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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013),
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за проширување на програмите
за вршење на дејноста на ЈОУДГ,РОСИЦА’’,
Општина Ѓорче Петров-Скопје

Се објавува Одлуката за проширување на програмите за вршење на дејноста
на ЈОУДГ„РОСИЦА’’, Ѓорче Петров – Скопје, што Советот на Општина Ѓорче Петров
ја донесе на Дваесет и петтата Седница на Советот, одржана на ден 09.10.2014
година.

Број 08-4316/1
од 09.10.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/02), како и член 59 став (1), а во врска со член 100
ставови ( 1) и (2) од Законот за заштита на децата (’’Службен весник на РМ’’ бр.23/13,
12/14, 44/14 и 144/14) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров-пречистен текст (“Службен гласник на Општина Ѓорче Петров” број 18/13),
Советот на Општин Ѓорче Петров на 25-тата седницата одржана на ден 9.10.2014
година, ја донесe следната

ОДЛУКА
за проширување на програмите за вршење на дејноста на
ЈОУДГ,РОСИЦА’’- општина Ѓорче Петров – Скопје

Член 1
Се прошируваат програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ ,,РОЦИЦА’’Ѓорче Петров - Скопје, во објктот кој се наоѓа на ул.Ѓуро Салај број 31 (во дворот на
ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски, Општина Ѓорче Петров).

Член 2
Општина Ѓорче Петров со Одлука на Советот број 07-3669/4 од 27.08.2014
година, објавена во (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број ), без надомест,
го отстапи на користење, односно го даде на користење објектот што се наоѓа на
ул.Ѓуро Салај број 31, Општина Ѓорче Петров (во дворот на ООУ Димитар Поп
Георгиев Беровски ), во кој ЈОУДГ ,,РОСИЦА’’- Ѓорче Петров-Скопје, ќе врши
згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.
Објектот е со површина од 202 м² и дворно место 1041 м2, се наоѓа на КП
бр.9295 КО Ѓорче Петров 6.
Член 3
ЈОУДГ, РОСИЦА“ – Ѓорче Петров - Скопје, ќе ангажира соодветен стручен и
друг кадар за потребното работно време за остварување на дејноста за објект од
мал капацитет, согласно пропишаните стандарди и нормативи на Правилникот за
стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (’’Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.28/14,40/14 и 136/14).
Член 4
Дејноста на ЈОУДГ „РОСИЦА’’-Ѓорче Петров – Скопје, во објектот опишан во
член 2 од ова Одлука е: згрижувње и воспитание на дeцата од предучилишна
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возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитнообразовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и
активности за подобрување и зачувувањe на здравјето, и за поттикнување на
интелктуалниот, емоционалниот, физичкиот менталниот и социјалниот развој на
дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование.
Дејностa ЈОУДГ ,,РОСИЦА’’- Ѓорче Петров, во предметниот објект, ќе ја
остварува согласно Програмата за рано учење и развој (’’Службен весник на РМ
бр.46/14) и ќе се организира дејност за згрижување на 50-тина деца, згрижени во
две(2) групи со целодневен престој, на возраст од 3 до 6 години
Член 5
Дидактичките средства и опремата се обезбедени од Министерството за труд
и социјална политика, согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на
дејноста од Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на
установите за децата ( ,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.28/14,40/14 и
136/14) .
Член 6
Планирано е вработување на стручни лица, согласно со Законот за заштита
на деца („Службен весник на Република Македонија „ бр.23/13, 12/14, 44/14 и
144/14) и Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на
детската градинка („Службен весник на Република Македонија „ бр. 28/14, 40/14 и
136/14) за градинка од мал капацитет.
Член 7
Средствата по основ на проширената програма за вршење на дејноста во
објектот ќе се обезбедуваат преку ЈОУДГ ,,РОСИЦА’- Ѓорче Петров-Скопје, односно
од Буџетот на Општината, Буџетот на Република Македонија преку блок дотации и
од надоместокот на користење на услугата.
Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а
,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров.

Број 07-4271/1
од 09.10.2014 година
Скопје

ќе се објави во

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Гоце Петрески
с.р.

