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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр.
1/06; 12/15 и 9/19), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измени и дополнувања
на Одлуката за основање општинско основно училиште
во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на
Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16)

Се објавува Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за основање
општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје („Службен гласник
на Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16),

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 33. седница, одржана
на 23.8.2019 година.

Бр. 09-4098/3
23.8.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Врз основа на член 16 став 2 и став 4 и член 19 став 1 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; 67/17 и 64/18) и член
62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општина Центар-Скопје на 33.
седница, одржана на 23.8.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за измени и дополнувања на Одлуката за основање
општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16)
Член 1
Во Одлуката за основање општинско основно училиште во Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/16) се вршат
следниве измени и дополнувања:
Во член 1 став 2 зборот „Капиштец“ се заменува со зборовите „Киро
Глигоров“.
Во член 1 став 3 зборовите „Васил Ѓоргов“ се заменуваат со зборовите
„Адам Мицкиевич“.
Член 3 се менува и гласи:
„Од учениците што ќе се запишат во основното училиште во учебната
2019/2020 година ќе се формираат вкупно девет (9) одделенија, од прво до
петто одделение, а во наредните учебни години бројот на одделенијата ќе
се зголемува пропорционално со запишувањето на нови ученици.“
По член 11 се додава нов член 11-а што гласи:
„Се овластува Градоначалникот на Општина Центар-Скопје да донесе
решение за избор на вршител на должност директор на основното училиште
што ќе ја врши функцијата до изборот на директор на основното училиште.“
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-4098/2
23.8.2019 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр.
1/06; 12/15 и 9/19), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за воспоставување соработка меѓу
Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен
сообраќаен проект за поставување технички средства за
забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул.
„Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација
на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект

Се објавува Одлуката за воспоставување соработка меѓу Општина ЦентарСкопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за
поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од
ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување
сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот
сообраќаен проект,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 33. седница, одржана
на 23.8.2019 година.

Бр. 09-4098/5
23.8.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 4 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), Советот на
Oпштина Центар-Скопје на 33. седница, одржана на 23.8.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје
и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за
поставување технички средства за забавување на сообраќајот
на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и
поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност
со основниот сообраќаен проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Центар-Скопје го прифаќа предлогот
на Град Скопје за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и
Град Скопје и ги уредува начинот, условите, финансирањето и другите
прашања за изработка на основен сообраќаен проект за поставување
технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил
Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна
сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект.
Член 2
Град Скопје ќе ги финансира изработката на основниот сообраќаен проект и
поставувањето на сообраќајната сигнализација на улиците во согласност со
основниот сообраќаен проект.
За реализација на став 1 од овој член Град Скопје ќе издвои финансиски
средства во износ од 2.100.000,00 (два милиона и сто илјади) денари со
вклучен ДДВ за изработка на основниот сообраќаен проект и за
поставувањето на сообраќајната сигнализација.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 2019 година и тие
може да се користат исклучително за намената утврдена со став 1 на овој
член и во согласност со прописите со кои се уредуваат изработката на
основниот сообраќаен проект и поставувањето на сообраќајната
сигнализација.
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Член 3
За реализација на оваа Одлука Градоначалникот на Град Скопје ќе склучи
договор со Градоначалникот на Општина Центар-Скопје, во форма и
содржина пропишани со Законот за меѓуопштинска соработка.
Член 4
Основниот сообраќаен проект ќе биде изработен од ЈП „Улици и патишта“
Скопје, по налог на Град Скопје.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4098/4
23.8.2019 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска
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