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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 Одлуката за формирање
на Комисија за изготвување на Програма за
работа на Советот на Општина Валандово и
за избирање на претседател и членови на
Комисијата

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Комисија за изготвување на
Програма за работа на Советот на Општина
Валандово и за избирање на претседател и
членови на Комисијата, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.
Бр.09-1033/2
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
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O D L U K A

za formirawe na Komisija za izgotvuvawe na
Programa za rabota na Sovetot na Op{tina
Valandovo i za izbirawe na pretsedatel i
~lenovi na Komisijata

^len 1
SE
FORMIRA
Komisija
za
izgotvuvawe na Programa za rabota na
Sovetot na Op{tina Valandovo, so sledniot
sostav:
Pretsedatel:
- Vladimir Мarkov
^lenovi:
- Gligorije Xilvixiev
- Ersan Fetikov
- Mitko Zanov
- Qup~o Mi{kov
^len 2
Komisijata od ~len 1 na ova Odluka,
soglasno nadle`nostite na Op{tinata,
izgotvuva i najdocna na poslednata sednica
na Sovetot vo tekovnata godina, predlaga
godi{na Programa za rabota na Sovetot na
Op{tina Valandovo za narednata godina.
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Odlukata
za formirawe na Komisija za javno
osvetluvawe br.07-43/14 od 23.05.2013 god.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/2
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ

Бр.09-1033/3
27.11.2017 год.
Валандово

27.11.2017 година
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
O D L U K A
za formirawe na Komisija za javno osvetluvawe
i za izbirawe na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata

^len 1
SE FORMIRA Komisija za javno
osvetluvawe, so sledniot sostav:
Pretsedatel:
- Risto Man~ev
^lenovi:
- Vase Kostov
- Risto Moskov
- Bla`o Xonov
- Nikol~e ^urlinovski
- Kosta Sobraliev
- Qup~o Mi{kov
^len 2
Komisijata od ~len 1 na ovaa Odluka
gi vr{i slednite raboti:
- izgotvuva Programa za odr`uvawe na
javnoto osvetluvawe vo op{tinata;
- se gri`i i ja sledi realizacijata na
Programata za javno osvetluvawe;
- vr{i kontrola na namenskoto tro{ewe na
sredstvata za javno osvetluvawe;
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Odlukata
za formirawe na Komisija za javno
osvetluvawe br.07-43/15 od 23.05.2017 god.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".

за објавување на Одлуката за формирање на
Комисија за јавно осветлување и за избирање
на претседател и членови на Комисијата

Бр.08-104/3
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање
на
Комисија
за
јавно
осветлување и за избирање на претседател и
членови на Комисијата, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.

Градоначалникот 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, на Општина Валандово, донесе

__________________________
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РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на
Општинска Комисија за процена на штети од
елементарни непогоди

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Општинска Комисија за
процена на штети од елементарни непогоди,
што Советот на Општина Валандово ја
донесе на втората редовната седница,
одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/4
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, vo vrska so to~ka 12 od
Edinstvenata metodologija za procena na
{teti od elementarni nepogodi (“Slu`ben
vesnik na RM.br.75/2001,) Sovetot na
Op{tina Valandovo na vtorata redovna
sednica odr`ana na den 24.11.2017 godina,
donese
O D L U K A
za formirawe na Op{tinska Komisija za
procena na {teti od elementarni nepogodi

^len 1
SE
FORMIRA
Komisija
za
procena na {teti od elementarni nepogodi,
so sledniot sostav:
Pretsedatel:
- Dim~e Baleski
^lenovi:
- Gligor Udovaliev
- Vasko Kam~ev
- Vasil Uzunov
- Dragi Mihajlov
- Risto Stojanov
- Daniel Neveselov
^len 2
Komisijata od ~len 1 na ovaa Odluka
gi vr{i slednite raboti:
- formira potreben broj stru~ni
komisii za procena na {teti;
- na sekoja stru~na komisija i ja
opredeluva teritorijata na koja }e vr{i
procena na {teti ;
- go opredeluva rokot do koj mora da se
zavr{i procenata;
- ja obedinuva rabotata na site stru~ni
komisii za procena na {teti na teritorijata
na op{tinata i im dava pomo{;
- izrabotuva zbiren izve{taj za
procenetite {teti na teritorijata na
op{tinata i go dostavuva do Sovetot na
Op{tinata na usvojuvawe;

27.11.2017 година

- usvoeniot izve{taj go dostavuva do
Republi~kata komisija za procena na {teti;
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Odlukata
za formirawe na Op{tinska Komisija za
procena na {teti od elementarni nepogodi
br.07-43/16 od 23.05.2013 godina.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/4
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за формирање
на Комисија за еднакви можности на жените
и мажите

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Комисија за еднакви можности
на жените и мажите, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/5
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 14 stav 5 od
Zakonot za ednakvi mo`nosti na `enite i
ma`ite (“Slu`ben vesnik na RM” br.6/2012,
166/14 i 150/15), ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
OD L U K A
za formirawe na Komisija za
ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite

^len 1
So ovaa Odluka se formira Komisija
za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite,
kako postojano telo na Sovetot na op{tina
Valandovo, so sledniot sostav:
Pretsedatel:
- Slavica Kne`evi}
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^lenovi:
- Sowa Janeva
- Slavica Pr{karska
- Petar Janakiev
- Grozda Karakam~eva
- Dan~e Kocevska
- Radmila Tu{evska
^len 2
Komisijata za ednakvi mo`nosti na
`enite ma`ite od ~len 1 na ovaa Odluka:
- dava mislewe po odnos na materijalite i
predlozite za sednicite na Sovetot na
Op{tinata;
u~estvuva
pri
kreiraweto
i
donesuvaweto na strate{kite dokumenti,
osobeno pri kreiraweto i donesuvaweto na
strategijata za razvoj na edinicata na
lokalnata samouprava, donesuvaweto na
buxetot na edinicata na lokalnata
samouprava, statutot, programata za rabota
na sovetot i drugo;
- identifikuva i dava predlozi za
na~inite
na
inkorporirawe
i
formalizirawe na principot na ednakvi
mo`nosti i nediskriminacijata vo rabotata
na organite na edinicata na lokalnata
samouprava i op{tinskata administracija i
- se gri`i za dosledno sproveduvawe na
odredbite od Zakonot za ednakvi mo`nosti
na `enite i ma`ite i drugi zakoni od
oblasta
na
ednakvite
mo`nosti
i
nediskriminacijata, predlagaj}i mu na
sovetot na edinicata na lokalnata
samouprava merki i aktivnosti vo nasoka na
analiza na utvrdenite sostojbi vo oblastite
vo nadle`nost na edinicata na lokalnata
samouprava.
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila
na ovaa Odluka prestanuva da va`i
Odlukata za formirawe na Komisija za
ednakvi mo`nosti na `enite И ma`ite
br.07-43/21 od 23.05.2013 god.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/5
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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

27.11.2017 година
РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на
Комисија за односи и соработка со други
општини и за избирање на претседател и
членови на Комисијата

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Комисија за односи и
соработка со други општини и за избирање на
претседател и членови на Комисијата, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
втората редовната седница, одржана на ден
24.11.2017 година.
Бр.09-1033/6
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
O D L U K A
za formirawe na Komisija za odnosi i sorabotka
so drugi op{tini i za izbirawe na pretsedatel i
~lenovi na Komisijata

^len 1
SE FORMIRA Komisija za Odnosi i
sorabotka so drugi op{tini, so sledniot
sostav:
Pretsedatel:
- Petar Zajkov
^lenovi:
- Ana \orgieva
- Magdalena Penova
- Nikol~e ^urlinovski
- Toni Pandev
^len 2
Komisijata od ~len 1 na ovaa Odluka
razgleduva pra{awa koi se odnesuvaat na
vospostavuvaweto
i
odr`uvaweto
na
sorabotka so drugi op{tini vo site oblasti
na op{testveniot `ivot.
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Re{enieto
za formirawe na Komisija za odnosi i
sorabotka so drugi op{tini br.07-43/20 od
23.05.2017 godina.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila od denot
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/6
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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 Одлуката за формирање на
Комисија за односи меѓу заедниците и за
именување на претставници од заедниците
застапени во Општина Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Комисија за односи меѓу
заедниците и за именување на претставници
од заедниците застапени во Општина
Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/7
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25, ~len 55 i ~len 47 stav 1 od Statutot na
op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina
Valandovo na vtorata redovna sednica
odr`ana na den 24.11.2017 godina, donese
ODLUKA
za formirawe na Komisija za odnosi me|u
zaednicite i za imenuvawe na pretstavnici od
zaednicite zastapeni vo Op{tina Valandovo

^len 1
SE FORMIRA Komisija za odnosi me|u
zaednicite
zastapeni
vo
Op{tina
Valandovo
^len 2
Za
pretstavnici
od
zaednicite
zastapeni vo Op{tina Valandovo vo
Komisijata za odnosi me|u zaednicite se
imenuvaat
-

od makedonskata nacionalnost
Angel Kostov
- pretsedatel
Igor Andonov
- ~len
Marija Petkova - ~len

-

od turskata nacionalnost
Erkul Amedov
- ~len
Qatif Selim
- ~len

-

od srpskata nacionalnost
Neboj{a Savi}
- ~len
Du{ko Kne`evi} - ~len
^len 3
Komisijata od ~len 1 na ova Odluka

27.11.2017 година

gi razgleduva pra{awata koi se odnesuvaat
na odnosite me|u zaednicite zastapeni vo
op{tinata I dava mislewa i predlozi za
na~inite za nivno razre{uvawe.
^len 4
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Re{enieto
za
imenuvawe
na
pretstavnici
na
zaednicite zastapeni vo op{tina Valandovo
vo Komisijata za odnosi me|u zaednicite
br.08-43/22 od 23.05.2013 godina.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/7
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за формирање на
Комисија за координација и соработка со
невладини организации, асоцијации и
здруженија на граѓани и за избирање на
претседател и членови на Комисијата

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Комисија за координација и
соработка
со
невладини
организации,
асоцијации и здруженија на граѓани и за
избирање на претседател и членови на
Комисијата, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/8
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len
25 i ~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
O D L U K A
za formirawe na Komisija za koordinacija i
sorabotka so nevladini organizacii, asocijacii
i zdru`enija na gra|ani i za izbirawe na
pretsedatel i na ~lenovi na Komisijata
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^len 1
SE
FORMIRA
Komisija
za
koordinacija i sorabotka so nevladini
organizacii, asocijacii i zdru`enija na
gra|ani, so sledniot sostav:
Pretsedatel:
- Robert Мarkov
^lenovi:
- Vladimir Lazov
- Hristijan Petkov
- Goce Monev
- Mara Angelova

Vrz osnova na ~len 18 od Zakonot za
javno zdravje ("Slu`ben vesnik na RM"
br.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 i 37/16),
~len 62
od Zakonot za lokalnata
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM”
br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 38, ~len 25 i
~len 47 stav 1 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
O D L U K A
za formirawe na Sovet za javno zdravje

^len 2
Odborot od ~len 1 na ovaa Odluka
ostvaruva
sorabotka
so
nevladini
organizacii, asocijacii i zdru`enija na
gra|ani, gi sledi nivnite aktivnosti i go
koordinira realiziraweto na nivnite
Proekti od aspekt na u~estvo na Op{tinata
vo nivnoto efektuirawe.
^len 3
So vleguvaweto vo sila na ovaa
Odluka, prestanuva da va`i Re{enieto za
izbirawe na pretsedatel i na ~lenovi na
Odborot za koordinacija i sorabotka so
nevladini
organizacii,
asocijacii
i
zdru`enija na gra|ani br.07-43/19 od
23.05.2013 god.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila od denot
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo"
Бр.08-104/8
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за формирање на
Совет за јавно здравје

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Совет за јавно здравје, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
втората редовната седница, одржана на ден
24.11.2017 година.
Бр.09-1033/9
27.11.2017 год.
Валандово

27.11.2017 година

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________

^len 1
So ova Odluka se formira Sovet za
javno zdravje za podra~jeto na Op{tina
Valandovo, so sledniot sostav:
Pretsedatel:
- Prim.D-r Silvana Petkovska –Zavod za
zdravstvena za{tita Strumica
~lenovi:
- d-r Hristina Pavlova
- d-r po veterina Vladimir Pavlov
- d-r. Kir~o Stoj~evski
- Nikola Arabaxiev
^len 2
Sovetot za javno zdravje gi prou~uva
pra{awata i politikite vo oblasta na
javnoto zdravje, izgotvuva mislewe, dava
inicijativi i predlozi do organite na
edinicata na lokalnata samouprava.
^len 3
Sovetot za javno zdravje donesuva
delovnik za svojata rabota.
^len 4
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Odlukata
za formirawe na Sovet za javno zdravje
br.07-58/7 od 28.06.2013 godina.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila oд
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/9
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
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РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за утврдување на
кандидати за претседател, секретар и членови
на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата-Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
утврдување на кандидати за претседател,
секретар и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштатаВаландово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/10
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 370 i 371 od
Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata (“Slu`ben vesnik na RM”
br.169/15, 226/15 i 55/16), ~len 62 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM” br.5/2002) ~len 21 stav 1 to~ka 42 i
~len 50 stav 2 od Statutot na op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na vtorata redovna sednica odr`ana na den
24.11.2017 godina, donese
R E [ E N I E
za utvrduvawe na kandidati za pretsedatel,
sekretar i ~lenovi na
Op{tinskiot sovet za bezbednost na
soobra}ajot na pati{tata-Valandovo
1.
Za pretsedatel, sekretar i za
~lenovi
na
Op{tinskiot
sovet
za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tataValandovo SE UTVRDUVAAT:
za pretsedatel
Kire Tasev
za sekretar
Dragan Kalkovaliev
za ~lenovi:
- Igor Jordanov
- Petre Pavlov
- Ratko Lazarevi}
- Ilija Mateev
- Mitko Tenekexiev
2.
Sovetot
na
Op{tina
Valandovo po predlog na Republi~kiot
sovet za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata, so posebno Re{enie }e gi
imenuva
pretsedatelot,
sekretarot
i
~lenovite na Op{tinskiot sovet za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tataValandovo.
3.
Re{enieto vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".

27.11.2017 година

Бр.08-104/10
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување на
претседател и на членови на Управниот одбор
на Јавното претпријатие за комунални работи
„Комунален сервис“-Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување на претседател и на членови на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за
комунални работи „Комунален сервис“Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/11
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 17 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 38/1), i ~len 21 stav 1
to~ka 28 i ~len 50 stav 2 od Statutot na
op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina
Valandovo na vtorata redovna sednica
odr`ana na den 24.11.2017 godina, donese
R E [ E N I E
za imenuvawe na pretsedatel i na ~lenovi na
Upravniot odbor na Javnoto pretprijatie za komunalni
raboti
"Komunalen servis"-Valandovo

1. Za pretsedatel i za ~lenovi na
Upravniot odbor na Javnoto pretprijatie za
komunalni raboti "Komunalen servis" Valandovo, SE IMENUVAAT
Pretsedatel:
- Vasko Kam~ev

dipl.ekon.

^lenovi:
- Elena Fidanska
dipl.prav.
- Јavorka Krsteva
fak.za carina
- Pero Нakov
dipl.ekon.
- Angel Kostov dip.prof.po oddel. nastava
2. So denot na vleguvaweto vo sila na ovaa
Re{enie, prestanuva da va`i Re{enieto za
izbirawe na pretsedatel i na ~lenovi na
Upravniot odbor na JP "Komunalen servis" Valandovo br.07-43/24
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27.11.2017 година

od 23.05.2013 god. i br.08-107/7 od
28.10.2015 godina.

"Komunalen servis"
IMENUVAAT

3. Re{enieto vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".

Pretsedatel:
- Dimitar Lazov

dipl.ekon.

Бр.08-104/11
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

^lenovi:
- Katerina Trajkova
- Vesna Lazarova
- Emilija Xonova
- Goran \orgiev

dipl.ekon.
dipl.ekon.
dipl.prav.
dipl.ekon.

____________________________
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 именување на
претседател и на членови на Надзорниот одбор
за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за
комунални работи „Комунален сервис“Валандово;

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување на претседател и на членови на
Надзорниот
одбор
за
контрола
на
материјално-финансиското
работење
на
Јавното претпријатие за комунални работи
„Комунален сервис“-Валандово, што Советот
на Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.
Бр.09-1033/12
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na ~len 26 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 38/1), i ~len 21 stav 1
to~ka 27 i ~len 50 stav 2 od Statutot na
op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina
Valandov, na vtorata redovna sednica
odr`ana na den 24.11.2017 godina, donese
R E [ E N I E
za imenuvawe na pretsedatel i na ~lenovi na
Nadzorniot odborot za kontrola na materijalno finansiskoto rabotewe na
Javnoto pretprijatie za komunalni raboti
"Komunalen servis"-Valandovo

1. Za pretsedatel i za ~lenovi na
Nadzorniot
odbor
za
kontrola
na
materijalno - finansiskoto rabotewe na
Javnoto pretprijatie za komunalni raboti

-

Valandovo,

SE

2. So denot na vleguvaweto vo sila
na ovaa Re{enie, prestanuva da va`i
Re{enieto za izbirawe na pretsedatel i na
~lenovi na Odborot za kontrola na
materijalno-finasiskoto rabotewe na JP
"Komunalen servis" - Valandovo br.07-43/25
od 23.05.2013 godina i br.08-16/16 od
28.02.2017 godina.
3. Re{enieto vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/12
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување
претставници на Општина Валандово во
Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување
претставници
на
Општина
Валандово во Училишниот одбор на СОУ
„Гоце Делчев“ Валандово, што Советот на
Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.
Бр.09-1033/13
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 88 став 5 од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 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, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
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67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и
член 50 став 2 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на втората редовна седница одржана на ден
24.11.2017 година, донесе

27.11.2017 година

за именување на претставници на Општина
Валандово за членови на Училишниот одбор
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Врз основа на член 124 од Законот за
основното образование („Службен весник на
РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и
член 50 став 2 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на втората редовна седница одржана на ден
24.11.2017 година, донесе

1. За
претставници
на
Општина
Валандово за членови на Училишниот одбор
на СОУ
„Гоце Делчев“ Валандово, се
именуваат,

РЕШЕНИЕ
за именување претставници на Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово

РЕШЕНИЕ

- Валентина Зајкова
- Лепа Костадиновска и
- Даниела Виларова

1. За
претставници
на
Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово, се именуваат:

2. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Решение престанува да важи Решението
за именување на претставници на Општина
Валандово за членови на Училишниот одбор
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово бр.07-29/16
од 27.02.2014 год. и бр.08-71/5 од 31.08.2017
година

- Ацо Минов и
- Јасмина Проданова

3. Решението влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-104/13
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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

2. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Решение престанува да важи Решението
за именување на претставници на Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово бр.08-73/10 од
31.08.2015 година
3. Ова Решение влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-104/14
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување
претставници на Општина Валандово во
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово

за објавување на Решението за именување
претставници на Општина Валандово во
Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување
претставници
на
Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово, што Советот на
Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување
претставници
на
Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на
Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.

Бр.09-1033/14
27.11.2017 год.
Валандово

Бр.09-1033/14
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________

РЕШЕНИЕ

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
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27.11.2017 година

Врз основа на член 124 од Законот за
основното образование („Службен весник на
РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и
член 50 став 2 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на втората редовна седница одржана на ден
24.11.2017 година, донесе

Врз основа на член 114 став 8 и 13 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 36
став 1 точка 5 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50
став 2 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово на втората
редовна седница одржана на ден 24.11.2017
година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на претставници на Општина
Валандово за членови на Управниот одбор на
Јавната општинска установа за децаДетска градинка „Калинка“ Валандово

за именување претставници на Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Страшо Пинџур“ - Јосифово

1.
За
претставници
на
Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Страшо Пинџур“ - Јосифово, се именуваат:
-

Марија Јосифовска и
Илинденка Костова

2. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Решение престанува да важи Решението
за именување на претставници на Општина
Валандово во Училишниот одбор на ООУ
„Страшо Пинџур“ Јосифово бр.08-73/11 од
31.08.2015 година

РЕШЕНИЕ

1. За
претставници
на
Општина
Валандово за членови на Управниот одбор на
Јавната општинска установа за деца-Детска
градинка
„Калинка“
Валандово,
се
именуваат:
-

Драгица Дончева Накова- дипл.маш.инж.
Савка Зафирова - дипл маш.инж.
Јулија Тушевска-дипл.проф.по оддел.наст.

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.

2. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Решение престанува да важи Решението
за именување на претставници на Општина
Валандово за членови на Управниот одбор на
Јавната општинска установа за деца-Детска
градинка „Калинка“ Валандово бр.08-71/7 од
31.08.2017 година

Бр.08-104/15
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

3. Ова Решение влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.

__________________________
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 именување
претставници на Општина Валандово во
Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решение
за
именување
претставници
на
Општина
Валандово во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Калинка“-Валандово,
што
Советот
на
Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година
Бр.09-1033/16
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________

Бр.08-104/16
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за формирање на
Орган за надзор за вршење на внатрешна
контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Орган за надзор за вршење на
внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ
„Калинка“-Валандово,
што
Советот
на
Општина Валандово ја донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година.
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Бр.09-1033/17
27.11.2017 год.
Валандово

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.13
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 131 и член 132 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,и 163/17),
член 36 став 1 точка 5 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 27 и
член 50 став 2 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на втората редовна седница одржана на ден
24.11.2017 година, донесе
OD L U K A
za formirawe na Organ za nadzor za vr{ewe na
vnatre{na kontrolana raboteweto na JOUDG
“Kalinka” Valandovo

^len 1
So ovaa Odluka se formira Organ za
nadzor za vr{ewe na vnatre{na kontrola na
raboteweto na Javnata Op{tinska Ustanova
Detska Gradinka “Kalinka” Valandovo, so
sledniot sostav:
- Марија Занова
дипл.прав.
- Зорица Пеева
дипл.екон.
- Сашко Нунов дипл. Проф..по физ. и здрав.
образование
^len 2
So rabotata na Organot za nadzor
rakovodi pretsedatel, koj go izbiraat
~lenovite na Organot, od svoite redovi.
^len 3
Organot za nadzor vr{i kontrola na
materijalno-finansiskoto
rabotewe
na
ustanovata, koristeweto i raspolagaweto
na sredstvata na ustanovata i za naodite
dostavuva
izve{taj
do
osnova~ot,
nadle`noto Ministerstvo, Upravniot odbor
i direktorot na ustanovata.
^len 4
So vleguvaweto vo sila na ova
Odluka prestanuva da va`i odlukata za
formirawe na Organ za nadzor za vr{ewe
na vnatre{na kontrola na raboteweto na
JOUDG “Kalinka” Valandovo br.07-43/27 od
23.05.2013 godina.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Оp{tina Valandovo".
^len 3
So denot na vleguvaweto vo sila na
ovaa Odluka, prestanuva da va`i Re{enieto

27.11.2017 година

za formirawe na Komisija za odnosi i
sorabotka so drugi op{tini br.07-43/20 od
23.05.2017 godina.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila od denot
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/17
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување на
претседател и членови на Управниот одбор на
Домот на културата „25-ти Мај“-Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
именување на претседател и членови на
Управниот одбор на Домот на културата „25ти Мај“-Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година
Бр.09-1033/18
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Vrz osnova na член 35 во врска со
член 38 од Законот за културата(“Slu`ben
vesnik na RM” br.31/98, 49/2003, 82/2005,
24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15 I 39/16), ~len 62
od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), ~len 21
stav 1 to~ka 28, ~len 25 i ~len 50 stav 2 od
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot na
Op{tina Valandovo, na vtorata redovna
sednica odr`ana na den 24.11.2017 godina,
donese
R E [ E N I E
za imenuawe na pretsedatel i na ~lenovi na
Upravniot odbor na Domot na kulturata
"25 Maj"-Valandovo

1. Za pretsedatel i za ~lenovi na
Upravniot odbor na Domot na kulturata "25
Maj" - Valandovo, SE IMENUVAAT
Pretsedatel:
- Violeta Nedi}
^lenovi:
- Violeta Don~eva
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- Petar Sapunxiev
- Slobodan Milo{evski
- Tawa Gligorova
2. So denot na vleguvaweto vo sila
na ovaa Re{enie, prestanuva da va`i
Re{enieto za izbirawe na pretsedatel i na
~lenovi na Upravniot odbor na Domot na
kulturata "25 Maj" - Valandovo br.07-43/23
od 23.05.2013 godina i br. 08-107/8 od
30.09.2015 godina.
3. Re{enieto vleguva vo sila od denot
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo".
Бр.08-104/18
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување на
членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен
дом „Здравје“ Валандово-претставници на
Единицата на локалната самоуправа Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
именување на членови на Управниот одбор
на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандовопретставници на Единицата на локалната
самоуправа Валандово, што Советот на
Општина Валандово го донесе на втората
редовната седница,
одржана на
ден
24.11.2017 година
Бр.09-1033/19
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 100 став 3 и член
101 од Законот за здравствена заштита
(„Службен весник на РМ“ бр.43/12, 145/12,
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14.
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16 ),
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 50
став 2 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово на втората
редовна седница одржана на ден 24.11.2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Управниот одбор
на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово претставници на Единицата на локалната
самоуправа Валандово

27.11.2017 година

1.
За членови на Управниот одбор на
ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово –
претставници на Единицата на локалната
самоуправа Валандово, се именуваат
- Билјана Гетова -со завршено високо образование и повеќе од пет години работно
искуство во областа на здравството
и
- Александра Јанева - со завршено високо
образование и повеќе од пет години
работно искуство во областа на
економијата
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа
Решение престанува да важи Решението за
именување на членови на Управниот одбор
на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово –
претставници на Единицата на локалната
самоуправа
Валандово
бр.08-23/8
од
30.03.2016 година
3. Решението влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-104/19
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за предлагање на
член на Управниот одбор на ЈУ Центар за
социјална работа Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
предлагање на член на Управниот одбор на
ЈУ Центар за социјална работа Валандово,
што Советот на Општина Валандово го
донесе на втората редовната седница,
одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/20
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 100 став 3 од
Законот за социјалната заштита („Службен
весник на РМ бр. 79/2009, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15,
150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 43 и член 50 став 2 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина

СТРАНА 14

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.13

27.11.2017 година

Валандово на втората редовна
седница одржана на ден 24.11.2017 година,
донесе

редовна седница одржана на ден 24.11.2017
година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на претставник на
Министерството за труд и социјална политика
во Управниот одбор на Јавната општинска
установа за деца-Детска градинка „Калинка“
Валандово

РЕШЕНИЕ

за предлагање на член на Управниот одбор на
Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово

1. За член на Управниот одбор на
Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово,
Советот на Општина Валандово го предлага
- Драган Чочков дипл.правник
2. Со денот на влегувањето во сила
на оваа Решение престанува да важи
Решението за предлагање вршител на
должноста член на Управниот одбор на
Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово
бр.08-71/4 од 31.08.2015 година
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-104/20
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување на
претставник на Министерството за труд и
социјална политика во Управниот одбор на
Јавната општинска установа за деца-Детска
градинка „Калинка“ Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
именување
на
претставник
на
Министерството за труд и социјална политика
во Управниот одбор на Јавната општинска
установа за деца-Детска градинка „Калинка“
Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на втората редовната
седница, одржана на ден 24.11.2017 година.
Бр.09-1033/21
27.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

____________________________
Врз основа на член 114 став 9 и 18 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 36
став 1 точка 5 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50
став 2 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово на втората

1. За претставник на Министерството за
труд и социјална политика во Управниот
одбор на Јавната општинска установа за
деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово,
се именува:
-

Силвија Митрова

2. Ова Решение влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-104/21
Совет на Општина Валандово
24.11.2017 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

____________________________

