
  

 

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 LXVIII 

Број 1 
Куманово 

1 февруари 
2023 г. 

 
Претплата за 2023 година 

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

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

 

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

Заклучок 
за објавување на Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на 
Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – 

Куманово 
 

 1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Измена и дополнување на 
Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, 
Бр. 09 - 621/7, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 
30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1097/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
2. 

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 30 јануари 
2023 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за 
вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово  

 
Член 1 

 Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за 
вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, бр. 04 – 73/1 од 
20.01.2023 година.   
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Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/7                                                                          Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 

                                                                                                                                                          
3. 
 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 преземање на работници од ЈП 

„Чистота и зеленило“ – Куманово во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово 
 

 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за преземање на работници од ЈП 
„Чистота и зеленило“ – Куманово во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 09 - 
621/8, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1098/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
4. 

Врз основа на член 44 став 1 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за преземање на работници од ЈП „Чистота и зеленило“ – 

Куманово во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово  
 

Член 1 
 Се дава согласност на Одлуката за преземање на работници од ЈП „Чистота и 
зеленило“ – Куманово во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, бр. 02 - 75/9, донесена 
од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на од 23.01.2023 
година.   

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

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/8                                                                            Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                           Претседател, 
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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5. 
 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 ангажирање на 30 работници 
во ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово во 2023 година преку приватна агенција 

за вработување 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за ангажирање на 30 работници во 
ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово во 2023 година преку приватна агенција за 
вработување, Бр. 09 - 621/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1099/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                            на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
6. 

Врз основа на член 22 став 1, 8, 12 и 13 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за ангажирање на 30 работници во ЈП „Куманово – 

паркинг“ – Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување  
 

Член 1 
 Се дава согласност на Одлуката за ангажирање на 30 работници во ЈП „Куманово 
– паркинг“ – Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување, бр. 02 - 
75/10, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана 
на од 23.01.2023 година.   

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

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/9                                                                           Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                          Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
7. 
 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 ангажирање на 35 работници 

во ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово во 2023 година преку агенција за 
привремени вработувања 
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 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за ангажирање на 35 работници во 
ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово во 2023 година преку агенција за привремени 
вработувања, Бр. 09 - 621/10, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1100/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
8.  

Врз основа на член 22 став 1, 8, 12 и 13 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за ангажирање на 35 работници во ЈП „Чистота и 

зеленило“ – Куманово во 2023 година преку агенција за привремени вработувања  
 

Член 1 
 Се дава согласност на Барањето бр. 04 - 83/1 од 20.01.2023 година на ЈП „Чистота 
и зеленило“ – Куманово за ангажирање на 35 работници во 2023 година преку агенција 
за привремени вработувања.   

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

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/10                                                                          Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                            Претседател, 
Куманово                                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 

                                                                                                                                                           
9. 
 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 2023 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност на Измена на Годишен план за 
вработување во 2023 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово, Бр. 09 - 621/11, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1101/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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10. 
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 30 јануари 
2023 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2023 година 

на ООУ „11 Октомври” – Куманово  
 

Член 1 
 Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување во 2023 
година на ООУ „11 Октомври” – Куманово, бр. 04-01.   
 

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

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/11                                                                         Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 

                                                                                                                                                          
11. 
 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 согласност за обезбедување на средства 
од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година за кофинансирање на проектот 
„Зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна 

визија за регионите“ 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за обезбедување на средства 
од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година за кофинансирање на проектот 
„Зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија 
за регионите“, Бр. 09 - 621/13, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1102/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
12. 

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 30 јануари 2023 година, донесе 
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О Д Л У К А 
за давање на согласност за обезбедување на средства од Буџетот на Општина 

Куманово за 2023 година за кофинансирање на проектот „Зајакнување на 
туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија за 

регионите“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина Куманово дава согласност за 

обезбедување на средства од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година за 
кофинансирање на активности за развој на туризмот, наменети за засебна сметка на  
проектот „Зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку 
модерна визија за регионите“, со референтен број CB006.2.22.128. 

Проектот е согласно Договорот за грант потпишан во рамки на Интеррег – ИПА.  
програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија CCI 2014TC16I5CB006, 
преку кој Општина Куманово е Партнер, а Општина Ќустендил Лидер Партнер,  со број 
РД- 02-29.226 од 21/09/2022 год.  во износ од 97.882,18 евра. 

Финансиска помош за Општина Куманово изнесува 31.119,09 евра, од кои 
26.451,22 евра се финансиска помош од страна на ЕУ и  4.667,87 евра се 
кофинансирање (15%) на Министерство за локална самоуправа на Република Северна 
Македонија. Рок на имплементација на проектот е најдоцна до 22/09/2023 година. 

Член 2 
Висината на средствата за кои се донесува оваа Одлука за давање на согласност за 
обезбедување на средства од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година за 
кофинансирање на проектот се во износ од 8.000 евра (осум илјади евра), односно 
492.800  денари (четиристотини деведесет и две илјади и осумстотини денари).  

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

Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 621/13                                                           Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р.  
  
13. 

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 финансиска поддршка за вршење работи од 

социјална заштита на здруженија и други правни лица во Општина Куманово за 
2023 година 

 
 1. Се објавува Одлуката за финансиска поддршка за вршење работи од социјална 
заштита на здруженија и други правни лица во Општина Куманово за 2023 година, Бр. 
09 - 621/18, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1103/1                                                        Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
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14. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа  

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 11 став 1 алинеа 1, 6 и 9 од Законот за 
социјалната заштита („Службен весник на РСМ“ бр. бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 
311/20, 163/21, 294/21, 99/22 и 236/22), член 68 став 1 од Статутот на Општина 
Куманово-пречистен текст („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.15/21), како и 
Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2023 година („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр.16/22), Советот на Општина Куманово, на седницата 
одржана на 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за финансиска поддршка за вршење работи  

од социјална заштита на здруженија и други правни лица  
во Општина Куманово за 2023 година  

 
Член 1 

        Со оваа Одлука се утврдува право на финансиска поддршка за вршење работи од 
социјална заштита на здруженија и други правни лица на територија на општина 
Куманово за 2023 година во висина од 3 000 000 денари.  

 
Член 2 

Финансиската поддршка на здруженија и други правни лица се однесува на вршење 
работи од социјална заштита, односно: 

1. Финансиска помош и поддршка во подготовка и воспоставување на нови или 
иновативни социјални услуги на територија на општина Куманово пропишани во 
Законот за социјална заштита и тоа: 

- Услуги на информирање и упатување; 
- Услуги на стручна помош и поддршка; 
- Услуги на советување; 
- Услуги во домот; 
- Услуги во заедницата; 
- Услуги за вон-семејна заштита. 
2. Подготовка на документација за лиценцирање на веќе воспоставени социјални 

услуги на територија на општина Куманово; 
3. Други работи од областа на социјалната заштита кои се од големо значење за 

граѓаните на општината а опфаќаат низа мерки и активности заради остварување и 
унапредување на социјалната заштита на локално ниво. 

 
 

Член 3 
Ова право ќе се оствари по распишан јавен повик за финансиска поддршка за 

вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица на територија 
на општина Куманово од страна на Градоначалникот, а врз основа на оваа Одлука.  
 

Член 4 
Постапката и критериумите за остварување на ова право ќе бидат утврдени со 

Правилник за начинот и постапката за остварување на правото на финансиска 
поддршка за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица 
на територија на општина Куманово, донесен од страна на Градоначалникот на 
Општина Куманово.  
 

Член 5 
       По спроведување на постапката согласно Правилникот, средствата за финансиска 
помош за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица ќе 
бидат утврдени согласно Одлуката за распределба на финансиски средства за 
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вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица на територија 
на општина Куманово,  донесена од страна на Советот на Општина Куманово. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 621/18                                           Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                       Претседател, 
Куманово                                                 Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
   

15. 
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 спроведување на мерки за 

субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за спроведување на мерки за 
субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година, Бр. 09 - 621/19, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1104/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
16. 

Врз основа на член  22  став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на РМ“, бр.5/02 ), член 11 и 306 став 2 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 
294/21, 99/22 и 236/22), член 68 став 1 од Статутот на Општина Куманово- пречистен 
текст („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/21) и Одлуката на Уставен суд 
на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 273/22), Советот на 
Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за измена на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање 
на трошоци за комунални услуги за 2023 година 

                                                                                                      . 
Член 1 

Во Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги за 2023 година, бр. 09-10277/16 од 27.12.2022 год. („Службен гласник 
на Општина Куманово“ бр.16/22), во член 3 став 1 алинеја 5, зборовите „најдоцна до 65 
години возраст“ се бришат. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Куманово“. 
 

Бр. 09 – 621/19                                                                      Совет на Општина Куманово  
30 јануари 2023 година                                                                        Претседател,  
Куманово                                                                                    Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 

                                                                                                  
17. 
 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 „Куманово – паркинг“ – 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Куманово – паркинг“ – 
Куманово, Бр. 09 - 621/20, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1105/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
18. 

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 30 јануари 2023 година, донесе  
 

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

Куманово на Јавно претпријатие „Куманово - паркинг“ - Куманово 
 

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

даваат на трајно користење без надомест новогодишни украси сопственост на општина 
Куманово. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/20                                           Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                  Претседател, 
Куманово                                                   Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
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19. 
 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 „Водовод“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари – 
сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Водовод“ – Куманово, Бр. 09 
- 621/21, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1106/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
20. 

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 30 јануари 2023 година, донесе  
 

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

Куманово на Јавно претпријатие „Водовод“ - Куманово 
 

Член 1 
      Со оваа одлука на Јавно претпријатие „Водовод“ - Куманово му се даваат на 

трајно користење без надомест 10.000 куќни ултразвучни водомери со комплетна 
опрема за далечинско читање, програмирање и конфигурација на радиомодулите 
вклучувајќи го и софтверот и опремата за намалување на загуби, сопственост на 
Општина Куманово, за потребите на претпријатието.  
 

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

Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 621/21                                            Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                Претседател, 
Куманово                                                  Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
                                                                          
21. 
        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 
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 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 - 621/22, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1107/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
22. 

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 30 јануари 2023 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 
даваат на трајно користење, без надомест: 

- 80 (осумдесет) клупи со наслон, од метални и дрвени елементи; 
- 46 (четириесет и шест) корпи за отпад. 

Движните ствари сопственост на Општина Кумамново набавени согласно 
Договор за набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема за потреби на Општина 
Куманово УП1-37-4617 од 03.10.2022 година, се даваат на трајно користење без 
надомест за службени потреби на претпријатието, а 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 – 621/22                                                      Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                 Ивана Ѓорѓиевска, с.р.      
 
23. 
 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 усвојување на Извештај – Елаборат за проценета 
висина на штети причинети од пожари на територија на општина Куманово во 

август 2021 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај – Елаборат за проценета 
висина на штети причинети од пожари на територија на општина Куманово во август 
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2021 година, Бр. 09 - 621/23, што Советот на Општина Куманово ја донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1108/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
24. 

Врз основа на 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештај-Елаборат за проценета висина на штети причинети од 

пожари на територија на oпштина Куманово во август 2021 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се усвојува Извештај - Елаборат за проценета висина на штети 

причинети од пожари на територија на Општина Куманово во август 2021 година, бр. 
03 – 6878/2 од 30.08.2022 година, изработен од страна на Комисија за процена и 
утврдување на висина на штетата од природни непогоди и други несреќи на подрачјето 
на општина Куманово. 

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

Општина Куманово”. 
 

Бр. 09 – 621/23                                                           Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                            Претседател, 
Куманово                                                                         Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
25. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

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

Општина Куманово за 2023 година 
 
 1. Се објавува Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на 
Општина Куманово за 2023 година, Бр. 09 - 621/24, што Советот на Општина Куманово 
ja донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1109/1                                                    Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                        на Општина Куманово, 
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
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26. 
Врз основа на член 68 од Статутот на Општина Куманово и член 21 став 1 од 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година                     
(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/22), Советот на Општина Куманово, 
на седницата одржана на 30 јануари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 

2023 година 
 

Член 1 
 Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година, од Програмата 
АОО – Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни 
расходи), да се исплати еднократна парична помош, поради настаната штета од пожар 
на викенд куќа и на инвентарот, на :  
 

 Фатмир Рустеми од Куманово, со стан на ул. „11-ти Ноември“ бр. 36а, за 
опожарена викенд куќа која се наоѓа во с. Долно Којнаре, м.в. Четирска маала, 
во износ од 30.000 денари 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 621/24                                                                       Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
27. 
 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 

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина 
Куманово 

 
 1. Се објавува Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово, Бр. 
09 - 621/25, што Советот на Општина Куманово ja донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1110/1                                                     Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
28. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02), член 25 став 1, точка 40 и член 68 од Статутот на 
Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15, 
11/19 и 12/21), а во врска со членовите 158 и 159 од Законот за правда на децата 
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(„Службен весник на РМ“ бр. 148/2013 и „Службен весник на РСМ“ бр. 152/19 и 275/19), 
Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 2023 година, 
донесе  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција на 

детско престапништво на Општина Куманово 
 

Член 1 
Се разрешуваат следниве членови на Општински совет за превенција на детско 

престапништво на Општина Куманово: 
 

 Виолета Богдановска, началник на Отсек за превенција при МВР – СВР Куманово, 
 Дритон Рамадани, член на Советот на родители при ООУ „Наим Фрашери“ - 

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

Клечовце - Куманово, 
 Билјана Вањавичарска, член на Советот на родители при ООУ „Карпош“ с. Умин 

Дол – Куманово, 
 Тања Мишевска, член на Советот на родители при СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ 

– Куманово,  
 Маја Денковска, судија за деца при Основен суд – Куманово,  
 Драган Ѓаковски, адвокат од Куманово, од Адвокатската комора на РМ, 

Адвокатска заедница – Куманово,  
 Фросина Лазаревска, координатор на Здружението на новинари на Македонија. 

 
Член 2 

За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на 
Општина Куманово, се именуваат: 

 Лила Младеновска, самостоен инспектор во Отсек за превенција при МВР – СВР 
Куманово, 

 Агим Бајрами, член на Советот на родители при ООУ „Наим Фрашери“ -  
Куманово, 

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

 Габриела Петковска, член на Советот на родители при ООУ „Карпош” с. Умин Дол 
- Куманово,  

 Светла Петрушевска, член на Советот на родители при СОУ Гимназија „Гоце 
Делчев“ -  Куманово,  

 Сашa Ѓорѓевиќ, судија за деца при Основен суд – Куманово,  
 Марко Илиевски, адвокат од Куманово, од Адвокатската комора на РСМ, 

Адвокатска заедница – Куманово, 
 Неџат Аќифи, координатор на Здружението на новинари на Македонија. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/25                                                                       Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                      Претседател, 
Куманово                                                                                      Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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29. 
 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 Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2023 

година 
 
 1. Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2023 
година, Бр. 09 - 621/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата 
одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1094/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
30. 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 25 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21) и член 
121 од Деловникот на Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина 
Куманово” бр. 12/09), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот на Општина Куманово за 2023 година 

 
 I     ВОВЕД 
 
 Врз основа на Законот за локалната самоуправа, заради неговата 
имплементација, донесените повеќе закони со кои се создаваат нормативните основи 
за надлежностите на локално ниво, Статутот на Општина Куманово и Деловникот на 
Советот на Општина Куманово, Советот на Општина Куманово за извршување на 
работите од својата надлежност донесува Програма за работа. 
 Програмата за работа на Советот во 2023 година ги дава основните рамки и 
насоки за работата на Советот, овозможува транспарентност во работата, но и 
простор за нејзино проширување и дополнување од надлежните субјекти, а во 
согласност со постојните и новите законски прописи што ќе се донесат во текот на 
годината. 
 
 II   СОДРЖИНА   НА ПРОГРАМАТА 
 
 Реализацијата на содржината на Програмата ќе се одвива според следната 
динамика: 
 
 Јануари-Февруари-Март 
 

1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина 
Куманово за 2022 година 

           Предлагач: Претседател на Советот на Општина Куманово 
Изготвувач: Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, 
информирање и односи со јавноста и информатичка технологија  
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2. Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2023 година 

               Предлагач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на 
Советот на Општина Куманово 
             Изготвувач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на 
Советот на  Општина Куманово 
 

3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV 
квартал  од 2022 година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

 
4. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за 2022 

година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
Изготвувач: Сектор за даноци и такси 
 

5. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште,                 
изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2022 
година и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2022 година  
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 

           Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита 
на животната средина и природата 

 
6. Извештај за реализирани активности на Секторот за меѓународна соработка и 

евроинтеграции, стратешко планирање, креирање политики, следење и локален 
економски развој во 2022 година 
 

7. Програма на Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко 
планирање, креирање политики, следење и локален економски развој за 2023 
година 

 
8. Стратегија за рурален развој на Општина Куманово за период 2023 – 2027 година 

 

9. Локална стратегија за Роми за период 2023 – 2030 година 
Предлагач на материјалите по точките 6, 7, 8 и 9: Градоначалник на Општина 
Куманово 
Изготвувач: Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко 
планирање, креирање политики, следење и ЛЕР 

 
10. Информација за преземени мерки и активности од страна на Полициска станица 

од општа надлежност Куманово во текот на второто полугодие од 2022 година 
 

11. Годишен извештај за преземени мерки и активности на Полициска станица од 
општа надлежност Куманово за 2022 година 

             Предлагач на материјалите по точките 10 и 11: Командир на Полициска 
станица од општа надлежност – Куманово 
             Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово         

        
12. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2022 

година 
 

13. Програма за работа на ТППЕ Куманово за 2023 година 
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             Предлагач на материјалите по точките 12 и 13: Командир на ТППЕ Куманово 
             Изготвувач: Командир на ТППЕ Куманово  
 

14. Извештај за деловно финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило” - 
Куманово за период Октомври – Декември 2022 година 

              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово 
 

15. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период 
Октомври – Декември 2022 година 

             Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово 
             Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” - Куманово 

 
16. Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - 

Куманово  од 01.10.2022 година до 31.12.2022 година 
  Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 

             Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 
 

17. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово за 
период Октомври – Декември 2022 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 

              Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 
 

18. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за 
период од 01.10.2022 – 31.12.2022 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 
 

19. Извештај за реализација на Програма на културни манифестации во Општина 
Куманово за 2022 година 
   Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
   Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и      
здравствена заштита 
 

20. Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2022 година 
          

21. Годишен извештај на Општина Куманово за 2022 година. 
             Предлагач на материјалите по точките 20 и 21: Градоначалник на Општина 

Куманово 
             Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

22. Извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово за 2022 
година 
   Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” - Куманово 

              Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” – Куманово 
 

23. Извештај за реализација на Програмата за работа на Фондацијата за култура и 
спорт „Куманово‘‘ - Куманово за 2022 година 
   Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово‘‘ - Куманово 
   Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово‘‘ - Куманово 
 

24. Извештај за реализирани активности од Програмата за социјална заштита во 
Општина Куманово за 2022 година  
  Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
  Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата  и 
здравствена заштита 
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25. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните 
активности на граѓаните во Општина Куманово за 2022 година 

             Предлагач: Општински сојуз на спортови 
             Изготвувач: Општински сојуз на спортови 

 
26. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани 

единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички  
планови вон населени места и утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација 

             Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
             Изготвувач: Сектор за урбанизам 

 
27. Извештај за работа на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2022 година 

 
28. Финансиски извештаи/Годишна сметка на Ј.П. „Водовод” - Куманово за 2022 

година 
  Предлагач на материјалите по точките 27 и 28: Управен одбор на Ј.П. 
„Водовод” - Куманово 

             Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово 
 

29. Извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за 2022 година 
 

30. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за период 
Јануари - Декември 2022 година 
  Предлагач на материјалите по точките 29 и 30: Управен одбор на Ј.П. 
„Пазаришта“ - Куманово 
  Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 

 
31. Годишна сметка и Извештај за работа на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово за 

2022 година 
  Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
  Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово 
 

32. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово за 2022 година 
 

33. Годишна сметка и финансиски извештај на Ј.П. „Куманово – гас“ – Куманово за 
2022 година 
  Предлагач на материјалите по точките 32 и 33: Управен одбор на Ј.П. 
„Куманово - гас” - Куманово 

             Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово 
 

34. Извештај за работа на Ј.П. „Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2022 година 
 

35. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 
2022 година 
  Предлагач на материјалите по точките 34 и 35: Управен одбор на Ј.П. 
„Куманово - паркинг” - Куманово 
  Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово 

 
36. Извештај за реализација на Годишна програма за работа на ЈП „Куманово - 

план“ – Куманово за 2022 година 
 

37. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово – план‘‘ – Куманово за 2022 
година 
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  Предлагач на материјалите по точките 36 и 37: Управен одбор на Ј.П. 
„Куманово - план” - Куманово 
  Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” – Куманово 
 

38. Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат во 
Општина Куманово во периодот од 01.07.2022 – 31.12.2022 година 
  Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово  
  Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат 
 

39. Советнички прашања. 
         

Април - Мај - Јуни 
 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал 
од 2023 година 

 
2. Буџетски календар за Општина Куманово за 2023 година 

Предлагач на материјалите по точките 1 и 2 : Градоначалник на Општина 
Куманово 

           Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
 

3. Информација за движењето на заразните болести во Општината во 2022 година 
           Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово 
           Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово 
 

4. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани 
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички 
планови вон населени места и утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација 
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
Изготвувач: Сектор за урбанизам 

            
5. Информација за начинот на реализирањето и ефективноста од спроведувањето 

на Одлуката за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на 
подрачјето на Општина Куманово 
 

6. Одлука за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на 
подрачјето на Општина Куманово за периодот од 01.07.2023 - 31.12.2023 година 
Предлагач на материјалите по точките 5 и 6: Градоначалник на Општина 
Куманово 
Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита 
на животната средина и природата 
 

7. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за 
период од 01.01.2023 – 31.03.2023 година 

             Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово 
             Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово 

 
8. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот 

Јануари - Март 2023 година 
 Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 

            Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 
 

9. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – 
Куманово за период Jануари – Март 2023 година 
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             Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
             Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
 

10. Тримесечен извештај за  финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - 
Куманово од 01.01.2023 - 31.03.2023 година 
  Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 

             Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 
 

11. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за 
период од 01.01.2023 – 31.03.2023 година 

             Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 
             Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” – Куманово 
 

12. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за 
период од 01.01.2023 – 31.03.2023 година 
  Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 
  Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” – Куманово 
 

13. Советнички прашања. 
 
      Јули -Август – Септември 
 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за II 
квартал од 2023 година  
Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

 
2. Годишни извештаи за работа на општинските основни училишта во Општината 

Куманово во учебната 2022/2023 година 
 

3. Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општината 
Куманово во учебната 2023/2024 година 
  Предлагач на материјалите по точките 2 и 3 : Училишни одбори на општинските 
основни училишта 

             Изготвувач: Општински основни училишта 
 

4. Годишни извештаи за работа на општинските средни училишта во Општината 
Куманово во учебната 2022/2023 година 

 
5. Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општината 

Куманово во учебната 2023/2024 година 
              Предлагач на материјалите по точките 4 и 5 : Училишни одбори на 
општинските средни училишта 
              Изготвувач : Општински средни училишта 
 

6. Годишен извештај за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за     
учебната 2022/2023 година 

 
7. Годишна програма за работа на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” - Куманово за 

учебната 2023/2024 година 
              Предлагач на материјалите по точките 6 и 7: Управен одбор на ЈУ-ОУД 
„Професор Мијалковиќ” - Куманово 
              Изготвувач: ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово 
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8. Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2024 
година на општинските основни училишта и јавни установи 
Предлагач: Директори на општинските основни училишта и јавни установи 
Изготвувач: Општински основни училишта и јавни установи 
 

9. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, 
изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на 
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2023 година до 
30 јуни 2023 година 

             Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
                   Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и 

заштита на животната средина и природата 
 

10. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за 
период од 01.04.2023 – 30.06.2023 година 

              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Водовод” - Куманово 

 
11. Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот 

Април – Јуни 2023 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 

              Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 
 

12. Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – 
Куманово за период Април – Јуни 2023 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 

              Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
 

13. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - 
Куманово од 01.04.2023 - 30.06.2023 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 

              Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 
 

14. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за 
период од 01.04.2023 – 30.06.2023 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 

 
15. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план‘‘ - Куманово за 

период од 01.04.2023 – 30.06.2023 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 

 
16. Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2024 

година на општинските јавни претпријатија 
   Предлагач: Директори на општинските јавни претпријатија 
   Изготвувач: Општински јавни претпријатија 
 

17. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани 
единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички 
планови вон населени места и утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација 
   Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 

              Изготвувач: Сектор за урбанизам 
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18. Информација за преземени мерки и активности од страна на Полициска станица 

од општа надлежност Куманово, во текот на првото полугодие од 2023 година 
              Предлагач: Командир на Полициска станица од општа надлежност – Куманово 

       Изготвувач: Сектор за внатрешни работи – Куманово 
 

19. Годишен извештај за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово 
за 2022/2023 година 

         
20. Годишна програма за работа на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” - Куманово 

за  2023/2024 година 
 

21. Давање согласност на ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може 
да има поголем број на деца во воспитните групи 
     Предлагач на материјалите по точките 19, 20 и 21: Управен одбор на ЈОУД-
Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово 
     Изготвувач: ЈОУД-Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово 

 
22. Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат во 

Општина Куманово во периодот од 01.01.2023 – 30.06.2023 година 
      Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово  
      Изготвувач: Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат 
 

23. Советнички прашања. 
 
Октомври - Ноември -Декември 

 
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Куманово за III    

квартал од 2023 година 
              Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
              Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
 

2. Информација за запишување на учениците во I година и состојби на 
општинските средни училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина 
Куманово во учебната 2023/2024 година 

                  
3. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во 

општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование 
во Општина Куманово во учебната 2023/2024 година 
 

4. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 20 ученици и 
комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 
2023/2024 година 
 

5. Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со 
под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во 
учебната 2023/2024 година 
 

6. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за 
основно образование за 2024 година 
 

7. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за 
средно образование за 2024 година 
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8. Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности 
по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и 
средните училишта од Општина Куманово за 2024 година 

                Предлагач на материјалите по точките 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 : Градоначалник на 
Општина Куманово 
                Изготвувач: Сектор за образование 
 

9. Тримесечен извештај за финансиско работење на Ј.П. „Водовод‘‘ - Куманово за 
период од 01.07.2023 – 30.09.2023 година 
             Предлагач : Управен Одбор на Ј.П. „Водовод“ Куманово 
             Изготвувач : Ј.П. „Водовод” Куманово  
 

9.   Финансиски извештај за работа на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово за периодот Јули 
– Септември 2023 година  

              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта“ - Куманово 

 
10.  Извештај за деловно-финансиско работење на Ј.П. „Чистота и зеленило“ – 

Куманово  за период Јули – Септември 2023 година 
               Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 
             Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” - Куманово 

 
11. Извештај за тримесечно финансиско работење на Ј.П. „Куманово - гас” - 

Куманово од 01.07.2023 - 30.09.2023 година 
              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 

 
12. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - паркинг‘‘ - Куманово за 

период од 01.07.2023 – 30.09.2023 година; 
              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Куманово - паркинг” - Куманово  
 

13. Извештај за финансиско работење на Ј.П. „Куманово - план‘‘ - Куманово за 
период од 01.07.2023 – 30.09.2023 година; 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” - Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Куманово - план” - Куманово  

 
14. Одлуки за донесување на детални урбанистички планови за делови од урбани 

единици на град Куманово, урбанистички планови за села и урбанистички 
планови вон населени места и утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација 

              Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
              Изготвувач: Сектор за урбанизам 
 

15. Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во 
Општина Куманово за 2024 година 

              Предлагач: Општински сојуз на спортови 
              Изготвувач: Општински сојуз на спортови 
 

16. Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програмата 
за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина 
Куманово за 2024 година 
 

17. Програма на културни манифестации во Општина Куманово за 2024 година 
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       Предлагач на материјалите по точките 17 и 18: Градоначалник на Општина 
Куманово 
       Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и                                                     
    здравствена заштита 

 
18. Програма за работа на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово за 

2024 година 
         Предлагач: Одбор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 

              Изготвувач: Фондација за култура и спорт „Куманово“ - Куманово 
 

19. Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово за 2024 
година 
   Предлагач: Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово 
   Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски‘‘ – Куманово 

 
20. Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2024 година 
 

21. Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 
комунални услуги во Општина Куманово за 2024 година 
 

22. Програма за субвенционирање на здруженија и фондации од Општина Куманово 
за бесплатен посебен превоз за 2024 година 
 

23. Одлука за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено 
необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) за 2024 
година 
 

24. Одлука за утврдување на право на користење на еднократна парична помош или 
помош во натура за 2024 година 
 

25. Програма за социјална заштита на Општина Куманово за 2024 година 
   Предлагач на материјалите по точките 21, 22, 23, 24, 25 и 26 : Градоначалник 
на Општина Куманово 

              Изготвувач: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и                                                                                             
       здравствена заштита 

 
26. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на 

подрачјето на Општина Куманово за 2023 година  
 

27. Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 
2024 година  
 

28. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагањето 
со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Куманово за 2023 година 
 

29. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Куманово за 2024 година 
   Предлагач на материјалите по точките 27, 28, 29 и 30: Градоначалник на 
Општина Куманово 

              Изготвувач: Сектор за урбанизам 
 

30. План на програми за развој на Општина Куманово за 2024 година 
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31. Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на 
комунална инфраструктура на град Куманово за 2024 година 

 
32. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици во Општината Куманово за 2024 година 
 

33. Програма на активности од областа на заштита на животната средина и 
природата на Општина Куманово за 2024 година 
 

34. Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа 
на подрачје на Куманово за 2024 година 
 

35. Одлука за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на 
подрачјето на Општина Куманово за 2024 година 

               Предлагач на материјалите по точките 31, 32, 33, 34, 35 и 36: Градоначалник 
на Општина Куманово 

               Изготвувач: Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и 
заштита на животната средина и природата 

 
36. Акционен план за одржлива енергија и клима на Општина Куманово 

    Предлагач: Градоначалник на Општина Куманово 
    Изготвувач: Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко 
планирање, креирање политики, следење и ЛЕР 
 

37. Програма за работа на Ј.П. „Водовод“ – Куманово за 2024 година 
      Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Водовод” - Куманово 
      Изготвувач: Ј.П. „Водовод” – Куманово 

 
38. Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2024  

година 
 

39. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во 
Куманово  за 2024 година  
 

40. Програма за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 
2024 година 
 

41. Оперативна програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на 
подрачјето на општина Куманово во 2024 година 

         Предлагач на материјалите по точките 39, 40, 41 и 42: Управен одбор на Ј.П. 
„Чистота и зеленило” – Куманово                     

              Изготвувач: Ј.П. „Чистота и зеленило” – Куманово 
 

42. Програма за работа на Ј.П. „Пазаришта“ – Куманово за 2024 година 
              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Пазаришта” - Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Пазаришта” – Куманово 
 

43. Програма за работа на Ј.П. „Куманово - гас“ – Куманово за 2024 година 
              Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - гас” - Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Куманово - гас” – Куманово 

 
44. Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2024 година 
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45. Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и        
јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува Ј.П. „Куманово –  
паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2024 година 

              Предлагач на материјалите по точките 45 и 46 : Управен одбор на Ј.П. 
„Куманово - паркинг” – Куманово 
              Изготвувач: Ј.П. „Куманово – паркинг” – Куманово 
 

46. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2024 година 
   Предлагач: Управен одбор на Ј.П. „Куманово - план” – Куманово 
   Изготвувач: Ј.П. „Куманово – план” – Куманово 

 
47. Измена и дополнување на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година 

 
48. Буџет на Општина Куманово за 2024 година 

 
49. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Куманово за 2024 година 

 
50. Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 

2024 година 
 

51. Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум за готовинско      
плаќање од Буџетот на Општина Куманово за 2024 година  

      Предлагач на материјалите по точките 48, 49, 50, 51 и 52: Градоначалник на 
Општина Куманово  

             Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
     

52. Советнички прашања 
 

   III Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2023 година има 
отворен карактер, така што Советот ќе ги разгледува и сите други дополнителни 
прашања што ќе произлезат од тековното работење, а за кои што Советот има 
законска надлежност да расправа. Исто така, доколку има потреба, Советот покренува 
разни иницијативи пред државните и други органи за решавање на соодветни прашања 
и проблеми што се од интерес и значење на граѓаните и дава мислење по соодветни 
закони и одлуки што ги донесуваат повисоките органи. 

IV Во текот на годината во организација на Советот на Општината ќе се одржат 
јавни трибини и дебати за состојбите во областа на животната средина, сообраќајот, 
урбанистичкото планирање и други сфери од надлежност на ЕЛС. 
    V За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и 
сите останати учесници во изготвување на материјалите да се придржуваат на 
роковите утврдени со Програмата. 
    VI Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 621/4                                                                        Совет на Општина Куманово   
30 јануари 2023 година                                                                     Претседател,                       
Куманово                                                                                    Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
31.   

 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 Програма за измена и дополнување на Програмата за 

поставување на урбана опрема (реклами) на подрачјето на град Куманово 
 

 1. Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема (реклами) на подрачјето на град Куманово, Бр. 09 - 
621/17, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1116/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
32. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник 
на РСМ“ бр. 275/19), член 79 од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 
129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 
64/2018 и 168/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19, 18/20, 279/20 и 227/22), а во 
врска со член 41 од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/08, 
52/09, 114/09, 124/10, 23/11 , 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 
44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 174/21), 
член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" 
бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), член 2 од Одлуката за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на 
одобрение за поставување на урбана опрема („Службен гласник на Општина 
Куманово” бр. 13/18) и член 35 од Одлуката за утврдување на стандарди за 
поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово 
(„Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/18), Советот на Општина Куманово, 
на седницата одржана на 30 јануари 2023 година, донесе    

 
П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема 
(реклами) на подрачјето на град Куманово  

 
 Во Програмата за поставување на урбана опрема (реклами) на подрачјето на град 
Куманово („Службен гласник на Општина Куманово" бр. 6/19 и 18/21), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

 
Член 1 

Во членот 3, ставот 1 се менува и гласи: 
 

(1) Составен дел на оваа Програма е Елаборатот – Програма за поставување на 
урбана опрема (реклами) на подрачје на град Куманово изготвен од ДТУ БИЛД 
УРБАН дооел Скопје со тех.бр. 0801/998/22 од 12.2022 год. 
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Член 2 
 Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Куманово“. 
 
Бр. 09 – 621/17                                             Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                            Претседател, 
Куманово                                             Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
33.  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 План за одржување на јавните патишта во Општина Куманово 

за 2023 година 
 
 1. Се објавува Планот за одржување на јавните патишта во Општина Куманово за 
2023 година, Бр. 09 - 621/16, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1115/1                                                        Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
34. 
 Врз основа на член 34, 35 и 36 од  Законот за јавните патишта („Службен весник 
на РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10 , 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 
39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и „Службен весник на 
РСМ” бр. 174/21), член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21) и член 8,9 и 10 од 
Правилникот за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите за 
нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите за редовно, 
зимско, периодично и интервентно одржување на јавните патишта („Службен весник на 
РСМ" бр. 152/08), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 30 јануари 
2023 година, донесе    

П Л А Н 
за одржување на јавните патишта  во Општина Куманово за 2023 година 

 
 Согласно позитивните законски прописи цитирани во уводниот дел, 

одржувањето на јавните патишта се врши со превземање на потребни мерки со кои 
се обезбедува: 

-континуираност и целосност на коловозот, 
-непрекинат, сигурен и слободен сообраќај во согласност со условите 

пропишани во Законот за јавните патишта, 
-зачувување на вредноста на патиштата. 

 Со цел да се обезбеди зачувување на употребната вредност на јавните патишта 
за безбеден и непречен сообраќај истите треба редовно да се одржуваат. 
 Одржувањето на јавните патишта се врши со превземање на мерки кои во 
конкретниот План за одржување се однесуваат на редовно (тековно) одржување кое 
опфаќа: санација на ударни дупки, санирање на слегнувања на асфалтни површини, 
санирање на коловози, санирање на попречни набори и пукнатини, санирање на 
лизгави површини и др. 
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 Во Планот се предвидени мерки за негово спроведување, со детален опис за 
секое одржување, локацијата, видот на работите, трошоците и финансиските средства 
со одредени рокови за нивно извршување. 
 Во натамошниот дел од Планот за одржување се дадени подетално активностите 
што ќе бидат преземени во 2023 година : 

А.) Санирање на коловози 
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Потребни 
средство (ден) 

1 2 3 4 5 6 

    
1  дел од бул. "3-та МУБ“      

  
    

 

машинско орапување ,вградување 
на нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт 

  

  
м2 2.346,00 6,00 2.066.693,60 

  2 дел од ул. " Христијан Т. Карпош "  
  

 

машинско орапување ,вградување 
на нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт 

м² 3.018,00 8,00 3.088.824,00 
  3  ул. " Киро Антевски“   

  

 

машинско орапување ,вградување 
на нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт м² 2.250,00 7,00 1.954.717,00 

    4   ул. " Михајло Пупин "  
  

 

машинско орапување ,вградување 
на нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт 

м² 2.250,00 7,00 2.492.561,00 
  5  ул. " Егејска Македонија“  

  

 

машинско вадење на асвалт ,нови 
бетонски рабници, вградување на 
нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт м² 1.586,00 12,00 2.964.918,00 

  
6  ул. " Никола Вапцаров“  

  

 

машинско орапување ,вградување 
на нов асвалтен слој,рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт 

м² 2.040,00 5,00 1.814.839,00 
  
7 

 ул. " Студена Вода " и краци во с. 
Добрашане    

 

машинско орапување, вградување 
на нов асвалтен слој, рушење на 
пропаднат и дотраен  асвалт 

м² 1.610,00 11,00 2.724.324,00 
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Вкупно потребни средства за 
санирање на коловози 17.106.880,00 

    Б.) Санирање на ударни дупки 

  

1 

Останатите средства за санирање на ударни дупки ,средствата од 
2.889.387,00   ден. ќе бидат искористени за непредвидени и 
евентуално дополнителни работи на сообраќајници  на теритотија 
на Општина Куманово 2.889.370,00 

 
   

  

 
Вкупно за санирање на ударни 
дупки 2.889.370,00 

 
   

 
 Сè вкупно А и Б   19.996.267,00 

 
 Планот по негово донесување ќе биде составен дел на Програмата за уредување 
на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град 
Куманово за 2023 година. 
 

Овој План за одржување на јавните патишта влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово". 
 
Бр. 09 – 621/16                                     Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                         Претседател, 
Куманово                                    Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
35. 
 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 за измена и 

дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 09 - 621/5, што 
Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 
година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1095/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
36. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 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, 89/22 и 
274/22), 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 30 јануари 2023 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП 

„Куманово – паркинг“ – Куманово 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП 
„Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 02 – 75/4, донесена од Управниот одбор 
на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 23.01.2023 година.  

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

Општината Куманово". 
 

Бр. 09 – 621/5                                                                            Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
37. 
 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 пречистениот текст на 

Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Решението за давање согласност на пречистениот текст на 
Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово, Бр. 09 - 621/6, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1096/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
38. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 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, 89/22 и 
274/22), 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – 

паркинг“ – Куманово 
 

1. Се дава согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – 
паркинг“ – Куманово, Бр. 02 – 75/5, донесен од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие, на седницата одржана на 23.01.2023 година.  
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2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Куманово". 

 
Бр. 09 – 621/6                                                                         Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                       Претседател, 
Куманово                                                                                     Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
39. 
 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 претставник од 
Општина Куманово за член на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце 

Делчев“ – Куманово 
 
 1. Се објавува Решението за разрешување и именување на претставник од 
Општина Куманово за член на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – 
Куманово, Бр. 09 - 621/26, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата 
одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1111/1                                                       Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                           на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
40. 

Врз основа на член 88 став 1, 2, 5 и 7 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 
64/18 и „Службен весник на РСМ” бр. 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 30 јануари 
2023 година, донесе 

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

Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово  
 

1. Се разрешува претставникот од Општина Куманово - член на Училишниот одбор 
во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово, Христина Трајковска. 
 

2. За претставник од Општина Куманово - член на Училишниот одбор во СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово, се именува Јоана Сарафимовска.   

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/26                                                                        Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р.                                                                 
  



  Страница  33                     Број  1                1 февруари  2023 г.             СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

41. 
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, 229/20), Градоначалникот на Општина Куманово донесе 
 

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

Училиште за основно музичко образование ,,Панче Пешев“  Куманово 
 

1. Вршител на должност директор на Училиште за основно музичко образование 
,,Панче Пешев“ Куманово, Сандра Зојчевска, престанува поради истек на 
периодот за кој е именуван; 

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-4138 од 13.06.2022 година; 

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-4138 од 

13.06.2022 година, Сандра Зојчевска беше именувана за вршител на должност 
директор на Училиште за основно музичко образование ,,Панче Пешев“ Кумановo, за 
период не подолго од шест месеци од денот на негово именување. Согласно 
наведените одредби за надлежностите на Градоначалник на Општина утврдени во 
Законот за основно образование,  Градоначалник на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.УП1 08- 4138                                                                                   Градоначалник 
13 декември 2022 година                                                              на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
42.  

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, 229/20), Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Светлана Јовановиќ, дипломиран теоретичар – педагог, 
професор по солфеж и теорија на музика и пиано, за вршител на должност 
директор на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ 
Куманово; 

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

3. Решението влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран 

престанок на вршител на должност директор на Училиште за основно музичко 
образование „Панче Пешев“ Куманово поради истек на периодот за кој е именуван. 
Согласно Законот за основно образование, исто лице едноподруго не може да биде 
именувано за вршител на должност директор на основно училиште. Постапувајќи 
согласно наведениот закон, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 

 
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
  
Бр.УП1 08 - 7905                                                  Градоначалник 
13 декември 2022 година                            на Општина Куманово 
Куманово                                                          Максим Димитриевски, с.р. 
 
43. 

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, член 116, став 1, 
алинеа 1 и член 118 од Законот за основното образование (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“, Бр.161/19 и 229/20) и Изјава на Ивана Ѓоргиевска 
бр.02-185/2 од 12.12.2022 година, заведена под бр.УП1 08-7689 од 12.12.2022 година, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Вера Которка“ с.Клечовце Куманово 
 

1. Вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште ,,Вера 
Которка“ с.Клечовце Куманово, Ивана Ѓоргиевска, престанува поради основ на 
лично барање;   

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-7689 од 05.12.2022 година. 

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-7689 од 

05.12.2022 година, Ивана Ѓоргиевска беше избрана за вршител на должност директор 
на ООУ ,,Вера Которка“ с.Клечовце Куманово за период до шест месеци. Од причина 
што досегашниот вршител на должност директор на ООУ „Вера Которка“ с.Клечовце 
Куманово, Ивана Ѓоргиевска на свое лично барање поднесе Изјава бр.02-185/2 од 
12.12.2022 година, заведена во деловоден протокол на Општина Куманово под бр.УП1 
08-7689 од 12.12.2022 година, според кое се откажува од функцијата в.д. директор, 
Градоначалникот според надлежноста утврдена во Законот за основно образование, 
одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.УП1  08- 7689                                                                    Градоначалник 
15 декември 2022 година                                                            на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
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44. 
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, член 116, став 1, 
алинеа 1 и член 118  од Законот за основното образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19, 229/20) и Изјава на Ивана Ѓоргиевска 
бр.02-185/2 од 12.12.2022 година, заведена под бр.УП1 08-7689 од 12.12.2022 година, 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Општинско Основно Училиште „Вера Которка“ с.Клечовце Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Андријана Аскелиевска дипломиран психолог, на работно 
место психолог во ООУ„Вера Которка“ с.Клечовце, за вршител на должност 
директор на Општинско Основно Училиште „Вера Которка“ с.Клечовце 
Куманово; 

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

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

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

. Од причина што претходниот вршител на должност директор на ООУ „Вера 
Которка“ с.Клечовце Куманово, Ивана Ѓоргиевска на свое лично барање поднесе 
Изјава бр.02-185/2 од 12.12.2022 година, заведена во деловоден протокол на Општина 
Куманово под бр.УП1 08-7689 од 12.12.2022 година, според кое се откажува од 
функцијата в.д. директор, Градоначалникот на Општина Куманово констатира 
престанок на вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште „Вера 
Которка“ с.Клечовце Куманово. 

Согласно Законот за основно образование, Градоначалникот именува нов 
вршител на должност директор на училиштето. Согласно наведеното, 
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 - 7972                                                             Градоначалник 
15 декември 2022 година                               на Општина Куманово 
Куманово                                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 
45. 

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, став 6, член 115, став 1 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на Република Северна 
Македонија., Бр.161/19 и 229/20) Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање престанок на мандатот на директор на  
Општинско Основно Училиште „Кочо Рацин“ Куманово 

 
1. Мандатот на директор на Општинско Основно Училиште ,,Кочо Рацин“ Куманово, 

Лидија Пешевска, престанува поради истек на периодот на мандатот за кој е 
избран;   
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2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-10674 од 07.12.2018 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.08-УП1-10674 од 

07.12.2018 година, Лидија Пешевска беше избрана за директор на ООУ ,,Кочо Рацин“ 
Куманово, со мандат од 4 години. Согласно одредбите од Законот за основното 
образование за периодот на траењето на мандатот на директор на основно училиште, 
Градоначалникот според надлежноста утврдена во наведениот закон, одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.УП1  08- 10674/2018                                                                       Градоначалник 
16 јануари 2023 година                                                                 на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                   Максим Димитриевски, с.р. 
 
46.  

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

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

Општинско Основно Училиште „Кочо Рацин“  Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Лидија Пешевска, дипломиран професор по одделенска 
настава, за вршител на должност директор на Општинско Основно Училиште 
„Кочо Рацин“ Куманово; 

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

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

4.  
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран 
престанок на мандат на директор на Општинско Основно Училиште „Кочо Рацин“ 
Куманово. Согласно Законот за основно образование, Градоначалникот во рок од три 
дена од разрешувањето на директорот, именува вршител на должност директор на 
училиштето. Постапувајќи согласно наведениот закон, Градоначалникот на Општина 
Куманово одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

 
Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
  
Бр.УП1 08- 408                                                                       Градоначалник 
16 јануари 2023 година                                 на Општина Куманово, 
Куманово                                                             Максим Димитриевски, с.р. 
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47. 
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, член 116, став 1, 
алинеа 1 и член 118 од Законот за основното образование (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“, Бр.161/19 и 229/20) и Изјава на Светлана Јовановиќ 
бр.03-291 од 20.12.2022 година, заведена под бр.УП1 08-7905 од 20.12.2022 година, 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

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

Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ Куманово 
 

1. Вршител на должност директор на Училиште за основно музичко образование 
,,Панче Пешев“ Куманово, Светлана Јовановиќ, престанува поради основ на 
лично барање;   

2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-7905 од 13.12.2022 година. 

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.УП1 08-7905 од 

05.12.2022 година, Светлана Јовановиќ беше избрана за вршител на должност 
директор на УОМО ,,Панче Пешев“ Куманово за период до шест месеци. Од причина 
што досегашниот вршител на должност директор на УОМО „Панче Пешев“ Куманово, 
Светлана Јовановиќ на свое лично барање поднесе Изјава бр.03-291 од 20.12.2022 
година, заведена во деловоден протокол на Општина Куманово под бр.УП1 08-7905 од 
20.12.2022 година, според кое се откажува од функцијата в.д. директор, 
Градоначалникот според надлежноста утврдена во Законот за основно образование, 
одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 
Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
Бр.УП1  08-7905                                                                                  Градоначалник 
22 декември 2022 година                                                             на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                  Максим Димитриевски, с.р. 
 
48.  

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, член 116, став 1, 
алинеа 1 и член 118  од Законот за основното образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19, 229/20) и Изјава на Светлана Јовановиќ 
бр.03-291 од 20.12.2022 година, заведена под бр.УП1 08-7905 од 20.12.2022 година, 
Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 
 

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

Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ Куманово  
 

1. СЕ ИМЕНУВА Сандра Зојчевска, магистер по музички науки, на работно 
место наставник по солфеж и теорија во УОМО „Панче Пешев“ Куманово, за 
вршител на должност директор на Училиште за основно музичко образование 
„Панче Пешев“Куманово; 
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2. Мандатот на вршител на должност директор на училиштето од точка 1, трае до 
изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот 
на неговото именување; 

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

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од причина што претходниот вршител на должност директор на УОМО „Панче 
Пешев“ Куманово, Светлана Јовановиќ на свое лично барање поднесе Изјава бр.03-
291 од 20.12.2022 година, заведена во деловоден протокол на Општина Куманово под 
бр.УП1 08-7905 од 20.12.2022 година, според кое се откажува од функцијата в.д. 
директор, Градоначалникот на Општина Куманово констатира престанок на вршител на 
должност директор на УОМО „Панче Пешев“ Куманово. 

Согласно Законот за основно образование, Градоначалникот именува нов 
вршител на должност директор на училиштето. Согласно наведеното, 
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 - 8196                                                             Градоначалник 
22 декември 2022 година                               на Општина Куманово, 
Куманово                                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
49.  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на 
Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе  
 

Заклучок 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2022 година 
 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2022 година, Бр. 09 - 621/3, 
што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 
2023 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1093/1                                                        Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                              Максим Димитриевски, с.р. 
 
50. 

Врз основа на член 69 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот 

на Општина Куманово за 2022 година 
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1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на 
Општина Куманово за 2022 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/3                                                                            Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                         Претседател, 
Куманово                                                                                        Ивана Ѓорѓиевска, с.р.  
 
51. 
 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 Стратегијата за рурален развој на 

Општина Куманово за период 2023 – 2027 година 
 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Стратегијата за рурален развој на 
Општина Куманово за период 2023 – 2027 година, Бр. 09 - 621/12, што Советот на 
Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1112/1                                                     Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                          на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 

52. 
Врз основа на член 66 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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Стратегија за рурален развој на Општина Куманово за период 

2023 – 2027 година 
 

1. Се усвојува Стратегијата за рурален развој на Општина Куманово за период 
2023 – 2027 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/12                                                                        Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                       Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
53. 
 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 Информацијата за запишување на 

ученици во I-ва година и актуeлни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД 
„Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2022/2023 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за запишување на 
ученици во I-ва година и актуeлни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД 
„Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2022/2023 година, Бр. 09 - 
621/14, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 30 
јануари 2023 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1113/1                                                     Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                             Максим Димитриевски, с.р. 
 

54. 
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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за запишување на ученици во I-ва година и 

актуeлни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во 
Општина Куманово во учебната 2022/2023 година 

 
1. Се усвојува Информацијата за запишување на ученици во I-ва година и актуeлни 

состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина 
Куманово во учебната 2022/2023 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/14                                                                          Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                           Претседател, 
Куманово                                                                                          Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
 
55. 
 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 Информацијата за запишување на 
училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и 
актуелни состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 

2022/2023 година 
 

 

 1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за запишување на 
училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и 
актуелни состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 
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2022/2023 година, Бр. 09 - 621/15, што Советот на Општина Куманово го донесе на 
седницата одржана на 30 јануари 2023 година. 
  

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-1114/1                                                      Градоначалник   
31 јануари 2023 година                                         на Општина Куманово, 
Куманово                                            Максим Димитриевски, с.р. 
 
56. 

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 30 јануари 2023 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за запишување на училишните обврзници во прво 
одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното 

образование во Општина Куманово во учебната 2022/2023 година 
 

1. Се усвојува Информацијата за запишување на училишните обврзници во прво 
одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното 
образование во Општина Куманово во учебната 2022/2023 година. 

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

Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 621/15                                                                          Совет на Општина Куманово 
30 јануари 2023 година                                                                        Претседател, 
Куманово                                                                                      Ивана Ѓорѓиевска, с.р. 
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