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*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E Ш E N I E

Se proglasuva Актот за изменување на
Актот за основање на Јавна општинска установа за
деца - Детска градинка ,,Прва радост“ во општина
Василево,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 08.10.2014 godina

Бр.08–1902/2       Општина Василево
08.10.2014г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

--------------------------------

Советот na opшtina Vasilevo vrz osnova na
член 109 став (1) од Законот за заштита на децата
(,,Службен весник на Република Македонија“
бр.23/2013,12/14 и 44/14 ),~len 36 stav 1 точка 4  od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben glasnik
na OV“ br.5/02) i ~len 21 точка 27 od Statutot na
opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“
бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на svojata  sednica одржана на
08.10.2014 година  го donese следниот

АКТ за изменување на АКТОТ за основање
на Јавна општинска установа за деца – Детска

градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина
Василево

Член 1

Со овој Акт се врши измена на Актот за
основање на Јавна општинска установа за деца – Детска
градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина
Василево бр.07-1569/1 од 04.08.2014 година.

Член 2

Се менува членот 12 и гласи:
Лицето Даниела Трајковска со ЕМБГ

0102980465001 се именува за вршител на должноста
директор, кое е овластено според насоките на основачот
да ги извршува подготовките за почеток на работа на

установата. Вршителот на должноста ги има сите права
и должности на директор и може да ја врши должноста
до именување на директор, а најдолго шест месеци од
денот на неговото именување.

Член 3

Овој Акт влегува во сила со денот на неговото
донесување, а ќе се објави во службен гласник на
општина Василево.

Бр.07-1902/1 Совет на општина Василево
08.10.2014г. Претседател,
 Василево Илчо Колев с.р.

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na opшtina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за
изменување на Одлуката za основање на Јавна
општинска установа за деца детска градинка ,,Прва
радост“ во општина Василево ,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 08.10.2014 godina

Бр.08–1903/2       Општина Василево
08.10.2014г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

--------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот
за локална самуправа („Службен ваесник на РМ“ бр.5/02)
и член 21став 1 точка 27 од Статусот на општина
Василево (,,Службен гласник на општина василево“ бр.
04/03,08/06 и 09/10),во врска со член 99 став 2 од законот
за заштита на децата („Службен весник на РМ“
бр.23/13,12/14 и 44/14), Советот на општина Василево на
седница одржана на ден 08.10.2014 година донесе

О Д Л У К А за изменување на Одлуката
За основање на Јавна општинска установа за

деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево -
општина Василево
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Член 1

 Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за
основање на Јавна општинска установа за деца - Детска
градинка ,,Прва радост’’ во с.Василево - општина
Василево бр.07-1568/1 од 04.08.2014 година.

.

Член 2
Се менува членот 15 и гласи:

Лицето Даниела Трајковска со ЕМБГ
0102980465001 се именува да ги врши работите на
детската градинка до нејзино конституирање .

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на

нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник
на општина Василево.

Бр.07-1903/1 Совет на општина Василево
08.10.2014г. Претседател,
 Василево Илчо Колев с.р.

*  *  *


