезбедување социјални улуги 
преку Програмата Општинско 
корисна работа 
 

495.000 
(135.000 -Буџет на Општина Куманово и 
360.000 -Програма ОКР 2021/2022) 

840.000 
(408.000 -Буџет на Општина Куманово и 
432.000 -Програма ОКР 2022/2023) 

Општина      
Куманово 

  

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

Бр. 09 – 4969/11                                                                      Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                               Претседател,  
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
  

303. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ 

– Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на 
јавно наддавање за издавање под закуп 

 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – 
Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно 
наддавање за издавање под закуп, Бр. 09 – 4969/7, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5170/1                                                       Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
304. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22), член 
25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен 
гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 

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

под закуп 
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1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 
утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно 
наддавање за издавање под закуп, Бр. 02 – 332/2, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 25.05.2022 година.  

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

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 4969/7                                                                          Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                           Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
305. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и 

дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово 
 

 1. Се објавува Решението за давање согласност на Ценовникот за изменување и 
дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово, Бр. 09 – 
4969/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 02 јуни 
2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5171/1                                                        Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
306. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22), член 
25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово  („Службен 
гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на 

Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово 
 

1. Се дава согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на 
Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово, Бр. 02 – 250/4, 
донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана 
на 26.05.2022 година.  

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

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 4969/8                                                                          Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                    Претседател, 
Куманово                                                                                           Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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307. 
 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 неусвојување на Информацијата за преземени 

мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа 
надлежност Куманово 

 
 1. Се објавува Заклучокот за неусвојување на Информацијата за преземени мерки 
и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност 
Куманово, Бр. 09 – 4969/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 02 јуни 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5166/1                                                        Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                   на Општина Куманово, 
Куманово                                                     Максим Димитриевски, с.р.             
 
308.  

Врз основа на член 69 став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за неусвојување на Информација за преземени мерки и активности во текот на 

2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово 
 

1. Не се усвојува Информацијата за преземени мерки и активности во текот на 
2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 4969/3                                                                          Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                  Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
309. 
 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 01.01.2022 – 

31.03.2022 година 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за 
финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 
година, Бр. 09 – 4969/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 02 јуни 2022 година. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-5167/1                                                      Градоначалник   
3 јуни 2022 година                                                  на Општина Куманово, 
Куманово                                                   Максим Димитриевски, с.р. 
 
310.  

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15,  39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22) и член 
69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 
13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата 

одржана на 02 јуни 2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово 

- гас“ Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година 
 

1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - 
гас“ Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 4969/4                                                                          Совет на Општина Куманово 
2 јуни 2022 година                                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                           Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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