
  

 

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 14 
Куманово 

1 декември 
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 

 

683. 
 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 верификација на мандат на член на Советот на 

Општина Куманово 
 
 1. Се објавува Одлуката за верификација на мандат на член на Советот на 
Општина Куманово, Бр. 09-9456/3, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9802/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р.     
     
684. 

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Службен весник на РМ" бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 
27/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Советот на Општина 
Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово 
 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Куманово, Миле 

Андоновски од Коалиција СДСМ. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 9456/3                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                      Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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685. 
 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 на Годишен план за 

вработување во 2022 година на ЈП „Водовод“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Измена на Годишен план за 
вработување во 2022 година на ЈП „Водовод“ – Куманово, Бр. 09-9456/6, што Советот 
на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9806/1                                                     Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                             на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р.     
                                                                                              
686. 

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, 
11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 
2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2022 година 

на ЈП „Водовод“ – Куманово  
 

Член 1 
 

 Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување во 2022 
година на ЈП „Водовод“ – Куманово, бр. 02 – 393/1 од 16.11.2022 година.   
 

Член 2 
 

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

 
Бр. 09 – 9456/6                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                   Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 

                                                                                                                                                          
687. 
 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 дополна на Годишен 

план за вработување во 2023 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – 
Куманово 
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 1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Измена и дополна на Годишен 
план за вработување во 2023 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово, 
Бр. 09-9456/14, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 
29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9814/1                                                     Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
                                                                                                     
688. 

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, 
11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 
2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измена и дополна на Годишен план за вработување во 

2023 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово  
 

Член 1 
 

 Се дава согласност на Измената и дополната на Годишниот план за вработување 
во 2023 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово.   
 

Член 2 
 

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

 
Бр. 09 – 9456/14                                                                      Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р.                      

                                                                                        
689. 
 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 намера за реализација на проект со заем од Проектот 

за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 
потпишување на Иницијален договор 

 

 
 1. Се објавува Одлуката за намера за реализација на проект со заем од Проектот 
за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување 
на Иницијален договор, Бр. 09-9456/16, што Советот на Општина Куманово ја донесе 
на седницата одржана на 29 ноември 2022 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. 08-9816/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
690.  

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 4 од 
Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и 
„Службен весник на РСМ“ бр. 98/19 и 151/21), 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 29 ноември 
2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска 

ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на 
Иницијален договор 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува намерата за реализација на проекти по пат на  долгорочно 
домашно задолжување на Општина Куманово, кое ќе се оствари преку потпишување 
на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата 
обезбедени со Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) 
финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, со 
цел финансирање на енергетски ефикасни активности во објекти (проекти): 

1. Општинска зграда бр. 1 (главна зграда), КП број.14590 
2. Општинска зграда бр. 2, КП број 14818/1 
3. Занаетчиски дом, КП број 14795 
4. Затворен градски базен, Куманово, КП број 19554/21 
5. Спортска сала, Куманово, КП број 19554/1 
6. Работнички Универзитет, КП број 17350, Куманово 

 
Член 2 

По прифаќање на предложените проекти од страна на Министерството за финансии 
(ПСЕЕП единицата), се овластува Градоначалникот во име на Општина Куманово да го 
потпише Иницијалниот договор согласно условите од Јавниот повик. 
 

Член 3 
Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на 
Министерството за финансии согласно условите наведени во Јавниот повик. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 9456/16                                                                   Совет на Општина Куманово                       
29 ноември 2022 година                                                                     Претседател, 
Куманово                                                                                   Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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691.  
 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 

основање на Јавно претпријатие за јавно осветлување и паркинг простори 
,,Куманово-Паркинг’’ – Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање 
на Јавно претпријатие за јавно осветлување и паркинг простори ,,Куманово-Паркинг’’ – 
Куманово, Бр. 09-9456/17, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9817/1                                                        Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
692.  
              Врз основа на член 9 и член 10 од Закон за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 22 став 1 точка 4 и точка 6, 
член 24 став 1 и член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 25 и член 68 од Статутот на Општината 
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 29 ноември 2022 
година, донесе 

ОДЛУКА  
за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие 

за јавно осветлување и паркинг простори ,,Куманово-Паркинг’’- Куманово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за основање на 
Јавно претпријатие за јавно осветлување и паркинг простори „Куманово-Паркинг“ - 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 12/2009 и 13/2022). 

 
Член 2 

 Член 3 се менува и гласи: 
 ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово има својство на правно лице. 
 Седиште на ЈП „Куманово-паркинг“ е во Куманово на ул. Бранко Богдански Гуцман 
бр. 22. 

Член 3 
 Член 5 се менува и гласи: 
 Дејноста на јавното претпријатие ќе биде: 
52.21 Услужни дејности поврзани со копнениот превоз; 
93.11 Работа на спортски објекти; 
49.39 Друг патнички, копнен транспорт, неспомнат на друго место 
68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен 
под закуп (лизинг) и 
35.11 Производство на електрична енергија. 
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Член 4 
 Член 9 се менува и гласи: 
 Со средствата, правата и имотот од член 1 и 8 на оваа одлука, ЈП „Куманово-
паркинг“ Куманово ќе ги врши следниве работи: 
-Ги одржува тековно и инвестиционо јавните паркинг простори и врши наплата за 
нивно користење, врз основа на годишна програма; 
-Обезбедува и гради јавни паркинг простори, согласно годишни програми; 
-Управува и ги одржува спортските објекти кои се во сопственост на Општина 
Куманово и обезбедување на персонал кој ќе управува со спортските објекти на кои 
Општина Куманово има право на користење, кои со Одлука од страна на Општина 
Куманово му се пренесени на управување и одржување и 
-Врши повремени услуги на превоз за потреби на општини, јавни претпријатија, јавни 
установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и фондации од областа на спорт, 
култура, социјална заштита и други општествено корисни дејности. 
-Издава во закуп и наплатува закупнина за простор со кој располага, тековно и 
инвестиционо го одржува; 
-Произведува електрична енергија. 
 

Член 5 
 Член 10 се менува и гласи: 
 ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово се организира како единствено јавно 
претпријатие со сектори и одделенија. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 - 9456/17                                                                     Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                     Ивана Ѓорѓиевска, с.р.   
  
693.  
 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 одобрување на склучување на анекс на договор за 

закуп на деловен простор 
 
 1. Се објавува Одлуката за одобрување на склучување на анекс на договор за 
закуп на деловен простор, Бр. 09-9456/18, што Советот на Општина Куманово ја 
донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9818/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
 
694.  

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 
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(„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 29 ноември 2022 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор 
 

Член 1 
 На Општина Куманово се одобрува склучување на анекс на Договор за закуп на 

деловен простор за потребите на Општина Куманово поради истек на рокот за кој е 
склучен договорот. 

Член 2 
Изнајмувањето на деловниот простор под закуп од „Централна Кооперативна 

Банка“ АД со површина од 268м2 на КП бр.14817, заведен во имотен лист бр.76846 КО 
Куманово, да биде во времетраење од 2 години од денот на истекување на договорот, 
со право на првенство при истек на договорот за закуп и право Општина Куманово да 
го откаже договорот за закуп пред истек на неговото времетраење со отказен рок од 30 
дена. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 9456/18                                                       Совет на Општина Куманово                   
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                 Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
 
695.   
 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 – 

сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово, Бр. 09-9456/19, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9819/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
 
696. 

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, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе  
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О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина 

Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово 
 

    Член 1 
      Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово му се 

дава на трајно користење без надомест: 
- Едно возило за компактирање со задно полнење, марка ИВЕКО, тип Дејли 

70С16, број на мотор F1CFL4116, број на регистарска ознака KU 4717 AF, 
број на шасија ZCFCA70B405340316, година на производство 2020, бела боја. 
 

- Две возила за компактирање со задно полнење 1. марка ИВЕКО, тип 
ЕУРОКАРГО ML150E22, број на мотор F4AFE611A, број на регистарска 
ознака KU 4711 AF, број на шасија ZCFA81LG102703633, година на 
производство 2020, бела боја, 2. марка ИВЕКО, тип ЕУРОКАРГО ML150E22, 
број на мотор F4AFE611A, број на регистарска ознака KU 4713 AF, број на 
шасија ZCFZ81LGX02703632, година на производство 2020, бела боја. 

 
- Две возила за компактирање со задно полнење 1. марка ИВЕКО, тип 

ЕУРОКАРГО ML190EL25, број на мотор F4AFE611E, број на регистарска 
ознака KU 4716 AF, број на шасија ZCFA81VJ202703643, година на 
производство 2020, бела боја, 2. марка ИВЕКО, тип ЕУРОКАРГО ML190EL25, 
број на мотор F4AFE611E, број на регистарска ознака KU 4715 AF, број на 
шасија ZCFZ81VJ102703639, година на производство 2020, бела боја. 

 

- Едно возило за компактирање со задно полнење, марка ИВЕКО, тип Старлис 
X-WAY AD260X42Z ON+, број на мотор F3GFE611F, број на регистарска 
ознака KU 4714 AF, број на шасија WJME62RS60C428476, година на 
производство 2020, бела боја. 

 
- Две возила – Камион со рамна платформа и кран 1. марка ИВЕКО, тип 

EУРОКАРГО ML180E25, број на мотор 1763492, број на регистарска ознака 
KU 4712 AF, број на шасија ZCFA81TJX02703643, година на производство 
2020, бела боја, 2. марка ИВЕКО, тип ЕУРОКАРГО ML180E25, број на мотор 
1763510, број на регистарска ознака KU 4710 AF, број на шасија 
ZCFZ81TJ302703645, година на производство 2020, бела боја. 

 

- Метален контејнер за резидуален отпад, марка ТЕКСИН со капацитет од 1100 
литри со целосна купола, 

сите во сопственост на Општина Куманово, за потребите на претпријатието.  

Правата и обврските помеѓу Општина Куманово и ЈП „Чистота и зеленило“ - 
Куманово ќе се уредат со посебен договор. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/19                                    Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                 Претседател, 
Куманово                                                   Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
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697.  
 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 движна ствар – 

сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово, Бр. 09-9456/20, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9820/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
     
698.  

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, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина 

Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово 
 

    Член 1 
      Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово му се 

дава на трајно користење без надомест: 
- една тракторска приколка, сериски број 02220157, марка ТИАНЗ, во 

сопственост на Општина Куманово, за потребите на претпријатието.  
Правата и обврските помеѓу Општина Куманово и ЈП „Чистота и зеленило“ - 

Куманово ќе се уредат со посебен договор. 
         

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

Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 9456/20                                   Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                               Претседател 
Куманово                                                 Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
 
699. 
 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 давање на трајно користење на движни ствари – 

сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – 
Куманово, Бр. 09-9456/21, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9821/1                                                     Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                             на Општина Куманово,  
Куманово                                           Максим Димитриевски, с.р.     
       
700.  

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, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина 

Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово 
 

    Член 1 
      Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ - Куманово му се 

дава на трајно користење без надомест: 
- едно (1) возило – камион со опрема за зимско одржување со плуг за чистење 

на снег и за фрлање на сол, марка ИВЕКО, модел AD200Ѕ43, со број на шасија 
WJMA52AS70C483550, произведено 2022 година; 

- едно (1) возило – камион со опрема за зимско одржување со плуг за чистење 
на снег и за фрлање на сол, марка ИВЕКО, модел AD19OT41, со број на шасија 
WJMA1VSS40C476228, произведено 2022 година; 
         - едно (1) возило – камион со опрема за зимско одржување со плуг за чистење на 
снег и за фрлање на сол, марка ИВЕКО, модел AD19OT41, со број на шасија 
WJMA1VSS40C481258, произведено 2022 година 
сите во сопственост на Општина Куманово, за потребите на претпријатието.  

Правата и обврските помеѓу Општина Куманово и ЈП „Чистота и зеленило“ - 
Куманово ќе се уредат со посебен договор. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/21                                    Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                  Претседател 
Куманово                                                    Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
701.  
 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 давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Куманово - гас“ – 

Куманово 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Куманово - гас“ – Куманово, 
Бр. 09-9456/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 
29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9822/1                                                         Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                 на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
702.  

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, 11/19 и 12/21), Советот 
на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина 

Куманово на Јавно претпријатие „Куманово - гас“ - Куманово 
 

Член 1 
      Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Куманово - гас“ - Куманово му се дава 

на трајно користење без надомест: 
- едно (1) возило – камионет, марка ИВЕКО, модел 35S14D, број на шасија 

ZCFCL35A105516385, произведено 2022 година, сопственост на Општина Куманово, за 
потреби на претпријатието.  

- едно (1) комерцијално возило – марка ИВЕКО, модел 40C18, број на шасија 
ZCFC642C705508598, произведено 2022 година, сопственост на Општина Куманово, за 
потреби на претпријатието.  

Правата и обврските помеѓу Општина Куманово и ЈП „Куманово - гас“ - Куманово 
ќе се уредат со посебен договор.      

    
Член 2 

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

 
Бр. 09 – 9456/22                                   Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                 Претседател 
Куманово                                                  Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
 
703.  
 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 измена на Одлуката за именување на членови на 

Општински совет за социјална заштита на Општина Куманово 
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 1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за именување на членови на 
Општински совет за социјална заштита на Општина Куманово, Бр. 09-9456/25, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9825/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
 
704.  

Врз основа на Одлуката за основање на Општински совет за социјална заштита 

на Општина Куманово бр. 09-8966/43 од 23.12.2019 година („Службен гласник на 

Општина Куманово“ бр. 15/19), како и член 71 став 1 од Статутот на Општина Куманово 
- пречистен текст („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/21), Советот на 

Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за именување на членови на Општински совет за 

социјална заштита на Општина Куманово  
 

Член 1 
Во Одлуката за именување на членови на Општински совет за социјална 

заштита на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 2/22), се 
вршат следните измени: 

 
Во член 3 став 1, точката 4 се менува и гласи: 
„4. Благица Димитровска, претставник на Здружение за промоција и развој на 

инклузивно општество „Инклузива“ Куманово.“ 
 
Во член 3 став 1, точката 6 се менува и гласи: 
„6. Биљана Јакимовска, претставник на МВР – СВР Куманово.“ 
 
Во член 4 став 1, точката 3 се менува и гласи: 
„3. Фросина Цветковска“ 

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

Општина Куманово”. 
                 
Бр. 09 – 9456/25                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател,           
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р.  

  
705.  
 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 разрешување и именување на членови на Локалната 

комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина 
Куманово 
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 1. Се објавува Одлуката за разрешување и именување на членови на Локалната 
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово, 
Бр. 09-9456/26, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 
29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9826/1                                                    Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                            на Општина Куманово,  
Куманово                                           Максим Димитриевски, с.р.     
 
706.  
          Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 25 став 1 точка 35 и 39 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), а во врска со заклучокот на Националната комисија за борба против 
трговија со луѓе и илегална миграција на РСМ донесен на 15 март 2019 година, 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, 
донесе  

О  Д  Л  У  К  А 
за разрешување и именување на членови на Локалната комисија за борба против 

трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово 
 

Член 1 
Се разрешуваат досегашните членови на Локалната комисија за борба против 

трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово: 
 

 Виолета Богдановска, началник на Отсек за превенција при МВР – СВР 
Куманово, 

 

 Мартин Захариев, правник во Меѓуопштински центар за социјална работа - 
Куманово, 

 

 Томе Стојанов, инспектор во Државен просветен инспекторат, Подрачна 
единица – Куманово. 

 
Член 2 

За членови на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција на Општина Куманово се именуваат: 

 

 Александар Лазаревски, самостоен инспектор за Ј.Р.М во МВР – СВР 
Куманово, 

 

 Сања Јовановска, психолог во Меѓуопштински центар за социјална работа - 
Куманово, 

 

 Сања Јакимовска, советник – инспектор во Државен просветен инспекторат, 
Подрачна единица – Куманово. 
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/26                                                                    Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
707.   
 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. 09-9456/9, што Советот на Општина Куманово 
го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9809/1                                                        Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
708.  

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 29 ноември 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 
 

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 – 602/2, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 18.11.2022 година.  

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

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 9456/9                                                                          Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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709.   
 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 констатирање престанок на мандат и избор на 

претседател на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и 
противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово 

 
 1. Се објавува Решението за констатирање престанок на мандат и избор на 
претседател на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна 
заштита на Советот на Општина Куманово, Бр. 09-9456/23, што Советот на Општина 
Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9823/1                                                         Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                 на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
710. 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 35 став 1, 2 и 3, член 36 и член 48 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 29 ноември 
2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање престанок на мандат и избор на претседател на Комисијата за 
безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на 

Општина Куманово 
 

1. Се констатира престанок на мандатот на претседателот на Комисијата за 
безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на 
Општина Куманово, Мартин Захариев, поради престанок на неговиот мандат во 
Советот на Општина Куманово. 

 
2. За претседател на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и 

противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово, се избира Миле 
Андоновски. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/23                                           Совет на Општина Куманово  
29 ноември 2022 година                                                      Претседател, 
Куманово                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
711. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
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Заклучок 
за објавување на Решение за измена на Решението за определување на членови 
на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови 

во Општината Куманово 
 
 1. Се објавува Решението за измена на Решението за определување на членови 
на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во 
Општината Куманово, Бр. 09-9456/24, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9824/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
 
712.  

Врз основа на член 27 од Законот за семејството („Службен весник на РМ“ бр. 
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и 
150/15 и „Службен весник на РСМ“ бр. 53/21 ) и член 25 став 1 точка 39 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 29 ноември 
2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина 

Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината 
Куманово 

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

кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово" бр. 16/21, 4/22 и 13/22) се врши 
следната измена: 

     

 Во точка 1, за матичното подрачје на град Куманово, наместо Захариев 
Мартин треба да стои Андоновски Миле. 

   
2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/24                                    Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                         Претседател, 
Куманово                                                   Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 

713.  
 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 разрешување и именување на член на Органот за 

надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово 
 
 1. Се објавува Решението за разрешување и именување на член на Органот за 
надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово, Бр. 09-9456/27, што 
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Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9827/1                                                        982Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
 
714. 

Врз основа на член 190 став 1, 2, 3 и 4 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на РСМ” бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21, 
99/22 и 236/22), член 25 став 1 точка 26 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 29 ноември 2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари 

лица „Зафир Сајто” Куманово 
  

1. Од функцијата член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир 
Сајто” Куманово, се разрешува Газменд Исаку. 

 
2. За член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” 

Куманово, се именува Екрем Халимовски. 
 

3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 

  
Бр. 09 – 9456/27                                                                        Совет на Општина Куманово   
29 ноември 2022 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
715. 
 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 именување на претставник од Општина Куманово 

за член на Училишниот одбор во ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце 
 
 1. Се објавува Решението за именување на претставник од Општина Куманово за 
член на Училишниот одбор во ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце, Бр. 09-9456/28, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9828/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р.     
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716. 
Врз основа на член 106 став 1, 2 и 5 од Законот за основното образование 

(„Службен весник на РСМ” бр. 161/19 и 229/20) и член 25 став 1 точка 39 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 29 ноември 
2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставник од Општина Куманово за член на Училишниот 

одбор во Општинското основно училиште „Вера Которка“ – с. Клечовце  
 

1. За претставник од Општина Куманово за член на Училишниот одбор во 
Општинското основно училиште „Вера Которка“ – с. Клечовце, се именува 
Бранкица Колевска.   

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/28                                                                     Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                      Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
717. 

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 од Законот 
за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.161/19 и 229/20), Предлог за директор на ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово бр.02-
452/3 од 18.11.2022 година доставено под број 03-453 од 21.11.2022 година (во 
деловоден протокол на Општина Куманово бр.УП1 08-4146 од 21.11.2022 година), 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Бајрам Шабани“ Куманово  
 

1. Вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште „Бајрам 
Шабани“ Куманово, Мустафа Ебиби, престанува поради именување на 
директор на училиштето; 

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово бр.УП1 08-4146 од 14.06.2022 година; 

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

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.УП1 08-4146 од 
14.06.2022 година, Мустафа Ебиби беше именуван за вршител на должност директор 
на ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово, за период до шест месеци. Училишниот Одбор на 
Согласно Закон за основно образование, Училишниот Одбор на ООУ„Бајрам Шабани“ 
Куманово објави јавен оглас за избор на директор и ја спроведе претходната постапка, 
утврдена во член 115 од Законот за основно образование. Училишниот Одбор на 
ООУ„Бајрам Шабани“ Куманово до Градоначалникот на Општина Куманово достави 
Предлог за директор на ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово бр.02-452/3 од 18.11.2022 
година доставено под број 03-453 од 21.11.2022 година (во деловоден протокол на 
Општина Куманово бр.УП1 08-4146 од 21.11.2022 година). Согласно надлежности 
утврдени во наведените закони,  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.УП1 08- 4146                                                             Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                на Општина Куманово 
Куманово                                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
718. 

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 109 и 115 од Законот за 
основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.161/19 и 229/20), Предлог за директор на ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово бр.02-
452/3 од 18.11.2022 година доставено под број 03-453 од 21.11.2022 година (во 
деловоден протокол на Општина Куманово бр.УП1 08-4146 од 21.11.2022 година), 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Бајрам Шабани“ Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Мустафа Ебиби, дипломиран професор по физичка култура, за 
директор на Општинско Основно Училиште „Бајрам Шабани“Куманово; 

2. Мандатот на директор од точка 1 на ова Решение трае четири години; 
3. Решението влегува во сила од денот на донесување и ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Куманово“. 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Согласно Закон за основно образование, Училишниот Одбор на ООУ„Бајрам 
Шабани“ Куманово објави јавен оглас за избор на директор и ја спроведе претходната 
постапка, утврдена во член 115 од Законот за основно образование. Училишниот 
Одбор на ООУ„Бајрам Шабани“ Куманово до Градоначалникот на Општина Куманово 
достави Предлог за директор на ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово бр.02-452/3 од 
18.11.2022 година доставено под број 03-453 од 21.11.2022 година (во деловоден 
протокол на Општина Куманово бр.УП1 08-4146 од 21.11.2022 година),и тоа за 
единствен пријавениот кандидат на огласот, Мустафа Ебиби. 

Констатирајќи дека претходната постапка е водена согласно закон, како и 
утврдувајќи дека предложениот канидат ги исполнува условите за директор на 
општинско основно училиште, 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.УП1 08- 4146                                                               Градоначалник 
30 . 11. 2022 година                                          на Општина Куманово 
Куманово                                                            Максим Димитриевски, с.р. 
                                                                  
719.   
 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 неусвојување на Информацијата за превземени 

мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност 
Куманово во текот на првото полугодие од 2022 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за неусвојување на Информацијата за превземени 
мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово 
во текот на првото полугодие од 2022 година, Бр. 09-9456/4, што Советот на Општина 
Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9803/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р.     
 
720.  

Врз основа на 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 29 ноември 2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за неусвојување на Информација за превземени мерки и активности од страна 

на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото 
полугодие од 2022 година 

 
1. Не се усвојува Информацијата за превземени мерки и активности од страна на 

Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото 
полугодие од 2022 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/4                                                                         Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р.  
 
721. 
 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 Информацијата за превземени мерки и 
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во 

текот на првото полугодие од 2022 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот во врска со Информацијата за превземени мерки и 
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот 
на првото полугодие од 2022 година, Бр. 09-9456/4-1, што Советот на Општина 
Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 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. 08-9804/1                                                    Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                             на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
722.     

Врз основа на 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, расправајќи по Информацијата за превземени мерки и активности од страна 
на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 
2022 година, на седницата одржана на 29 ноември 2022 година, го донесе следниот 
 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Претседателот на Советот на Општина Куманово, во име на Советот, писмено 
да се обрати до министерот за внатрешни работи на Република Македонија, 
Оливер Спасовски и началникот на СВР Куманово, Бранко Ракиќ и да побара од 
нив Командирот на Полициска станица од општа надлежност Куманово, Зорица 
Вукановиќ да биде веднаш и неодложно разрешена заради несовесно и 
неодговорно извршување на работните обврски, заради непрофесионален однос 
кон Советот на Општина Куманово и заради непочитување на граѓаните на 
Општина Куманово во чиј интерес треба да ги извршува службените 
надлежности и да постапува во насока на нивна поголема безбедност и 
сигурност. 

 
2. Во дописот, претседателот на Совет да нотира и апострофира дека командирот, 

Зорица Вукановиќ покажува непрофесионален однос и непочитување кон 
Советот на Општина Куманово веќе цела година во континуитет: 
 

 Задоцнето доставена Информација за преземени мерки и активности од 
страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на 
првото полугодие од 2021 година; 

 На втората седница на Советот одржана на 6 декември 2021 година, прв пат 
во историјата, не е презентирана Информација за преземени мерки и 
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово 
во текот на првото полугодие од 2021 година; 

 На истата седница комадирот Вукановиќ не одовори на ниту едно прашање 
или забелешка од страна на советниците, а во врска со Информацијата; 

 Неколкумесечно доцнење на доставување на Информација за преземени 
мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа 
надлежност Куманово; 

 Во следната Информација не беше вградена ниту една забелешка или 
укажување од страна на Советот, а согласно член 25 од Законот за полиција; 

 Ненајавено отсуство на деветтата седница на Советот одржана на 10 мај 
2022 година за Информација за преземени мерки и активности во текот на 
2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово и 
одлагање на точката за следната седница; 

 Ненајавено отсуство и на следната десетта седница одржана на 2 јуни 2022 
годин и испраќање на помошник командир кој покажа елементарно 
непознавање на материјата  со неодговарање на ниту едно поставено 
прашање од Советот, а во врска со Информацијата за преземени мерки и 
активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа 
надлежност Куманово; 
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 Ненајавено отсуство од тринаесеттата седница на Советот за советнички 
прашања одржана на 26 септември 2022 година; 

 Задоцнување на доставување на Информацијата за преземени мерки и 
активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово 
во текот на првото полугодие од 2022 година; 

 Ненајавено отсуство и од четиринаесеттата седница на Советот одржана на 
21 октомври 2022 година и симнување на точката од дневен ред заради 
немање претставник; 

 Ненајавено отсуство и на следнaта петнаесетта седница на 29 ноември 2022 
година. 

 
3. Заради сето наведено и заради фактот дека Советот не усвои веќе две 

последователни Информации за преземени мерки и активности на Полициска 
станица од општа надлежност Куманово: 
- Информација за преземени мерки и активности од страна на Полициска 
станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2021 
година и 
- Информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на 
Полициска станица од општа надлежност Куманово, 
Советот на Општина Куманово бара Зорица Вукановиќ да биде разрешена 
од Командир на Полициска станица од општа надлежност Куманово. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/4 - 1                                                                    Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
723.   

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 „Водовод“ – Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 
година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за 
финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 година, 
Бр. 09-9456/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 
29 ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9805/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
724.  

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 
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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 29 
ноември 2022 година, донесе 

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

– Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 година 
 

1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – 
Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 година. 
 

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

 
Бр. 09 – 9456/5                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 

725.   
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

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

 
Заклучок 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно 
финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – 

Септември 2022 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно финансиско 
работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2022 
година, Бр. 09-9456/7, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9807/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
726.  

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 29 
ноември 2022 година, донесе 

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

зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2022 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2022 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 

 
Бр. 09 – 9456/7                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                      Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
727.  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа 

на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2022 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на 
ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2022 година, Бр. 09-9456/8, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 
2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9808/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
728. 

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 29 ноември 2022 година, донесе 
 

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

за период Јули – Септември 2022 година 
 

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 
период Јули – Септември 2022 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 9456/8                                                                          Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
729.   

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 финансиско 

работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2022 – 
30.09.2022 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење 
на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година, 
Бр. 09-9456/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 
29 ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9810/1                                                       Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
730. 

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 29 
ноември 2022 година, донесе 
 

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

– Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – 
Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 9456/10                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
731.   

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 од спроведена 

функционална анализа во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово 
 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот од спроведена 
функционална анализа во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 09-9456/11, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 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. 08-9811/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                              на Општина Куманово,  
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
732.  

Врз основа на 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 29 ноември 2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај од спроведена функционална анализа во ЈП 

„Куманово – паркинг“ – Куманово 
 

1. Се усвојува Извештајот од спроведената функционална анализа во ЈП 
„Куманово – паркинг“ – Куманово. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/11                                                                       Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
733. 
 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 01.07.2022 – 

30.09.2022 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за 
финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ - Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 
година, Бр. 09-9456/12, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 29 ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9812/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                               на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
734. 

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 29 ноември 2022 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово 

– гас“ - Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 година 
 

1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – 
гас“ - Куманово од 01.07.2022 – 30.09.2022 година. 

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

Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 9456/12                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                           Претседател, 
Куманово                                                                                           Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
735.   

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

 
Заклучок 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско 
работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2022 – 

30.09.2022 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење 
на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година, Бр. 
09-9456/13, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 
ноември 2022 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9813/1                                                         Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
736. 

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 29 ноември 2022 година, донесе 
 

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

Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година 
 

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

Куманово за период од 01.07.2022 – 30.09.2022 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 

 
Бр. 09 – 9456/13                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
737.   

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 III квартал од 2022 година 
 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2022 година, Бр. 09-9456/15, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 ноември 2022 
година. 

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

„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-9815/1                                                      Градоначалник 
30 ноември 2022 година                                                на Општина Куманово,  
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
738.  

Врз основа на 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 29 ноември 2022 година, донесе 
 

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

Куманово за III квартал од 2022 година 
 

 
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Куманово за III квартал од 2022 година. 
 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 9456/15                                                                        Совет на Општина Куманово 
29 ноември 2022 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р.  
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