
S lu`ben glasnik 
na op{tina Valandovo 

 

Број 14                                                                 09 ноември 2021 година, вторник 
 

 

www.valandovo.gov.mk 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 

Совет на Општина Валандово: 

 
1. 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 ................................ 2 
2. Одлука за формирање на Комисија за 
    изготвување на Програма за работа на 
    Советот на Општина Валандово и за 
    избирање на претседател и членови на 
    комисијата ...................................................... 2 
3. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Комисија за јавно осветлу- 
    вање и за избирање на претседател и 
    членови на комисијата ................................... 3 
4. Одлука за формирање на Комисија за 
    јавно осветлување и за избирање на 
    претседател и членови на комисијата ......... 3 
5. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Општинска Комисија за про- 
    цена на штети од елементарни непогоди .... 3 
6. Одлука за формирање на Општинска  
    Комисија за процена на штети од 
    елементарни непогоди .................................. 4 
7. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Комисија за еднакви можно- 
    сти на жените и мажите ................................. 4  
8. Одлука за формирање на Комисија за 
     еднакви можности на жените и мажите ...... 4 
9. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Комисија за односи и сора- 
     ботка со други општини и за избирање на 
     претседател и членови на комисијата ........ 5 
10. Одлука за формирање на Комисија за 
    односи и соработка со други општини и за 
    избирање на претседател и членови на 
    комисијата ...................................................... 5 

 
 
 
11. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Комисија за односи меѓу 
    заедниците и за именување на претставни- 
    ци од заедниците застапени во Општина  
    Валандово ...................................................... 6 
12. Одлука за формирање на Комисија за 
    односи меѓу заедниците и за именување на  
    претставници од заедниците застапени во  
    Општина Валандово ...................................... 6 
13. 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 ...................................................... 6  
14. Одлука 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 ................................... 6 
15. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Совет за јавно здравје ........ 7 
16. Одлука за формирање на Совет за јавно 
    здравје ............................................................ 7 
17. Решение за објавување на Одлуката за 
    формирање на Орган за надзор за врше- 
    ње на внатрешна контрола на работењето 
    на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово ...................  7 
18. Одлука за формирање на Орган за  
    надзор за вршење на внатрешна контрола 
    на работењето на ЈОУДГ „Калинка“-  
    Валандово .....................................................  8 
19. Решение за објавување на Решението за 
    избирање на претседател и на членови на 
    Комисијата за финансирање,  буџет и 
    локален економски развој .............................. 8 

 

http://www.valandovo.gov.mk/


09.11. 2021 година            „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  Бр.14                                     СТРАНА 2 
 

20. Решение за избирање на претседател и 
    на членови на Комисијата за финансирање, 
    буџет и локален економски развој .............. 8 
21. Решение за објавување на Решението за 
    избирање на претседател и на членови на 
    Комисијата за урбанизам, комунални дејно- 
    сти и заштита на животната средина ........ 9 
22. Решение за избирање на претседател и 
    на членови на Комисијата за урбанизам,  
    комунални дејности и заштита на 
    животната средина ...................................... 9 
23. Решение за објавување на Решението за 
    избирање на претседател и на членови на 
    Комисијата за општествени дејности.......... 9 
24. Решение за избирање на претседател и  
    на членови на Комисијата за општествени 
    дејности ......................….............................. 9 
25. Решение за објавување на Решението за 
    избирање на претседател и на членови на 
    Комисијата за Статут и прописи ................. 9   
26. Решение за избирање на претседател и  
    на членови на Комисијата за Статут и 
    прописи ...................................................... 10 
27. Решение за објавување на Решението 
    за утврдување на кандидати за претседа- 
    тел, секретар и членови на Општинскиот 
    совет за безбедност на сообраќајот на 
    патиштата-Валандово  .............................. 10 
28. Решение за утврдување на кандидати  
    за претседател, секретар и членови на 
    Општинскиот совет за безбедност на 
    сообраќајот на патиштата-Валандово ..... 10  
29. Решение за објавување на Решението за 
    именување на претставници на Општина 
    Валандово за членови на Училишниот 
    одбор на СОУ „Гоце Делчев“  Валандово 10 
30. Решение за именување на претставни- 
    ци на Општина Валандово за членови на 
    Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ 
    Валандово ...................................................11 
31. Решение за објавување на Решението  
    за именување претставник на Општина 
    Валандово во Училишниот одбор на ООУ 
    „Јосип Броз Тито“ Валандово ....................11 
32. Решение за именување претставник  
    на Општина Валандово за членови на 
    Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз 
    Тито“ Валандово .........................................11 
33. Решение за објавување на Решението  
    за именување претставник на Општина 
    Валандово во Училишниот одбор на ООУ 
    „Страшо Пинџур“ Јосифово .......................12 
34. Решение за именување претставник 
    на Општина Валандово за членови на 
    Училишниот одбор на ООУ „Страшо 
    Пинџур“ Јосифово ......................................12 
35. Решение за објавување на Решението за 
    именување на претставници на Општина 
    Валандово за членови на Управниот одбор 
    на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово ................12 
 
 
 

 

36. Решение за именување на претставници 
    на Општина Валандово за членови на 
    Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“-  
    Валандово .................................................. 12 
37. Решение за објавување на Решението за 
    именување на претседател и членови на 
     Управниот одбор на Домот на културата 
     „25-ти Мај“-Валандово ............................. 13 
38. Решение за именување на претседател 
     и членови на Управниот одбор на Домот 
     на културата „25-ти Мај“-Валандово  ...... 13 

____________________________ 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 третата 
редовната седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 
Бр.09-876/6                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за изготвување на 
Програма за работа на Советот на Општина 

Валандово и за избирање на претседател и на  
членови на комисијата  

 
Член 1 

 СЕ ФОРМИРА Комисија за 
изготвување на Програма за работа на 
Советот на Општина Валандово, со следниот 
состав: 
 

 Претседател 
- Владимир Марков 
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Членови 
- Окан Абдулов 
- Владимир Василев 
- Тоше Тодоров 
- Лазар Ангелов 

 

Член 2 
Комисија од член 1 на оваа Одлука, 

согласно надлежностите на Општината, 
изготвува и најдоцна на последната седница 
на Советот во тековната година, предлага 
годишна Програма за работа на Советот на 
Општина Валандово за наредната година: 

 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за изготвување на 
Програма за работа на Советот на Општина 
Валандово и за избирање на претседател и 
на членови на комисијата бр.08-104/2 од 
24.11.2017 година и бр. 08-98/7 од 12.08.2019 
година. 

      
Член 4 

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

 

Бр.08-103/6        Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за формирање на 
Комисија за јавно осветлување и за избирање 

на претседател и членови на комисијата 

 
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 третата 
редовната седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/7                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 

на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за јавно 
осветлување и за избирање на претседател и 

на членови на комисијата  

 
Член 1 

 СЕ ФОРМИРА Комисија за јавно 
осветлување, со следниот состав: 
 

 Претседател 
- Миле Петров 
 

Членови 
- Владимир Василев 
- Васе Костов 
- Блаже Џонов 
- Аспарух Москов 
- Никола Пејовски 
- Тоше Тодоров 

 
Член 2 

Комисија од член 1 на оваа Одлука 
ги врши следните работи: 

- Изготвува Програма за одржување на 
јавното осветлување во општината; 

- Се грижи и ја следи реализацијата на 
Програмата за јавно осветлување; 

- Врши контрола на наменското 
трошење на средствата за јавно осветлување 

 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за јавно 
осветлување и за избирање на претседател и 
на членови на комисијата бр.08-104/3 од 
24.11.2017 година и бр.08-6/16 од 28.01.2021 
година. 

      
Член 4 

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

Бр.08-103/7        Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 год.                Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

__________________________ 
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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за формирање на 
Општинска Комисија за процена на штети од 

елементарни непогоди 
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СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

формирање на Општинска Комисија за 
процена на штети од елементарни непогоди, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на третата редовната седница, 
одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/8                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 
Врз основа на член 143 став 1 алинеја 

2 од Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на РМ“ бр.36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 
106/16, 83/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.215/21), 62 од Законот за  локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38 и член 47 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на третата 
редовна седница одржана на ден 08.11.2021 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за формирање на Општинска комисија за 

процена на штети  од елементарни непогоди  
 

Член 1 
 СЕ ФОРМИРА Комисија за процена и 
утврдување на висината на штетата 
настаната од природни непогоди и други 
несреќи, со следниот состав: 
 

 Претседател 
- Васко Камчев 
 
Членови 
- Александар Чилевски 
- Васил Узунов 
- Усеин Ибраимов 
- Аспарух Москов 
- Гордана Матеева 
- Томче Наков 

 

Член 2 
Комисија од член 1 на оваа Одлука ги 

врши следните работи; 
- Формира потребен број стручни 

комисии процена на штети; 
- На секоја стручна комисија и ја 

определува територијата на која ќе врши 
процена на штети; 

- Го определува рокот до кој мора да се 
заврши процената; 

- Ја обединува работата на сите 
стручни комисии за процена на штети на 
територијата на општината и им дава помош; 

- Изработува збирен извештај за 
проценетите штети на територијата на 
општината и го доставува до Советот на 
општината на усвојување; 

- Усвоениот извештај го доставува до 
Комисијата за проценка и утврдување на 

штетата од елементарни непогоди на 
Република Северна Македонија  

 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на 

оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Општинска комисија за 
процена на штети од елементарни непогоди 
бр.08-104/4 од 24.11.2017 година  и бр.08-
124/25 од 17.09.2019 година. 

      
Член 4 

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

 

Бр.08-103/8        Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 третата редовната 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/9                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 14 став 5 од 
Законот за еднакви можности на жените и 
мажите („Службен весник на РМ“ бр.6/12, 
166/14, 150/15 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.53/21), 62 од Законот за  локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и 
член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за формирање на Комисија за еднакви 

можности на жените и мажите  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се формира Комисија 
за еднакви можности на жените и мажите, 
како постојано тело на Општина Валандово, 
со следниот состав: 
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Претседател 

- Надица Недиќ 
 

Членови 

- Петар Јанаќиев 
- Ленче Вешковиќ 
- Мирјана Пеева 
- Кирил Манчев 
- Данче Коцевска 
- Радмила Тушевска 

 
Член 2 

Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите од член 1 на оваа Одлука: 

- дава мислење по однос на 
материјалите и предлозите за седниците на 
Советот на општината; 

- учествува при креирањето и 
донесувањето на стратешките документи, 
особено при креирањето и донесувањето на 
стратегијата за развој на единицата на 
локалната самоуправа, донесувањето на 
буџетот на единицата на локалната 
самоуправа, статутот, програмата за работа 
на советот и друго; 

- идентификува и дава 
предлози за начините на инкорпорирање и 
формализирање на принципот на еднакви 
можности и недискриминацијата во работата 
на органите на единицата на локалната 
самоуправа и општинската администрација и 

- се грижи за доследно 
спроведување на Законот за еднакви 
можности на жените и мажите и други закони 
од областа на еднаквите можности и 
недискриминацијата, предлагајќи му на 
советот на единицата на локалната 
самоуправа мерки и активности во насока на 
анализа на утврдените состојби во областите 
во надлежност на единицата на локалната 
самоуправа. 

 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за јавно 
осветлување и за избирање на претседател и 
на членови на комисијата бр.08-104/5 од 
24.11.2017 година. 

      
Член 4 

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

 
Бр.08-103/9        Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 
третата редовната седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 
Бр.09-876/10                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за односи и 
соработка со други општини и за избирање на 

претседател и на членови на комисијата  

 
Член 1 

 СЕ ФОРМИРА Комисија за односи и 
соработка со други општини, со следниот 
состав: 
 

Претседател 

- Тоше Тодоров 
 

Членови 

- Александра Илов 
- Верица Динова 
- Трајче Андонов 
- Александар Тасев 

 
Член 2 

Комисија од член 1 на оваа Одлука 
разгледува прашања кои се однесуваат на 
воспоставувањето и одржувањето на 
соработка со други општини во сите области 
на општественото живеење. 

 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за односи и 
соработка со други општини и за избирање на 
претседател и на членови на комисијата 
бр.08-104/6 од 24.11.2017 година. 
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Член 4 

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

 

Бр.08-103/10      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 третата редовната 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/11                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за формирање на Комисија за односи меѓу 

заедниците и за именување на претставници од 
заедниците застапени во Општина Валандово  

 

Член 1 
 СЕ ФОРМИРА Комисија за односи 
меѓу заедниците застапени во Општина 
Валандово. 
 

Член 2 
За претставници од заедниците 

застапени во Општина Валандово во 
Комисијата за односи меѓу заедниците се 
именуваат. 
 

од македонската националност 
- Пецко Невеселов 
- Коле Стоев 
- Даниела Пандева 

 

од турската националност 
- Окан Абдулов 
- Узџан Сулиманов 

 

од српската националност 

- Надица Недиќ 
- Далибор Готиќ 

 

Член 2 
Комисија од член 1 на оваа Одлука ги 

разгледува прашањата кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците застапени во 
општината и дава мислења и предлози за 
начините за нивно разрешување. 
 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за јавно 
осветлување и за избирање на претседател и 
на членови на комисијата бр.08-104/7 од 
24.11.2017 година. 
      

Член 4 
 Ова Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 
Бр.08-103/11      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 третата редовната 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 
Бр.09-876/12                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 
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О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за координација и 
соработка со невладини организации, 

асоцијации и здруженија граѓани и за избирање 
на претседател и на членови на комисијата  

 

Член 1 
 СЕ ФОРМИРА Комисија за 
координација и соработка со невладини 
организации, асоцијации и здруженија 
граѓани, со следниот состав: 
 

 Претседател 
- Миле Петров 
 
Членови 
- Емел Ибраимова 
- Рангел Танчев 
- Гордана Кочева 
- Анета Тодоровска 

 

Член 2 
Комисија од член 1 на оваа Одлука 

остварува соработка со невладини 
организации, асоцијации и здруженија на 
граѓани, ги следи нивните активности и го 
координира реализирањето на нивните 
Проекти од аспект на учество на општината 
во нивното финансирање. 
 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за координација и 
соработка со невладини организации, 
асоцијации и здруженија граѓани и за 
избирање на претседател и на членови на 
комисијата бр.08-104/8 од 24.11.2017 година. 
      

Член 4 
 Ова Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 
Бр.08-103/12      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 
третата редовната седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/13                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 18 од Законот за 
јавно здравје („Службен весник на РМ“ 
бр.22/10, 136/11, 144/11, 149/15 и 37/16),   
член 62 од Законот за  локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 
став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на третата редовна 
седница одржана на ден 08.11.2021 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
за формирање на Совет за јавно здравје  

 

Член 1 
 Со оваа Одлука СЕ ФОРМИРА Совет 
за јавно здравје за подрачјето на Општина 
Валандово, со следниот состав: 
 

Претседател 
- Прим. Д-р Силвана Петковска, 

Завод за здравствена заштита 
Струмица 

 

Членови 
- Д-р Христина Павлова 
- Д-р Весна Ѓорѓиева 
- Д-р Кирчо Стојчевски 
- Никола Арабаџиев 

 
Член 2 

Советот за јавно здравје ги проучува 
прашањата и политиките во областа на 
јавното здравје, изготвува мислење, дава 
иницијативи и предлози до органите на 
единицата на локалната самоуправа. 

 

Член 3 
 Советот за јавно здравје донесува 
деловник за својата работа. 

 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Совет за јавно здравје бр.08-
104/8 од 24.11.2017 година. 

      
Член 5 

 Ова Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово 

 

Бр.08-103/13      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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, Градона- 
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чалникот на Општина Валандово, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 третата 
редовна седница, одржана на ден 08.11.2021 
година. 

 

Бр.09-876/19                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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, 
27/16,163/1721/18, 198/18 и „Службен весник 
на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), 
член 62 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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Орган за надзор за вршење 
на внатрешна контрола на работењето на 

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се формира Орган за 

надзор за вршење на внатрешна контрола на 
работењето на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, 
со следниот состав: 
 

- Зорица Пеева дипл.екон.  
- Елизабета Чилевска Пандева – дипл.педагог 
- Данче Коцевска - дипл.социјален работник  
 

Член 2 
 Со работата на Органот за надзор 
раководи претседател, кој го избираат 
членовите на Органот, од своите редови. 
 

Член 3 
Органот за надзор врши контрола на 

материјално-финансиското работење на 
установата, користењето и располагањето на 
средствата на установата и за наодите 
доставува извештај до основачот, надлежното 
Министерство, Управниот одбор и директорот 
на установата. 

 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
формирање на Комисија за изготвување на 
Програма за работа на Советот на Општина 
Валандово и за избирање на претседател и 
на членови на комисијата бр.08-104/17 од 
24.11.2017 година. 

      
Член 5 

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

 
Бр.08-103/19      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 третата редовна седница, 
одржана на ден 08.11.2021 година. 

 
Бр.09-876/2                        Градоначалник 
09.11.2021 год.           на Општина Валандово 
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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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: 
 

за претседател: 
- Владимир Марков     

 
за членови: 
- Мила Дончева 

- Валентина Јанева  
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- Јулија Тушевска 
- Тоше Тодоров 

 

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

 

Бр.08-103/2      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 дејности 
и заштита на животната средина, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
третата редовна седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/3                        Градоначалник 
09.11.2021 год.           на Општина Валандово 
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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  избирање на претседател и на  членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина 

 

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

за претседател: 
- Мила Дончева     

 

за членови: 
- Никола Танушев 
- Владимир Марков 
- Аспарух Москов 
- Анита Коцева 

 

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

 

Бр.08-103/3      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 
третата редовна седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/4                        Градоначалник 
09.11.2021 год.           на Општина Валандово 
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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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: 
- Надица Недиќ     

 

за членови: 
- Марија Петкова 
- Валентина Јанева 
- Јулија Тушевска 
- Анита Коцева 

 

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

 

Бр.08-103/4      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 
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СЕ ОБЈАВУВА Решението за 

избирање на претседател и на членови на 
Комисијата за статут и прописи, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на третата 
редовна седница, одржана на ден 08.11.2021 
година. 

 

Бр.09-876/5                        Градоначалник 
09.11.2021 год.           на Општина Валандово 
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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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: 
- Мила Дончева     

 

за членови: 
- Марија Петкова 
- Никола Танушев 
- Ивана Готиќ 
- Лазар Ангелов 

 

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

 

Бр.08-103/5      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 Решението за 
утврдување на кандидати за претседател, 
секретар и членови на Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата-
Валандово за формирање на Совет за јавно 
здравје, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на третата редовна седница, 
одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/14                      Градоначалник 
09.11.2021 год.           на Општина Валандово 
Валандово                        Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 370 и 371 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на РМ“ 
бр.169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.98/19, 320/20, 
302/20 и 122/21), член 62 од Законот за  
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 42 и член 
50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на третата 
редовна седница одржана на ден 08.11.2021 
година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
за утврдување на кандидати за претседател, 
секретар и членови на Општинскиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата- 
Валандово  

 

1. За претседател, секретар и за 
членови на Општинскиот совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата- Валандово, СЕ 
УТВРДУВААТ: 
 

за Претседател 
- Кире Тасев 

 

за Секретар 
- Драган Калковалиев 

 

Членови 
- Игор Јорданов 
- Горан Дилберовски 
- Радомир Лазаревиќ 
- Марија Јовановска 
- Илија Матеев 

 

2. Советот на Општина Валандово по 
предлог на Републичкиот совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата, со посебно 
Решение ќе ги именува претседателот, 
секретарот и членовите на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата- Валандово . 
 

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

 

Бр.08-103/14      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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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Р Е Ш Е Н И Е 
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 третата 
редовната седница, одржана на ден 
08.11.2021 година. 
 

Бр.09-876/15                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
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, 
67/17, 64/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.229/20), член 36 став 1 точка 5 и член 62 
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 третата редовна седница 
одржана на ден 08.11.2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници на Општина 

Валандово за  членови на  Училишниот одбор 
на СОУ  „Гоце Делчев“ Валандово 

 

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

 

- Валентина Зајкова 
- Лепа Костадиновска и 
- Сашко Нунов 
 

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.08-104/13 од 24.11.2017 година  

 

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

Бр.08-103/15      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за именување 

претставник на Општина Валандово во 
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ 

Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решение за именување 
претставник на Општина Валандово во 
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на третата редовната 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/16                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 106 став 2 од 
Законот за основното образование („Службен 
весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 36 
став 1 точка 5  и член 62 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 третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување претставник на Општина 

Валандово во Училишниот одбор на ООУ  
„Јосип Броз Тито“ Валандово 

 

1. За претставник на Општина 
Валандово во Училишниот одбор на ООУ  
„Јосип Броз Тито“ Валандово-претставник на 
основачот Општина Валандово, се именува: 

 

- Јасмина Проданова 
 

2. Со денот на влегувањето во 
сила на оваа Решение престанува да важи 
Решението за именување на вршител на 
должноста претставник на Општина 
Валандово во Училишниот одбор на ООУ  
„Јосип Броз Тито“ Валандово бр.08-80/5 од 
30.08.2021 година  
 

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

 

Бр.08-103/16      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за именување 

претставник на Општина Валандово во 
Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Јосифово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решение за именување 
претставник на Општина Валандово во 
Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Јосифово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на третата редовната 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/17                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 
Врз основа на член 106 став 2 од 

Законот за основното образование („Службен 
весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 36 
став 1 точка 5  и член 62 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 третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување претставник на Општина 

Валандово во  Училишниот одбор на ООУ  
„Страшо Пинџур“ Јосифово 

 

1. За претставник на Општина 
Валандово во Училишниот одбор на ООУ  
„Страшо Пинџур“ Јосифово-претставник на 
основачот Општина Валандово, се именува: 

 

- Јаворка Крстева 
 

2. Со денот на влегувањето во сила на 
оваа Решение престанува да важи Решението 
за именување на вршител на должноста 
претставник на Општина Валандово во 
Училишниот одбор на ООУ  „Страшо Пинџур“ 
Јосифово бр.08-80/9 од 30.08.2021 година  
 

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

 

Бр.08-103/17      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 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), член 37 
став 1 и член 50 став 3 од Статутот на 

Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за именување на 

претставници на Општина Валандово за 
членови на Управниот одбор на ЈОУДГ 

„Калинка“-Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
именување на претставници на Општина 
Валандово за членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ „Калинка“-Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на третата 
редовна седница, одржана на ден 08.11.2021 
година. 

 

Бр.09-876/18                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 

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, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), член 36 став 
1 точка 5 и член 62 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 третата 
редовна седница одржана на ден 08.11.2021 
година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претставници на Општина 

Валандово за членови на   Управниот одбор на 
Јавната  општинска установа за деца- 
Детска градинка „Калинка“ Валандово 

 

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

 

- Марија Јосифовска, дипл. семејнолог 
- Пепита Маркова, дипл. правник 
- Дејан Бошков, дипл правник 

 

2. Со 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.08-104/16 
од 24.11.2017 година.  
 

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

 

Бр.08-103/18      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

__________________________



   СТРАНА 13                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14                              09.11.2021 година 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 „25-
ти Мај“-Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на третата редовна 
седница, одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

Бр.09-876/20                     Градоначалник 
09.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

____________________________ 
Врз основа на член 35, во врска со член 

38 од Законот за културата („Службен весник 
на РМ“ бр.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, 39/16 и 11/18), член 36 
ста 1 точка 5 и член 62 од Законот за  
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 28, член 
25 и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на третата редовна седница одржана на ден 
08.11.2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
за именување на претседател и членови на 

Управниот одбор на Домот на културата  
„25-ти Мај“ Валандово  

 

1. За претседател и за членови 
на Управниот одбор на Домот на културата 
„25-ти Мај“ Валандово, СЕ ИМЕНУВААТ 
 

 Претседател 
- Игор Андонов 

 

Членови 
- Јасминка Давидовалиева 
- Виолета Дончева 
- Слободан Милошевски 
- Александар Тасев 

 

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

 

Бр.08-103/20      Совет на Општина Валандово 
08.11.2021 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

__________________________



 
 

 


