OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
Ul:,,M.M.Brico,, br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550
E-mail:opde@sonet.com.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 2
06.02.2012 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{ti raboti

Февруари, 2012
Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на
Општина Делчево, на ден 17.10.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување акти од 32.седница
На Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“
актите што Советот на Општина Делчево ги донесе на својата
32.редовна седница која се одржа на ден 03.02.2012 година и тоа:
1. Одлука за прекин на воспитно-образовната работа во
основните училишта и средното општинско училиште во
Општина Делчево
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-327/1
06.02.2012 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

Врз основа на член 38 став 6 од Законот за основно образование („
Сл. весник на РМ“ бр.103/2008), член 15 од Законот за измени и
дополнувања на Законот за средно образование („Сл.весник на РМ3
бр.67/2004), а согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина
Делчево, на седницата одржана на ден 03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за прекин на воспитно-образовната работа
во основните училишта и средното општинско училиште
во Општина Делчево
Член 1
Заради неповолните временски услови (обилни снежни врнежи и
ниски температури), Советот на Општина Делчево донесува Одлука за
прекин на наставата од 06.02.2012 до 10.02.2012 година во:
-ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево
-ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево и
-СОУ „М.Митевски-Брицо“-Делчево.
Член 2
Деновите од прекинот на наставата ќе бидат одработени до крајот
на школската година, почнувајќи од месец март 2012 година, во
неработни денови.
Член 3
Оваа одлука ќе се достави до Министерството за образование и
наука на РМ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 07-309/1
03.02. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

