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Совет на општина Василево

1. Решение за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа
за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево, општина  Василево....................2

2. Решение за именување на членови на Органот за надзор на Јавната општинска установа
за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево, општина  Василево....................2
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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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за именување на
членови на Управниот одбор на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка
,,Прва радост’’ во с.Василево - општина Василево

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 04.11.2014 godina

Бр.08–2110/2       Општина Василево
04.11.2014г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot
za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02), член 114 од Законот за заштита на децата
(,,Службен весник на РМ,,бр.23/13,12/14 и 44/14)
,член 21 од Статутот на општина Василево
("Службен гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10  ) ,
Советот на општина Василево на својата седница
одржана на 04.11.2014 година  го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови на Управниот

одбор на Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка ,,Прва радост’’ во с.Василево -

општина Василево

Член 1

За членови во Управниот одбор на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка ,,Прва
радост’’ во с.Василево - општина Василево
се именуваат:

- Габриела Ефтимова од  с.Ангелци - член;
- Даниела Василева од с.Василево - член;
- Симона Шонтевска од с.Ангелци - член;

Член 2

  Оваа Решение   влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Василево".

Бр.07-2110/1 Совет на општина Василево
04.11.2014г. 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за именување на
членови на  Органот за надзор на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка
,,Прва радост’’ во с.Василево - општина
Василево,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 04.11.2014 godina

Бр.08–2111/2       Општина Василево
04.11.2014г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot
za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02), член 131 став 2 од Законот за заштита на
децата (,,Службен весник на РМ,,бр.23/13,12/14 и
44/14) ,член 21 од Статутот на општина Василево
("Службен гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10  ) ,
Советот на општина Василево на својата седница
одржана на 04.11.2014 година  го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови на  Органот за

надзор на Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка ,,Прва радост’’ во с.Василево -

општина Василево

Член 1
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За членови во Органот за надзор на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка ,,Прва
радост’’ во с.Василево - општина Василево се
именуваат:

- Емилија Котева - член;
- Наталија Митрова - член;
- Зоран Атанасов - член;

Член 2
  Оваа Решение   влегува во сила од денот на

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Василево“.

Бр.07-2111/1 Совет на општина Василево
04.11.2014г. Претседател,
 Василево Илчо Колев с.р.

*  *  *


