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07 февруари 2019 година „Службен гласник на Општина Карпош“број 3

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Братство“-Општина Карпош, Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Братство“Општина Карпош, Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-1119/1
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Број: 11-947/5
Датум: 06.02.2019 година
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17, 64/18), Градоначалникот на
oпштина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Братство“- Општина Карпош, Скопје
1. Поради предвремен престанок на мандатот на директорот во ООУ „Братство“ – Општина Карпош
- Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во училиштето, СЕ
ИМЕНУВА Сали Рухие од Скопје.
2. Функцијата вршител на должноста на директор, Сали Рухие ќе ја врши до именување на нов
директор, но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на именувањето.
3. Ова решение влегува во сила и ќе се применува со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Карпош“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
До Градоначалникот на Општина Карпош на ден 04.02.2018 година доставен е писмен допис –
Оставка на функција директор, заведен под деловоден број 21-947/1 од кој се утврди дека, од страна
на досегашниот директор на ООУ „Братство“, Јадранка Поповски, поднесена е оставка на
функцијата - директор на училиштето.
Предвид наведеното, а согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа и член 135 став 1, 3 и 4
од Законот за основното образование, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена
од денот на приемот на истото, преку првостепениот орган до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев,с.р.
Доставено до:
Именуваната
ООУ „Братство“
Одделение за образование
Архива
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Јан Амос Коменски“- Општина Карпош, Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Јан Амос
Коменски“ – Општина Карпош, Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-1119/2
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Број: 11-1118/3
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17, 64/18), Градоначалникот на
oпштина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Јан Амос Коменски“- Општина Карпош, Скопје
1. Поради предвремен престанок на мандатот на директорот во ООУ „Јан Амос Коменски“ –
Општина Карпош - Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во
училиштето, СЕ ИМЕНУВА Маја Старова од Скопје.
2. Функцијата вршител на должноста на директор, Маја Старова ќе ја врши до именување на нов
директор, но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на именувањето.
3. Ова решение влегува во сила и ќе се применува со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Карпош“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Градоначалникот на Општина Карпош на ден 06.02.2018 година доставен е писмен дописБарање за разрешување од функцијата директор со барање за престанок на работен однос и
активирање на работно место ставено во мирување заради назначување на функција, заведен под
деловоден број 11-1118/1 од кој се утврди дека, од страна на досегашниот директор на ООУ „Јан Амос
Коменски“, Емилија Арсовска, поднесена е оставка на функцијата - директор на училиштето.
Предвид наведеното, а согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа и член 135 став 1, 3 и 4
од Законот за основното образование, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена
од денот на приемот на истото, преку првостепениот орган до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев, с.р.
Доставено до:
- Именуваната
- ООУ „Јан Амос Коменски“
Одделение за образование
- Архива
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СОДРЖИНА
1. Решение за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Братство“ –
Општина Карпош, Скопје, со Заклучок за објавување и
2. Решение за изменување вршител на должноста на директор во ООУ „Јан Амос Коменски“
– Општина Карпош, Скопје, со Заклучок за објавување

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
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