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608. 
Врз основа на член 3 и член 24 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија„ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 
198/2018  и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143/2019 и 
14/2020 ), член 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на 
Република Македонија“, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 80/2016, 
127/2016, 142/2016, 2/2017, 16/2017 и 11/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 275/2019, 14/2020 и 215/21 и 99/22), член 203 од Законот за 
работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 3/2006, 
44/2006, 66/2006, 16/2007, 57/2007, 77/2007, 106/2008, 161/2008, 63/2009, 114/2009, 
130/2009, 149/2009, 10/2010, 16/2010, 50/2010, 52/2010, 58/2010, 124/2010, 132/2010, 
158/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 52/2012, 13/2013, 25/2013, 54/2013, 170/2013, 
187/2013, 34/2014, 106/2014, 113/2014, 145/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 74/2015, 
129/2015, 167/2015, 27/2016, 134/2016 и 120/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 110/2019, 267/20, 151/21 и 288/21), а во врска со член 61 
став 3 и став 4 од од Колективен договор за вработените во Општина Куманово бр.04-
6857/1 од 30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), Општина 
Куманово (претставувана од градоначалникот Максим Димитриевски) од една страна и 
Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани 
на Р.С. Македонија  (претставуван од Претседателот Трпе Деаноски) и Синдикалната 
организација при Локална самоуправа на Општина Куманово, (претставувана од 
претседателот на синдикалната организација Дарко Станојковски), од друга страна, 
склучија: 
 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
за изменување и дополнување на Колективен Договор за 

вработените во Општина Куманово 
 

Член 1 
 Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 
30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), во член 18 став 1 
алинеа 9 по зборовите „полагање на испит за сопствени потреби“ се додаваат 
зборовите „(правосуден испит, магистратура, докторат или полагање на испит за 
административно управување)“ и истата ќе гласи: 
„ - полагање на испит за сопствени потреби (правосуден испит, магистратура ,докторат 
или полагање на испит за административно управување) – 3 работни дена;“ 
 

Член 2 
Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 

30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), член 25 ставот 6 се 
менува и гласи: 
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„ (6) Основната компонента на плата на вработените административни службеници во 
Општина Куманово ја сочинуваат: 

- минимална плата; 
- дел на плата за степен на образование; 
- дел на плата за ниво и 

        - дел на плата за стаж. 
 
Основната компонента на плата на овластените лица од областа на безбедноста-
пожарникари во Територијална против пожарна единица во Куманово и вработените 
кои вршат помошно-технички работи во Општина Куманово ја сочинуваат: 

- дел на плата за степен на образование; 
- дел на плата за ниво и 
- дел на плата за стаж. “ 

 
Член 3 

Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 
30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), член 26 се менува и 
гласи: 
„(1)Основната компонента на плата на административните службеници ја сочинуваат: 

- минимална плата; 
- дел на плата за степен на образование; 
- дел на плата за ниво и 
- дел на плата за стаж. 

 
(2)Минималната плата е онаа која министерот за труд и социјална политка, ја објавува 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно со закон.  
 
(3)Делот на плата за степенот за образование кое го стекнал административниот 
службеник се вреднува на следниов начин: 
 
 
НИВО НА КВАЛИФИКАЦИИ /ОБРАЗОВАНИЕ/ БОДОВИ 

 

ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или  завршен VII/ 
1 степен  
 

56 

ниво на квалификации VI Б, 180 кредити според ЕКТС   
 

31 

ниво на квалификации V А, 60 до 120 кредити според ЕКТС  или Вишо 
образование  
 

11 

ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ ИЛИ МКСОО, или 
четиригодишно  средно образование. 

1 

 
(4) Делот на плата за нивото на кое е распореден административниот службеник се 
вреднува на следниов начин: 

НИВО        
БОДОВИ 

А4 - секретар од четврто ниво 424 

Б2 - раководен административен службеник од второ ниво 323 

Б3 - раководен административен службеник од трето ниво 233 

Б4 - раководен административен службеник од четврто ниво  172 

В1 - стручен административен службеник од прво ниво 106 
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В2 - стручен административен службеник од второ ниво 71 

В3 - стручен административен службеник од трето ниво 56 

В4 - стручен административен службеник од четврто ниво 25 

Г1 - помошно - стручен административен службеник од прво ниво 15 

Г2 - помошно - стручен административен службеник од второ ниво 10 

Г3 - помошно - стручен административен службеник од трето ниво 5 

Г4 - помошно - стручен административен службеник од четврто ниво 1 

 
(5)Делот на плата за ниво на кое е распореден административниот службеник од 
ставот 3 на овој член, кои се утврдени со Законот за административните службеници, 
со овој Колективен договор за категорија административни службеници А, Б и В заради 
усогласување на платите со Законот за минимална плата се зголемува за 54 бодови, а 
за категорија Г административни службеници заради сразмерно линеарно 
зголемување на платите на сите вработени во општинската администрација во 
Општина Куманово, за ниво Г01 се зголемува за 9,29 бода; 
 
(6) Делот на плата за работниот стаж на административниот службеник се вреднува во 
износ од 0,5% од збирот на минималната плата, делот на плата за степен на 
образование и делот на плата за ниво, за секоја навршена година работен стаж, а 
најмногу до 20%. 
 
(7) Бодовите на плата во делот на образованието за државниот службеник со ниво на 
квалификациите VI Б, односно стекнати 180 кредити според ЕКТС, кој засновал 
работен однос во институцијата заклучно со денот на започнувањето со примената на 
Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ 
број 27/14), ќе се вреднуваат со 56 бода. 
 
(8) На административниот службеник на кој до денот на влегувањето во сила на 
Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) остварил додаток за степен на 
кариера согласно Законот за државните службеници, износот на додатокот за степен 
на кариера ќе му биде пресметан како дополнителни бодови во вредност на 
исплатениот додаток за кариера, во делот на плата за нивото на кое е распореден 
административниот службеник. 
 
(9)На административните службеници вработени во Општина Куманово кои се 
стекнале со нивото на квалификации  VII, 300 кредити според ЕКТС или  завршен VII/ 2 
степен за кои ќе се утврдуваат дополнителни 25 бода или ниво на квалификации VIII, 
480 кредити според ЕКТС или завршен VII/ 3 степен за кои ќе се утврдуваат 
дополнителни 50 бода, ќе се вреднуваат само доколку административниот службеник 
има завршени квалификации кои соодвествуваат со работното место на кое е 
распореден и работните задачи и обрвски опишани  во актот за систематизација на 
работните места во Општина Куманово, а ќе зависи од финансиските можности на 
работодавачот. 
 
(10)Вреднувањето на дополнителни бодови за ниво на квалификации VII, 300 кредити 
според ЕКТС или  завршен VII/ 2 степен за кои се утврдуваат дополнителни 25 бода и 
нивото на квалификации VIII, 480 кредити според ЕКТС или завршен VII/ 3 степен за 
кои кои се утврдуваат дополнителни 50 бода на административните службеници 
вработени во Општина Куманово ќе се утврдуваат од страна на Комисијата за 
утврдување на право од Колективен Договор за вработенте во Општина Куманово за 
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вреднување со дополнителни бодови за стекнат  повисок степен  на образовение  (во 
натамошен текст Комисијата) формирана со решение од страна на работодавачот. 
 
(11)Составот и работата на Комисијата од ставот 10 на овој член ќе се утврди со 
посебен акт донесен од страна на работодавачот.“ 
 

Член 4 
 Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 
30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), во член 27 ставот 3 се 
менува и гласи: 
„(3)Бодовите за горенаведените работни места по групи заради усогласување со 
Законот за минималната плата односно сразмерно линеарно зголемување на платите 
на сите вработени во општинската администрација во Општина Куманово се менуваат 
и ќе утврдат со посебен акт кој е составен дел на овој колективен договор како прилог, 
помеѓу работодавачот и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи 
и здруженијата на граѓани на Република Северна Македонија (УПОЗ) претставуван од 
претседателот на Синдикатот и од претседателот на синдикалната организација при 
Општина Куманово. “ 

Член 5 
Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 

30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), во член 28 ставот 5 се 
менува и гласи: 
„(5)Бодовите за работните места за вработените во Територијална против пожарна 
единица Куманово во состав на Општина Куманово заради усогласување со Законот за 
минималната плата односно сразмерно линеарно зголемување на платите на сите 
вработени во општинската администрација во Општина Куманово, се менуваат и ќе се 
утврдат со посебен акт кој  е составен дел на овој колективен договор како прилог, 
помеѓу работодавачот и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи 
и здруженијата на граѓани на Република Северна Македонија (УПОЗ) претставуван од 
претседателот на Синдикатот и од претседателот на синдикалната организација при 
Општина Куманово. “ 

Член 6 

Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 
30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), во член 29 став 2 
алинеа 3 се менува и гласи: 

„работа во ден од неделен одмор (неработен ден недела ) 50%“ 

 

Член 7 
Во Колективниот договор за вработените во Општина Куманово бр.04-6857/1 од 

30.10.2020 („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 15/20), членот 58 ставот 4 се 
менува и гласи: 

„(4)Начинот на водење и утврдување на дисциплинската и материјалната 
одговорност на вработените кои вршат помошно- технички работи и овластените лица 
од областа на безбедноста- пожарникари во Територијалната  против пожарна 
единица во Општина Куманово, ќе се уреди со посебен акт донесен од страна на 
работодавачот. “ 
 
Бр.04-7439/1  
20 септември 2022 година 
Куманово 
 

 
 
 

Синдикална организација при 
Општина Куманово 

Претседател 
Дарко Станојковски, с.р. 

Синдикат на УПОЗ 
Претседател 

Трпе Деаноски, с.р. 
 

Градоначалник на  
Општина Куманово 

Максим Димитриевски, с.р. 
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609.  
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 91, став 10 и 11 од Законот за 
средно образование („Службен Весник на Р.М.“ Бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен Весник на Р.С.М.“ Бр.229/20), 
доставена Одлука со предлог на еден кандидат за избор на  директор од Училишен 
Одбор на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово бр.02-481/6 од 15.08.2022 година, 
доставена под број УП1-08-4110 од 19.08.2022 година, Градоначалникот на Општина 
Куманово донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на директор на Средно Општинско Училиште  

Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 
 

1. Мандатот на директор на Средно Општинско Училиште Гимназија „Гоце 
Делчев“ Куманово, Марија Тодоровска, престанува поради истек на мандатот 
за кој е избран; 

2. Решението стапува на сила од денот на донесувањето и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Куманово“, а ќе се применува со истек на ден 
11.09.2022 година. 

3. Со применување на ова Решение престанува да важи Решението на 
Градоначалникот на Општина Куманово за избор на директор на СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, Бр.08-УП1-9058 од 12.09.2018 година; 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-9058 од 
12.09.2018 година, Mарија Тодоровска беше избрана за директор на Средно 
Општинско Училиште Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, со мандат од четири години. 
Согласно одредбите од Законот за средно образование за периодот на траењето на 
мандат на директор на јавно средно училиште и за надлежностите на градоначалник 
на општина, 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 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 

Бр.УП1- 08- 9058/2018                                                            Градоначалник 
2 септември 2022 година                                                  на Општина Куманово, 
Куманово                                                                       Максим Димитриевски, с.р. 
 
610.  

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 91 и 92-а од Законот за средно 
образование („Службен Весник на Р.М.“ Бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 
127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен Весник на Р.С.М.“ Бр.229/20) и  доставена 
Одлука со предлог за избор на канидат за директор од Училишен Одбор на СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово бр.02-481/6 од 15.08.2022 година, доставена под 
број УП1-08-4110 од 19.08.2022 година, Градоначалникот на Општина Куманово донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на директор на Средно Општинско Училиште  

Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 
 

1. СЕ ИЗБИРА Марија Тодоровска, дипломиран музиколог, за директор на 

Средно Општинско Училиште Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово; 

2. Мандатот на директор од точка 1 на ова Решение трае четири години; 

3. Решението стапува на сила од денот на донесувањето и ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Куманово“, a ќе се применува од 12.09.2022 

година. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
По Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, Бр.УП1-08-4110 од 

09.06.2022 година, Училишниот Одбор на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, 
објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште и ја спроведе претходната 
постапка, утврдена во член 92-а од Законот за средно образование. Училишниот одбор 
на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово до Градоначалникот на Општина Куманово, 
достави Одлука со предлог на еден кандидат за избор на  директор бр.02-481/6 од 
15.08.2022 година, доставена под број УП1-08-4110 од 19.08.2022 година, и тоа за 
Марија Тодоровска, како единствен пријавен кандидат на огласот. Согласно член 92-а, 
став 12, Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на добивање на предлогот, врши 
избор на директор. 
     Имајќи го во предвид горенаведеното, 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 
добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 
 
 

Бр.УП1 08 - 4110                                                                            Градоначалник 

2 септември 2022 година                                                        на Општина Куманово, 
Куманово                                                                             Максим Димитриевски, с.р. 
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