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П Р О Г Р А М А  
ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП ВОДОВОД КУМАНОВО 

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куманово, јули 2019 година



Врз основа на Член 20 од Статутот на ЈП ВОДОВОД Куманово, Управниот одбор на 
седницата одржана на ден 19.07.2019 година ја донесе следнава: 

 
П Р О Г Р А М А 

За измена на Програмата за работа на ЈП ВОДОВОД Куманово за 2019 година 
 

Во Програмата за работа на ЈП ВОДОВОД Куманово за 2019 година, усвоена на 
седницата на Управниот одбор на ЈП ВОДОВОД Куманово одржана на ден 14.12.2018 
година, на која Советот на Општина Куманово има дадено согласност на 26.12.2018 
година, се вршат следниве измени: 

 
                                                             Член 1 

Се врши измена и дополна на Програма за работа ЈП Водовод Куманово за 2019 година 
на страна 25 во делот “инвестиции и одржување“, по точка 6 се додаваат точки 7 и 8 кои 
гласат: 

7.Изведба на градежни работи на управна зграда(изработка на “демит“фасада со 
термичка изолација,реконструкција на двоводна кровна конструкција и покривање со 
ребраст пластифициран лим)и градежни работи на административна зграда,лабораторија 
и баждарница на филтер станица со проценета вредност со ДДВ 1.937.000,00 денари. 

8.Изведба на фасадна столарија на управна зграда и на административна зграда, 
лабораторија и баждарница на филтер станица со проценета вредност со ДДВ 700.100,00 
денари. 

                                                О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Програмата за работа на ЈП Водовод Куманово за 2019 година под бр.е усвоена на 
седницата на Управниот одбор  на ЈП Водовод Куманово одржана на 14.12.2018 година. 
На програмата согласност има дадено Советот на Општина Куманово бр. 09-8313/3  од  
26.12.2018 година.. 

Поради новосоздадени потребни активности наведени во точките 7 и 8 кои треба 
да се спроведат во 2019 година, се менува и Програмата за работа  на ЈП ВОДОВОД 
Куманово за 2019 година.  
       
Бр. 02-1153//5                                                                                                              
19.07.2019 година                                                                                              
                                                                                           Управен Одбор                                                                                                  

                                                                                             Претседател 

                                                                                          ____________________ 

                                                                                          Магдалена Трајановиќ  

 



 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД ц.о  
Ndërmarrja publikë VODOVOD  c.o. 
Бр. Nr 02- 1153/5             
19. 07.2019 год.viti 
КУМАНОВО – KUMANOVË                                                               

 

Врз основа на член 20 точка 7  од  Статутот на   ЈП ВОДОВОД Куманово, Управниот одбор на ЈП 
ВОДОВОД Куманово на седница одржана на ден 19.07.2019 год донесе 
 

ОДЛУКА 

За усвојување измена и дополна на Програма за работа ЈП Водовод Куманово за 2019 година. 

Член 1 

Се врши измена и дополна на Програма за работа ЈП Водовод Куманово за 2019 година во делот 
“инвестиции и одржување“ на страна 25, по точка 6 се додаваат точки 7 и 8 кои гласат: 

7.Изведба на градежни работи на управна зграда(изработка на “демит“фасада со термичка 
изолација,реконструкција на двоводна кровна конструкција и покривање со ребраст 
пластифициран лим)и градежни работи на административна зграда,лабораторија и баждарница 
на филтер станица со проценета вредност со ДДВ 1.937.000,00 денари. 

8.Изведба на фасадна столарија на управна зграда и на административна зграда, лабораторија и 
баждарница на филтер станица со проценета вредност со ДДВ 700.100,00 денари.                                                  

Член 3 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување. 

  

                                                                             Управен Одбор                                                                                                  

                                                                               Претседател 

                                                                          __________________  

                                                                          Магдалена Трајановиќ  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


