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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12
СТРАНА 2
1. Za vr{itel na dol`nosta
Vrz osnova na ~len 24-a stav 2, vo
direktor na JP
“Komunalen servis”
vrska so stav 1 alineјa 1, od Zakonot za
Valandovo, do izborot na nov direktor, SE
javnite pretprijatija (“Slu`ben vesnik na
IMENUVA Vladimir Pavlov od Valandovo
RM” br.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
ul.”Orce Nikolov” bb, EMBG 1110984463018,
22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
so zavr{eno visoko obrazovanie VII/1
138/14, 25/15, 61/15 i 38/16), ~len 63 od
stepen.
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben
2. Vr{itelot na dol`nosta od to~ka
vesnik na RM” br.5/02) i ~len 50 stav 3 od
1 na ovaa re{enie, so vr{eweto na
Statutot
na
Op{tina
Valandovo,
dol`nosta }e otpo~ne od 21.11.2017 godina.
Gradona~alnikot na op{tina Valandovo,
donese
Obrazlo`enie
RE[ENIE
Poradi pri~ini od ~len 24-a stav 1
za razre{uvawe na v.d. direktor na
alineja
1
od
Zakonot
za
Javnite
JP “Komunalen servis” Valandovo
pretprijatija, gradona~alnikot na Op{tina
Valandovo donese re{enie za razre{uvawe
1. Dejan Bo{kov SE RAZRE[UVA od
na vr{itelot na dol`nosta direktor na JP
v.d. direktor na JP “Komunalen servis”
“Komunalen servis” Valandovo.
Valandovo, na negovo barawe, soglasno ~len
24-a stav 2 vo vrska so stav 1, alineja 1 od
Zakonot za Javnite pretprijatija, smetaj}i
od 20.11.2017 godina.
Obrazlo`enie
Vr{itelot na dol`nosta Direktor
na JP “Komunalen Servis” Valandovo, Dejan
Bo{kov, na den 07.04.2017 godina, vo
arhivata na Op{tina Valandovo ima
podneseno
neotpovikliva
ostavka
na
funkcijata i istata e zavedena pod br.09325/1.
Vo ostavkata naveduva deka
funkcijata v.d. Direktor }e ja izvr{uva do
izborot na nov direktor na pretprijatieto
od strana na Gradona~alnikot na Op{tina
Valandovo.
Po~ituvaj}i ja voljata na baratelot
deka se otka`uva od vr{eweto na
funkcijata v.d. Direktor na JP “Komunalen
Servis” Valandovo poradi negovi li~ni
pri~ini, soglasno ~len 24-a stav 2 vo vrska
so stav 1, alineja 1 od Zakonot za Javnite
pretprijatija, donesov Re{enie kako vo
dispozitivot.
Nezadovolnata strana od Re{enieto
mo`e da bara za{tita na svoite prava pred
nadle`niot sud.
Бр.09-325/2
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 24-a stav 3, od
Zakonot za javnite pretprijatija (“Slu`ben
vesnik na RM” br.38/1996, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i 38/16), ~len 50
stav 1 to~ka 9 i ~len 63 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/02) i ~len 50 stav 3 od Statutot na
Op{tina Valandovo, Gradona~alnikot na
Op{tina Valandovo, donesuva
RE[ENIE
za imenuvawe na vr{itel na dol`nosta
direktor na JP “Komunalen servis”
Valandovo

Soglasno ~len 24-a stav 3 od istiot
Zakon pri razre{uvaweto na direktorot,
gradona~alnikot e dol`en vo rok od 5 dena
od
donesuvaweto
na
re{enieto
za
razre{uvawe, da imenuva vr{itel na
dol`nosta
direktor
na
javnoto
pretprijatie, do izborot na nov direktor, no
ne podolgo od {est meseci.
Imaj}i go toa vo predvid se odlu~i
kako vo dispozitivot na re{enieto.
Бр.04-997/1
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Градоначалникот
на
Општина
Валандово врз основа на член 93 став 1
алинеја
1
од
Законот
за
средното
образование („Службен весник на РМ“
бр.44/1995,
24/1996,
34/1996,
35/1997,
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007,
81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17), член 50 став 1 точка 16 и член 63 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 36 став 1
алинеја 9 и член 50 став 3 од Статутот на
Општина Валандово, донесува
РЕШЕНИЕ
за разрешување на директорот на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
1. Милан Гугицев, се разрешува од
должноста директор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово, на лично барање, согласно член
93 став 1 алинеја 1 од Законот за средното
образование, сметајќи од 20.11.2017 година.
2.
Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Образложение

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12

Директорот на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
Милан Гугицев, на ден 20.11.2017 година, во
архивата на Општина Валандово поднесе
оставка на должноста и истата е заведена
под архивски бр.09-996/1. Во оставката
наведува дека истата ја поднесува од лични
причини и дека должноста сака да му
престане од 20.11.2017 година.
Имајќи го тоа во предвид, согласно
член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за
средното образование, следуваше да биде
донесено Решение како во диспозитивот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.04-996/2
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Градоначалникот
на
Општина
Валандово врз основа на член 93-в од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16 и 67/17), член 50 став 1 точка 9 и член
63 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 36
став 1 алинеја 9 и член 50 став 3 од Статутот
на Општина Валандово, донесува
РЕШЕНИЕ
за именување вршител на должноста
директор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово
1. За вршител на должноста Директор на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово СЕ ИМЕНУВА
Љубица
Невеселова,
вработена
во
училиштето и ги исполнува условите за
директор.
2. Именуваната, должноста ќе отпочне
да ја извршува од 21.11.2017 година и ќе ги
врши работите до именувањето на нов
директор, но не подолго од шест месеца од
денот на неговото именување..
3. Решението влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.

1.
Образложение
Поради причини од член 93 став 1
алинеја
1
од
Законот
за
средното
образование, Градоначалникот на Општина

20.11.2017 година

Валандово донесе Решение за разрешување
на Директорот на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово.
Согласно член 93-в од истиот Закон
при
разрешувањето
на
директорот,
Градоначалникот е должен во рок од 3 дена
од денот на разрешувањето, да именува
вршител на должноста директор од редот на
вработените во училиштето кој ги исполнува
условите за директор.
Имајќи го тоа во предвид со оваа
Решение се именува вршител на должноста
директор кој работите ќе ги врши до
именувањето на нов директор, но не подолго
од шест месеци од денот на неговото
именување.
Бр.04-999/1
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата
за финансирање, буџет и локален
економски развој

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата за
финансирање, буџет и локален економски
развој, што Советот на Општина Валандово
го донесе на редовната седница, одржана на
ден 17.11.2017 година.
Бр.09-1000/2
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член
25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на редовната седница одржана на
ден 17.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избирање на претседател и на членови на
Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој

1. За претседател и за членови на Комисијата
за финансирање, буџет и локален економски
развој, се избираат
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За претседател:
- Владимир Марков

2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.

За членови:
- Тодор Узунов
- Димче Балески
- Тони Пандев
- Митко Занов

Бр.08-100/3
Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

__________________________

2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-100/2
Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе

__________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата
за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата за
урбанизам, комунални дејност и заштита на
животната средина, што Советот на Општина
Валандово го донесе на редовната седница,
одржана на ден 17.11.2017 година.
Бр.09-1000/3
20.11.2017 год.
Валандово

20.11.2017 година

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

__________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член
25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на редовната седница одржана на
ден 17.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата
за општествени дејности

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата за
општествени дејности, што Советот на
Општина Валандово го донесе на редовната
седница, одржана на ден 17.11.2017 година.
Бр.09-1000/4
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

__________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член
25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на редовната седница одржана на
ден 17.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избирање на претседател и на членови на
Комисијата за општествени дејности

1. За претседател и за членови на Комисијата
за општествени дејности, се избираат
За претседател:
- Глигорије Џилвиџиев

за избирање на претседател и на членови на
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина

За членови:
- Ерсан Фетиков
- Мирјана Пеева
- Македонка Стојанова
- Митко Занов

1. За претседател и за членови на Комисијата
за урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина, се избираат

2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.

РЕШЕНИЕ

За претседател:
- Владимир Марков
За членови:
- Глигорије Џилвиџиев
- Трајче Андонов
- Љупчо Мишков
- Силвана Зафирова

Бр.08-100/4
Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

__________________________
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата
за Статут и прописи

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата за
Статут и прописи, што Советот на Општина
Валандово го донесе на редовната седница,
одржана на ден 17.11.2017 година.
Бр.09-1000/5
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член
25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на редовната седница одржана на
ден 17.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избирање на претседател и на членови на
Комисијата за Статут и прописи

1. За претседател и за членови на Комисијата
за Статут и прописи, се избираат
За претседател:
- Димче Балески
За членови:
- Ивана Готиќ
- Тодор Узунов
- Силвана Зафирова
- Шабан Мустафов
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-100/5
Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

__________________________

20.11.2017 година

