
  

   

СЛУЖБЕН СЛУЖБЕН СЛУЖБЕН СЛУЖБЕН ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    
    НА ОПШТИНА КУМАНОВОНА ОПШТИНА КУМАНОВОНА ОПШТИНА КУМАНОВОНА ОПШТИНА КУМАНОВО    

    
    
„„„„Службен гласник на Општина Службен гласник на Општина Службен гласник на Општина Службен гласник на Општина КумановоКумановоКумановоКуманово““““    

Излегува по поИзлегува по поИзлегува по поИзлегува по потреба треба треба треба ––––    Издавач: Општина Издавач: Општина Издавач: Општина Издавач: Општина 
КумановоКумановоКумановоКуманово    

Тел.Тел.Тел.Тел.    444423232323----505505505505        
Одговорен уредникОдговорен уредникОдговорен уредникОдговорен уредник::::    Милена ЃукиќМилена ЃукиќМилена ЃукиќМилена Ѓукиќ    

    
Година LГодина LГодина LГодина LXXXXIVIVIVIV    

Број Број Број Број 11112222    
КумановоКумановоКумановоКуманово    

                        4444    ноемвноемвноемвноември ри ри ри         
2012012012019999    гггг....    

    
Претплата за 201Претплата за 201Претплата за 201Претплата за 2019999    годинагодинагодинагодина    

изнесува 2.000 денари.изнесува 2.000 денари.изнесува 2.000 денари.изнесува 2.000 денари.    
трезорска стрезорска стрезорска стрезорска с----ка 100ка 100ка 100ка 100----0000000630000000063000000006300000000630----95959595    

сссс----ка на буџетски корисник 7410140525630ка на буџетски корисник 7410140525630ка на буџетски корисник 7410140525630ка на буџетски корисник 7410140525630----18181818    
приходна шифра 725939приходна шифра 725939приходна шифра 725939приходна шифра 725939    

  
659659659659....    
 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  
 

ЗаклучокЗаклучокЗаклучокЗаклучок    
за објавување на за објавување на за објавување на за објавување на Одлука Одлука Одлука Одлука за донесувањеза донесувањеза донесувањеза донесување    на на на на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕИзмена и дополна на ДУП за дел од УЕИзмена и дополна на ДУП за дел од УЕИзмена и дополна на ДУП за дел од УЕ    „„„„ТТТТоде оде оде оде 

Мендол“, дел од УБ 62Мендол“, дел од УБ 62Мендол“, дел од УБ 62Мендол“, дел од УБ 62, п, п, п, планскиланскиланскилански    опфат помеѓу опфат помеѓу опфат помеѓу опфат помеѓу ббббул.ул.ул.ул.    „„„„Трета МУБ“, ул.Трета МУБ“, ул.Трета МУБ“, ул.Трета МУБ“, ул.    „Тоде Мендол“, ул.„Тоде Мендол“, ул.„Тоде Мендол“, ул.„Тоде Мендол“, ул.    
„Зелен Пазар“ и ул.„Зелен Пазар“ и ул.„Зелен Пазар“ и ул.„Зелен Пазар“ и ул.    „Страшко Симонов“ „Страшко Симонов“ „Страшко Симонов“ „Страшко Симонов“ ----    Општина КумановоОпштина КумановоОпштина КумановоОпштина Куманово    

 
1. Се објавува Одлуката за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде 

Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, 
ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово, Бр. 09-7009/34, што 
Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 01 ноември 2019 
година. 

  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 08-7725/1                                                          Градоначалник 
1 ноември 2019 година                                                          на Општина Куманово,  
Куманово                                                Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, , , , с.р.с.р.с.р.с.р.  
    

660660660660....    
Врз основа на член 39 став 1 и 5 и член 41 став 5 алинеа 3 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14 , 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ” бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен 
гласник на Општина Куманово” бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на 
седницата одржана на 01 ноември 2019 година, донесе 
  

О Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К А    
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за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 
62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и 

ул. „Страшко Симонов“ ул. „Страшко Симонов“ ул. „Страшко Симонов“ ул. „Страшко Симонов“ ----    Општина КумановоОпштина КумановоОпштина КумановоОпштина Куманово    
    

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел 
од У.Е. „Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ”, ул. 
„Тоде Мендол”, ул.„Зелен  Пазар”, ул. „Страшко Симонов” – Општина Куманово, (2016-2021), 
со површина од 23333,30 м2 е изработен од Друштво за просторно и урбанистички планови 
инжинеринг и др. „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово со тех. бр. У-01/16 од октомври 2019 година. 

 
Член 2 

 
Составен дел на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде 

Мендол”, дел од Урбан блок 62,  плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ”, ул.„Тоде Мендол”, 
ул.„Зелен  Пазар”, ул. „Страшко Симонов” – Општина Куманово, (2016-2021), со површина од 
23333,3008 м2 Куманово  се 
- текстуален дел и графички дел со параметри за спроведување на Измена и дополна 

на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета 
МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“  

- Согласност од Министерство за транспорт и врски-Скопје бр.24-8683/2 од 31.10.2019 
год. 

- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.21-УП1-2288 од 02.09.2016 год. 
- Извештај од повторна јавна презентација и јавна анкета бр.21-2225/5 од 10.05.2019 

год. 
 

Член 3 
 

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол”,  дел од 
Урбан блок 62,   плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ”, ул. „Тоде Мендол”, ул. „Зелен  
Пазар”, ул. „Страшко Симонов” – Општина Куманово, техничка документација бр. У-01/16, 
по извршено дигитално преклопување од страна на Агенцијата за катастар на 
недвижности го спроведува Секторот за урбанизам при Општина Куманово. 

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Куманово”. 
 
Бр. 09 – 7009/34                                                                Совет на Општина Куманово   
1 ноември  2019 година                                                                           Претседател, 
Куманово                                                                                 Атина Мургашанска, с.р.Атина Мургашанска, с.р.Атина Мургашанска, с.р.Атина Мургашанска, с.р. 
    

661661661661....    
    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 и член 115, став 1 од Законот за 
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основното образование (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ Бр. 161/19), 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

РРРР    ЕЕЕЕ    ШШШШ    ЕЕЕЕ    НННН    ИИИИ    ЕЕЕЕ    
за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот ----    Директор на Директор на Директор на Директор на     

Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ ----    КумановоКумановоКумановоКуманово    
 

1.1.1.1. Мандатот на Директор на Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ - 
Куманово, Жарко ДимитријевиќЖарко ДимитријевиќЖарко ДимитријевиќЖарко Димитријевиќ, престанува поради истек на мандатот за кој е 
избран; 

2.2.2.2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот 
на Општина Куманово за избор на директор на ООУ ,,Магдалена Антова“ Куманово, 
Бр.08-УП1-6217 од 22.10.2015 година. 

3.3.3.3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува со 22.10.2019 
година и ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Куманово“. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕ    
       Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-6217 од 22.10.2015 
год., Жарко Димитријевиќ беше избран за директор на ООУ ,,Магдалена Антова“ Куманово, 
со мандат од 4 години.    Согласно одредбите од Законот за основното образование за 
периодот на траењето на мандатот на директор на основно училиште и за надлежностите на 
Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова решение.    
Правна поукаПравна поукаПравна поукаПравна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 
 
Бр.08-УП1-2982                                                                                      Градоначалник 
18 октомври 2019 година                                                                на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                     Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, с.р., с.р., с.р., с.р.    
    
662.662.662.662.    

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 и член 115 став 1 и 14 од Законот за 
основното образование (,,Службен весник на Република Северна Македонија., Бр. 161/19), а 
по предлог на Училишниот Одбор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово, бр.04-199/5 од 
10.10.2019 година, и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-
2982 од 10.10.2019 година, Градоначалникот на Општина Куманово донесe 

 
Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е    

за избор на директор на за избор на директор на за избор на директор на за избор на директор на     
Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ Куманово    

 
1. За директор на Општинско Основно Училиште ,,Магдалена Антова“ Куманово се 

избира Жарко ДимитријевиќЖарко ДимитријевиќЖарко ДимитријевиќЖарко Димитријевиќ, досегашен директор на ова училиште; 
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2. Мандатот на Директор од точка 1 на ова Решение, трае четири години; 
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 

22.10.2019 година и ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Куманово“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕ    
    

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово бр.08-УП1-2982 од 
06.08.2019 година, Училишниот Одбор на ООУ„Магдалена Антова“ Куманово, објави јавен 
оглас за избор на директор на ова училиште. По спроведената постапка, утврдена со член 115 
од Законот за основното образование, Училишниот Одбор на ООУ„Магдалена Антова“ 
Куманово достави Предлог бр. Бр.04-199/5 од 10.10.2019 година и заведен во деловодниот 
протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2982 од 10.10.2019 година за еден кандидат 
за избор на директор на ова училиште, и тоа за: Жарко Димитријевиќ.    
       Констатирајќи дека претходната постапка е водена согласно закон, како и утврдувајќи 
дека предложениот кандидат ги исполнува условите за директор на општинско основно 
училиште, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова 
Решение. 
Правна поукаПравна поукаПравна поукаПравна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање 
до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен. 
 
Бр.08-УП1- 2982                                                                                    Градоначалник 
18 октомври 2019 година                                                                на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                     Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, с.р., с.р., с.р., с.р.    
663.663.663.663.    

Врз основа на чл. 50 ст. 1 т. 16, од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ 
бр.05/02), одредбите од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на Р.М.“ 
бр.124/15и 65/18), а во врска со чл. 109 ст.3 од Законот за основното образование (,,Сл. 
весник на Р.С.М.“бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 
 

З А К Л У Ч О КЗ А К Л У Ч О КЗ А К Л У Ч О КЗ А К Л У Ч О К    
за прекин на постапката за избор на директор на за прекин на постапката за избор на директор на за прекин на постапката за избор на директор на за прекин на постапката за избор на директор на     

Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово    
    

1.1.1.1. СЕ ПРЕКИНУВАСЕ ПРЕКИНУВАСЕ ПРЕКИНУВАСЕ ПРЕКИНУВА постапката за избор на директор на Општинско Основно Училиште 

„Наим Фрашери“ Куманово, по Одлука за објавување на конкурс за избор на 

директор донесена од страна на Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ 

Куманово, со бр. 02-331/1 од 30.08.2019 година, а врз основа на Решението на 

Градоначалникот на Општина Куманово за објавување на јавен оглас за избор на 

директор на ООУ„Наим Фрашери“Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.    

2.2.2.2. Градоначалникот на Општина Куманово во рок од 3 дена од стапувањето во сила на 

овој Заклучок ќе донесе Решение за поништување на Решението за објавување на 

јавен оглас за избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 

од 06.08.2019 година.    
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3.3.3.3. Градоначалникот на Општина Куманово ќе донесе Решение за распишување на нов 

јавен оглас за избор на директор на ООУ “Наим Фрашери“ Куманово.    

4.4.4.4. Заклучокот и Решението од точка 2 на овој Заклучок да се достави до Училишниот 

одбор на ООУ„Наим Фрашери“Куманово, кој истиот треба да го разгледа во рок од 5 

дена по добивањето, и за тоа да ги извести кандидатите од јавниот оглас за избор на 

директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово.    

5.5.5.5. Заклучокот стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Куманово“.    

    

О б р а з л о ж е н и еО б р а з л о ж е н и еО б р а з л о ж е н и еО б р а з л о ж е н и е    

    

Согласно чл.132 ст.3 од Законот за основно образование („Сл. весник на Р.М.“ бр.103/08, 
48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 112/10, 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), 
Градоначалникот на Општина Куманово донел Решение за објавување на јавен оглас за 
избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.  

Во моментот на донесување на Одлука за објавување на конкурс за избор на директор на 
ООУ „Наим Фрашери“ Куманово бр. 02-331/1  од 30.08.2019 г. од страна на Училишниот 
одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово важи Законот за основно образование објавен во 
„Сл. весник на Р.С.М “ бр.161/19. 

По спроведената постапка, Училишниот одбор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово,  до 
Градоначалникот на Општина Куманово доставил Предлог за именување на директор на 
ООУ „Наим Фрашери“ Куманово,  бр.02-356/1 од 08.10.2019 година и заведен во 
деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2983 од 08.10.2019 година, со 
кој предлага еден кандидатза избор на директор на ова училиште приложувајќи ги и сите 
списи од спроведената постапка во негова надлежност. 

Разгледувајќи ги училишните акти и списите од спроведената постапка од страна на 
Училишниот одбор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово, Градоначалникот на Општина 
Куманово, во својство на првостепен орган во постапката, констатира повреда на законските 
одредби, и тоа повреда на чл. 109 ст. 3 од Законот за основното образование („Сл.весник на 
Р.С.М“ бр.161/19).  

Во чл. 109 ст.3 од Законот за основното образование е утврдено дека „„„„за директор на за директор на за директор на за директор на 
основно училиште може да се избере лице кое има најмалку виосновно училиште може да се избере лице кое има најмалку виосновно училиште може да се избере лице кое има најмалку виосновно училиште може да се избере лице кое има најмалку високо образование и кое соко образование и кое соко образование и кое соко образование и кое 
ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно училиште и ако ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно училиште и ако ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно училиште и ако ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно училиште и ако 
има најмалку пет години работно искуство во воспитноима најмалку пет години работно искуство во воспитноима најмалку пет години работно искуство во воспитноима најмалку пет години работно искуство во воспитно----образовната работа, положен образовната работа, положен образовната работа, положен образовната работа, положен 
испит за директор, во моментот на именувањеиспит за директор, во моментот на именувањеиспит за директор, во моментот на именувањеиспит за директор, во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е то со правосилна судска пресуда не му е то со правосилна судска пресуда не му е то со правосилна судска пресуда не му е 
изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на 
англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) ----    најмалку 30најмалку 30најмалку 30најмалку 30    бода, ИЕЛТС (IELTS) бода, ИЕЛТС (IELTS) бода, ИЕЛТС (IELTS) бода, ИЕЛТС (IELTS) ----    најмалку најмалку најмалку најмалку 
3 бода, БУЛАТС (BULATS) 3 бода, БУЛАТС (BULATS) 3 бода, БУЛАТС (BULATS) 3 бода, БУЛАТС (BULATS) ----    најмалку 20 бода или КЕТ (КЕТ) (Cambridge English) најмалку 20 бода или КЕТ (КЕТ) (Cambridge English) најмалку 20 бода или КЕТ (КЕТ) (Cambridge English) најмалку 20 бода или КЕТ (КЕТ) (Cambridge English) ----    
положенили АПТИС (АPTIS) положенили АПТИС (АPTIS) положенили АПТИС (АPTIS) положенили АПТИС (АPTIS) ----    најмалку ниво Б2 (B2).“најмалку ниво Б2 (B2).“најмалку ниво Б2 (B2).“најмалку ниво Б2 (B2).“        

Од доставените училишни акти и списи до Градоначалникот на Општина Куманово, 
констатирано е дека предложениот кандидат за избор на директор на училиштето, не 
поседува еден од сертификатите за познавање на англиски јазик конкретно наведени во 
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горецитираниот член од Законот за основно образование, како еден од посебните услови кој 
треба да го исполни директорот на основното училиште. 

Врз основа на горенаведеното, а поради констатирана повреда на утврдените законски 
одредби за начинот на спроведување на јавниот оглас за избор на директор на ООУ„Наим 
Фрашери“ Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот 
на овој Заклучок. 
 
 
Правна поука: Правна поука: Правна поука: Правна поука: Против овој Заклучок, незадоволната страна може да изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, во рок од 15 дена од денот на доставувањето. 
 
Бр.08-УП1-2983            Градоначалник 
18 октомври 2019 година                    на Општина Куманово, 
Куманово                         Максим Димитриевски, с.р.Максим Димитриевски, с.р.Максим Димитриевски, с.р.Максим Димитриевски, с.р.    
    
664.664.664.664.    

Врз основа на чл. 50 ст. 1 т. 16 и чл. 63 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на Р.М.“ Бр.05/02), одредбите од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на Р.М.“ 
Бр.124/15 и 65/18) и Заклучокот на Градоначалникот на Општина Куманово за прекин на 
постапката за избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“Куманово бр.08-УП1-
2983од18.10.2019г.,Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 

Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е    
за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на 

Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“Куманово    
    

1. СЕ ПОНИШТУВАСЕ ПОНИШТУВАСЕ ПОНИШТУВАСЕ ПОНИШТУВА Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на 
Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 
06.08.2019 година; 

2. Со поништувањето на Решението од точка 1., се поништуваат сите дејствија што тоа 
ги произвело; 

3. Решението стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Куманово“; 

 
ОбразложениеОбразложениеОбразложениеОбразложение    

    
Градоначалникот на Општина Куманово, согласно чл. 132, ст. 3 од Законот за 

основното образование („Сл. весник на Р.М.“ бр. 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 
112/10, 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), донел Решение за објавување на јавен оглас за 
избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 
година. 

По спроведената постапка, Училишниот одбор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово,  до 
Градоначалникот на Општина Куманово доставил Предлог за именување на директор на 
ООУ „Наим Фрашери“ Куманово,  бр.02-356/1 од 08.10.2019 година и заведен во 
деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2983 од 08.10.2019 година, со 
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кој предлага еден кандидат за избор на директор на ова училиште приложувајќи ги и сите 
списи од спроведената постапка во негова надлежност. 

Во моментот на  донесување на Одлука за објавување на конкурс за избор на директор на 
ООУ „Наим Фрашери“ Куманово бр. 02-331/1  од 30.08.2019 г. од страна на Училишниот 
одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово важи Законот за основно образование објавен во 
„Сл. весник на Р.С.М “ бр.161/19. 

Констатирајќи дека во постапката, Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“Куманово, 
направил повреда на законските одредби од чл. 109 ст. од Законот за основното образование 
(„Сл.весник на Р.С.М“ бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, во својство на 
првостепен орган во постапката, констатира дека спроведената постапка од страна на 
Училишниот одбор на ова училиште не е спроведена во согласност со Законот за основно 
образование, а од причини наведени во Заклучокот за прекин на постапката за избор на 
директор на ова училиште, наведен во преамбулата на ова Решение. 

Согласно горенаведеното, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 

 
Правна поука: Правна поука: Правна поука: Правна поука: Против ова Решение, незадоволната страна може да изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, во рок од 15 дена од денот на доставувањето. 
    
Бр.08-УП1-2983                                                     Градоначалник    
18 октомври 2019 година                                                                                                                                                                                    на Општина Куманово,             
Куманово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, с.р., с.р., с.р., с.р.    
    

665.665.665.665. 
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 108 и 115 од Законот за основното образование 
(,,Службен весник на Република Северна Македонија бр.161/19), а во врска со Заклучокот за 
прекин на постапката за избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово Бр.08-УП1-
2983 од 18.10.2019 г. и Решение за поништување на Решението за објавување на јавен оглас 
за избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово Бр.08-УП1-2983 од 18.10.2019 г. на 
Градоначалникот на Општина Куманово, донесе 

Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е    
за објавување на јавен оглас за избоза објавување на јавен оглас за избоза објавување на јавен оглас за избоза објавување на јавен оглас за избор на директор нар на директор нар на директор нар на директор на    

Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ Куманово    
 

1.1.1.1. Училишниот одбор на Општинското Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово,  да 
објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште; 

2.2.2.2. Во јавниот оглас објавен во јавните гласила да се утврдат условите кои треба да ги 
исполнува кандидатот за директор на основно училиште, потребната документација, 
времето на траењето на огласот и рокот во кој ќе се изврши изборот. 

3.3.3.3. Јавниот оглас да се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата 
територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците кој се издава 
на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик. 
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4.4.4.4. По објавувањето на јавниот оглас од ова Решение, Градоначалникот на Општина 
Куманово писмено да биде известен за објавениот јавен оглас. 

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

 
Бр.08-УП1-3937                                                                                     Градоначалник 
21 октомври 2019 година                                                                на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    МаМаМаМаксим Димитриевскиксим Димитриевскиксим Димитриевскиксим Димитриевски, с.р., с.р., с.р., с.р.    
    
666.666.666.666.    

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

РРРР    ЕЕЕЕ    ШШШШ    ЕЕЕЕ    НННН    ИИИИ    ЕЕЕЕ    
за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот за констатирање престанок на мандатот ----    Директор на Директор на Директор на Директор на     

Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ ----    КумановоКумановоКумановоКуманово    
 

1.1.1.1. Мандатот на Директор на Општинско Основно Училиште ,,Наим Фрашери“ - Куманово, 
Мухамет Зеќири, престанува поради истек на мандатот за кој е избран; 

2.2.2.2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот 
на Општина Куманово за избор на директор на ООУ ,,Наим Фрашери“ Куманово, 
Бр.08-УП1-6216 од 22.10.2015 година. 

3.3.3.3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува со 22.10.2019 
год.  и ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Куманово“. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕ    
    

   Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-6216 од 22.10.2015 
година, , Мухамет Зеќири беше избран за директор на ООУ ,,Наим Фрашери“ Куманово, со 
мандат од 4 години.    Согласно одредбите од Законот за основното образование за периодот 
на траењето на мандатот на директор на основно училиште и за надлежностите на 
Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во 
диспозитивот на ова решение.    
Правна поукаПравна поукаПравна поукаПравна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 
 
Бр.08-УП1-2983                                                                                      Градоначалник 
21 октомври 2019 година                                                                 на Општина Куманово, 
Куманово                                                                                     Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, , , , с.р.с.р.с.р.с.р.    
        
667667667667....    
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Р.М.“ бр.05/02), член 118 став 1 и 4 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Р.С.М. Бр.161/19), Градоначалникот  на Општина Куманово донесе 

РРРР    ЕЕЕЕ    ШШШШ    ЕЕЕЕ    НННН    ИИИИ    ЕЕЕЕ    
за именување на вршител на должност за именување на вршител на должност за именување на вршител на должност за именување на вршител на должност ----    директор на директор на директор на директор на     

Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ КумановоОпштинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово    Куманово Куманово Куманово Куманово     
    

1. СЕ ИМЕНУВА Мухамет Зеќири, СЕ ИМЕНУВА Мухамет Зеќири, СЕ ИМЕНУВА Мухамет Зеќири, СЕ ИМЕНУВА Мухамет Зеќири, досегашен директор на ова училиште, за вршител 
на должност - директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ 
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 22.10.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Куманово“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕОБРАЗЛОЖЕНИЕ    

    
Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран престанок 

на мандатот на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, 
поради истек на мандатот. Согласно член 118, став 1 од Законот за основно образование, 
Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, именува Вршител на 
должност-директор на училиштето. Поради прекин на постапката за јавен оглас за избор на 
директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово, и постапувајќи согласно наведениот Закон, 
Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

 
Правна поукаПравна поукаПравна поукаПравна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.    
  
Бр.08-УП1-2983                                                Градоначалник 
21 октомври 2019 година                                  на Општина Куманово, 
Куманово                                                                  Максим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим ДимитриевскиМаксим Димитриевски, с.р., с.р., с.р., с.р.    
    
    

СОДРЖИНАСОДРЖИНАСОДРЖИНАСОДРЖИНА 
 



        Страница Страница Страница Страница     686686686686                                                                                    Број  Број  Број  Број  11112222                                                                4 ноемв4 ноемв4 ноемв4 ноемвриририри        2012012012019999    гггг.     .     .     .                                     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВОСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВОСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВОСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО    
 

659.659.659.659.    Заклучок за објавување на Одлука 
за донесување на Измена и дополна на 
ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од 
УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета 
МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен 
Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - 
Општина Куманово……………………… 
 

660.660.660.660.    Одлука за донесување на Измена и 
дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде 
Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат 
помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде 
Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко 
Симонов“ - Општина 
Куманово................................................... 
 

661. 661. 661. 661. Решение за констатирање престанок 
на мандатот - Директор на Општинско 
Основно Училиште „Магдалена Антова“ – 
Куманово............. 
 

662. 662. 662. 662. Решение за избор на директор на 
Општинско Основно Училиште 
„Магдалена Антова“ – Куманово............. 
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663. 663. 663. 663. Заклучок за прекин на постапката за 
избор на директор на Општинско Основно 
Училиште „Наим Фрашери“ –  
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664. 664. 664. 664. Решение за поништување на 
Решението за објавување на јавен оглас за 
избор на директор на Општинско Основно 
Училиште „Наим Фрашери“ – 
Куманово............................... 
 

665. 665. 665. 665. Решение за објавување на јавен 
оглас за избор на директор на Општинско 
Основно Училиште „Наим Фрашери“ – 
Куманово............................... 
 

666. 666. 666. 666. Решение за констатирање престанок 
на мандатот - Директор на Општинско 
Основно Училиште „Наим Фрашери“ – 
Куманово............................... 
 

667. 667. 667. 667. Решение за именување на вршител 
на должност - директор на Општинско 
Основно Училиште „Наим Фрашери“ 
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