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Врз основа на член 50, став 1, точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска
вр ка со член 55 и член 56 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за избор на директор на јавната установа општинска детска
градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, општина Карпош - Скопје

1.Се објавува Решението за избор на директор на јавната установа општинска детска градинка
„МАЈСКИ ЦВЕТ“, општина Карпош - Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-6379/1
Датум:31.7.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев,с.р.
,с.р.
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ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Број: 11-6208/10
Датум: 31.07.2018 година
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 123 став (10) од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013; 12/2014;
44/2014; 144/2014; 10/2015; 25/2015; 150/2015; 192/2015; 27/2016; 163/2017, 21/2018),
постапувајќи по Предлогот на кандидат за избор на директор на ЈУОДГ „Мајски
цвет“, општина Карпош – Скопје, доставен од Управниот одбор на ЈУОДГ
„Мајски цвет“ број 0201-133/4 од 20.07.2018 година (арх.број 11-6208/2 од
26.07.2018 година), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на директор на јавната установа општинска детска градинка
„МАЈСКИ ЦВЕТ“, општина Карпош - Скопје
1. Лицето АНГЕЛА АНГЕЛОВСКА УСОВСКА од Скопје, дипломиран
педагог, Магистар по менаџмент во образованието, СЕ ИЗБИРА за
Директор на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски цвет“,
општина Карпош – Скопје, со мандат од 4 (четири) години, сметано од
31.07.2018 година.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето Ангела Ангеловска Усовска, да достави
меѓународно признат сертификат или уверение за активно познавање
на англиски јазик не постар од пет години, во рок од една година од
денот на влегување во сила на ова решение, во спротивно и престанува
мандатот по сила на закон.
3. Бруто износот на плата на директорот на Јавната установа општинска
детска градинка (ЈУОДГ) „МАЈСКИ ЦВЕТ“, општина Карпош – Скопје ќе
биде утврден со посебно решение донесено од страна на ЈУОДГ, согласно
важечките законски прописи.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на општина Карпош“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Јавната установа општинска детска градинка „Мајски цвет“, општина Карпош –
Скопје, до Градоначалникот на општина Карпош на ден 26.07.2018 година
достави писмен допис – Предлог на кандидат за избор на директор и Записник
број 0302-136/1 од 26.07.2018 година (арх.број 11-6208/2 од 26.07.2018 година)
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ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Број: 11-6208/10
Датум: 31.07.2018 година
Скопје

донесен од Управниот одбор на ЈУОДГ „Мајски цвет“ Карпош – Скопје.
Од доставениот Предлог на кандидат за избор на директор, како и од списите
во предметот се утврди дека, Управниот одбор на седница одржана на ден
20.07.2018 година донел Одлука со која, по претходно спроведена постапка за
избор на директор, за кандидат за избор на директор на ЈУОДГ „Мајски цвет“,
општина Карпош - Скопје ја предложи Ангела Ангеловска Усовска.
Согласно член 123 став 9 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.23/2013; 12/2014; 44/2014; 144/2014; 10/2015; 25/2015;
150/2015; 192/2015; 27/2016; 163/2017, 21/2018), Управниот одбор во рок од седум
дена од извршениот разговор со кандидатите на градоначалникот му предлага
еден кандидат за избор на директор.
Согласно став 10 од истиот член, Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на
добивањето на предлогот врши избор на директор.
Видно од образложението на доставениот Предлог, со прилог Записник за
избор на директор број 0201-133/5 од 20.07.2018 година, како и од списите во
предметот, по извршеното интервју со кандидатите и извршеното јавно
гласање, со четири гласа „за“ Управниот одбор донел одлука за предлог на
директор да се избере кандидатот м-р Ангела Ангеловска Усовска.
Согласно член 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.21/18) Директорот кој е избран,
односно именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон
до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на
англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор,
односно именување. На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му
престанува мандатот. Имајќи ја предвид цитираната одредба, се задолжи
лицето Ангела Ангеловска Усовска да достави меѓународно признат
сертификат или уверение за активно познавање на англиски јазик не постар од
пет години, во рок од една година од денот на влегување во сила на ова
решение.
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ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Број: 11-6208/10
Датум: 31.07.2018 година
Скопје

Имајќи го предвид сето претходно наведено, а согласно член 50 од Законот за
локалната самоуправа и член 123 став (10) од Законот за заштита на децата, се
одлучи како во диспозитивот на ова решение, односно лицето Ангела
Ангеловска Усовска од Скопје се избра за директор на Јавната установа
општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, Општина Карпош Скопје, со
мандат од 4 (четири) години, сметано од 31.07.2018 година.

ПРАВНА ПОУКА: Кандидатот кој не е избран има право на жалба во однос
на спроведувањето на постапката на избор до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен во рок од осум дена од денот на приемот на ова решене.

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев,с.р.

Доставено до:
Ангела Ангеловска Усовска
Васка Џидрова
Татјана Божиновска Миладиновска
ЈУОДГ „Мајски Цвет“
Сектор за дејности од јавен интерес
Архива
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СОДРЖИНА

1. Решение за избор на директор на јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ
ЦВЕТ“, општина Карпош – Скопје, со Заклучок за објава

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
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