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47.  

Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo, ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 
 

R E { E N I E 
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA OSNOVAWE NA JAVNA OP{TINSKA USTANOVA ZA DECA - 

DETSKA GRADINKA "MILO MOE" VO ^U^ER SANDEVO, OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
 

Se objavuva Odluka za osnovawe na Javna op[tinska ustanova za deca-
detska gradinak "MILO MOE" vo ^u~er Sandevo, Op[tina ^u~er-Sandevo,  
[to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 23-ta sednica, odr`ana na 
30 septemvri 2019 godina. 
 
Br.09-1131/1                 Op[tina ^u~er-Sandevo 
30.09.2019  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo         Jovan Pejkovski s.r. 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен Весник на РМ бр.05/02“), член 16 став 1 точка 7 од Статутот на општина 

Чучер Сандево (Службен гласник на општина Чучер Сандево бр. 05/2019) а во врска 

со член 99 став 2 од  Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ” бр. 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,  192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 

и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19 и 146/19), Советот 

на Oпштина Чучер Сандево на 23-та седницата одржана на ден 30.09.2019 година ја 

донесе следната 

    

О Д Л У К А 

за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка “МИЛО 

МОЕ” во Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се основа Јавна општинска установа за деца - детска градинка 

„МИЛО МОЕ“ во Чучер, Сандево Општина Чучер Сандево со седиште во Чучер 

Сандево. 
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Член 2 
За функионирањето на Јавна општинска установа за деца - детска градинка 

“МИЛО МОЕ“ во Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево, ќе се обезбедат 

финансиски средства од страна  на  Министерство за труд и социјална политика.  

 

Член 3 
Називот на Јавна општинска установа за деца - детска градинка ќе гласи: 

“МИЛО МОЕ “. 

 

Член 4 
Дејноста на ЈОУДГ „МИЛО МОЕ“ во Чучер Сандево Општина Чучер Сандево 

е: згрижување и воспитание на дeцата од предучилишна возраст која се организира за 

згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, 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.  

Шифра на дејност 

Согласно националната класификација на дејности јавната општинска 

установа за деца - детска градинка “МИЛО МОЕ “ во Чучер Сандево, Општина Чучер 

Сандево, ќе ја врши претежна дејност 88.91  утврдена во НКД како Дејност на дневна 

социјална заштита на деца. 

 

Член 5 
Дејноста на Јавната општинска установа за деца - детска градинка “МИЛО 

МОЕ“ во Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево, ќе ја остварува  согласно 

Програмата за рано учење и развој (’’Службен весник на РМ “ бр.46/14)  

 

Член 6 
Детската градинка според времетраењето ќе остварува програми за 

целодневен престој. 

 

Член 7 
Детската градинка ќе располага со капацитет за згрижување на 110 деца, кои 

ќе бидат опфатени во 5 групи.  

 

Член 8 
За реализација на Програмата за рано учење и развој ќе се обезбеди кадар 

согласно Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на 

установите за деца („Службен весник на РМ“ бр. 28/14, 40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 

151/18). 

 

Член 9 
Меѓусебните права и обврски помеѓу детската градинка „МИЛО МОЕ„ од 

една страна и Општина Чучер Сандево , ќе бидат уредени со посебен договор кој ќе 

го склучат директорот на ЈОУДГ „МИЛО МОЕ„ и Општината Чучер Сандево. 
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Член 10 
Општина Чучер Сандево ќе обезбедува средства за работење на „МИЛО 

МОЕ“ во Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево од буџетот на Министерство за 

труд и социјална политика согласно членот 2 од оваа Одлука. 

 

Член 11 

Општина Чучер Сандево како основач на ЈОУДГ „МИЛО МОЕ“ во Чучер 

Сандево, ќе ги преземе сите потребни активности утврдени во законските и 

подзаконските акти, со цел за добивање на мислење за исполнети услови за основање 

и за отпочнување со работа на детската градинка, од Министерството за труд и 

социјална политикa. 

 

Член 12 
Директорот на ЈОУДГ „МИЛО МОЕ “ во Чучер Сандево  Општина Чучер 

Сандево се обврзува да ги преземе сите потребни активности, согласно законските и 

подзаконските акти, со цел усогласување на актите на градинката, поради 

отпочнување со работа на детската градинка „МИЛО МОЕ“ во Чучер Сандево, 

Општина Чучер Сандево. 

 

Член 13 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник 

на Oпштината  Чучер Сандево” 

 
Бр.08-1093/3                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

30.09.2019 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                 Ацо Ушковски с.р. 
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