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329.
Вп врска сп член 52 став 5 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа („Службен
весник на РМ“ брпј 05/02), а врз пснпва на член 41 став 1 и член 51 став 3 пд
Статутпт на Ппштина Штип („Службен гласник на Ппштина Штип“ брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), градпначалникпт на Ппштина Штип,
дпнесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАОЕ ЧЛЕН НА СПВЕТПТ КПЈ
ЌЕ ГП ЗАМЕНУВА ГРАДПНАЧАЛНИКПТ
1. ГП НАЗНАЧУВАМ Јане Миланов, член на Спветпт на Ппштина Штип, да ме
заменува вп случај на спреченпст или птсусутвп вп сите случаи утврдени
сп закпн.
2. ГП ПВЛАСТУВАМ Јане Миланов за пптписник на сите сметки и финансиски
дпкументи на Ппштина Штип вп случаите пд став 1 на пва Решение.
3. На членпт на Спветпт му мирува функцијата член на Спветпт за времетп
кпга гп заменува градпначалникпт.
4. Сп стапуваое вп сила на пва решение престанува да важи решениетп брпј
09-3819/1 пд 22 јули 2019 гпдина.
5. Пва Решение влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави вп
„Службен гласник на Ппштина Штип“.
Пбразлпжение
Спгласнп член 51 став 5 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа („Службен
весник на РМ“ брпј 05/02), „градпначалникпт ппределува кпј пд членпвите на
спветпт ќе гп заменува вп случаи на спреченпст или птсуствп, вп спгласнпст сп
ппстапка утврдена сп статутпт.
Спгласнп член 41 пд Статутпт на Ппштина Штип („Службен гласник на
Ппштина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), „за време
на спреченпст или птсуствп пд шест месеци градпначалникпт гп заменува член
на Спветпт на ппштината кпј гп назначува градпначалникпт.
На членпт на Спветпт му мирува функцијата член на Спветпт за времетп
кпга гп заменува градпначалникпт.“
Спгласнп гпренаведенптп се дпнесе решение какп вп дисппзитивпт.
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