
S lu`ben glasnik 
na op{tina Valandovo 

Број 11                                                                 06 Ноември 2017 година, Понеделник 
 

 

www.valandovo.gov.mk 
 

 

Совет на општина Валандово: 
 

1. Решение зa објавување на Решението за 
    верифицирање на мандат на член на 
    Советот на Општината Валандово ..............1 
2. Решение зa верифицирање на мандат на 
    член на Советот на Општината Валандово 1 
3. Решение зa објавување на Одлуката за 
    доделување на награда и признанија по 
    повод празникот на општината  
    „6-ти Ноември“  .............................................1 
4.Одлука за доделување на награда и 
    признанија по повод празникот на 
    општината  „6-ти Ноември“ ..........................1 
 

  

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 верифицирање 

на мандатот на член на Советот на  
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
верификација на мандатот на член на Советот 

на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на вонредната 
седница, одржана на ден 03.11.2017 година. 
 

Бр.09-957/2                     Градоначалник 
06.11.2017 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 
 

Vrz  osnova na ~len 8 od Delovnikot 
za rabota na Sovetot na Op{tina Valandovo, 
Sovetot na Op{tina Valandovo na 
vonrednata sednica odr`ana na den 
03.11.2017 godina, donese 

R E [ E N I E 
za verificirawe na mandat na 

~len na Sovetot na Op{tina Valandovo 

 
 1. SE VERIFICIRA mandatot na ~len 
na Sovetot na Op{tina Valandovo na Toni 
Pandev.  

 2. Re{enieto vleguva vo sila so 
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Valandovo".       

Бр.08-94/2          Совет на Општина Валандово 
03.11.2017 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), 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 Одлуката за 

доделување на награда и признанија по 
повод празникот на општината 

„6-ти Ноември“ 
 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
доделување на награда и признанија по    
повод празникот на општината „6-ти Ноември“, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на вонредната седница, одржана 
на ден 03.11.2017 година. 
 

Бр.09-957/3                     Градоначалник 
06.11.2017 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len ~len 36 stav 1 

to~ka 15 od Zakonot za lokalnata 
samouprava “Slu`ben vesnik na RM” 
br.5/2002) i ~len  21 stav 1 to~ka 44 od 
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot na 
Op{tina Valandovo na vonrednata sednica 

odr`ana na den 03.11.2017 godina, donese 
 

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


  
 

06.10. 2017 година      “SLU@BEN         GLASNIK”     Bр.11                               СТРАНА 2 

 

O D L U K A 
za dodeluvawe nagrada i priznanija po povod 

praznikot na op{tinata “6-ti Noemvri” 

^len 1 
 So ovaa Odluka se dodeluva nagrada 
i priznanija po povod praznikot na 

op{tinata “6-ti Noemvri”, za 2017 godina i 

toa, 
  

Nagrada vo forma na plaкeta na: 

- Вокална група 
 РАСПЕАНИ ВАЛАНДОВЧАНИ -  
               za neguvawe na folklornite tradicii    
                i afirmirawe na op{tinata preku  
             brojni nastapi i u~estva na doma{ni i 
             me|unarodni natprevari 

    

Priznanie vo forma na diploma na: 

- Gra|anska inicijativa 
“SPAS ZA VALANDOVO” -  
              za ogromnite zalo`bi i aktivnosti na    
             planot na za{titata na zdravjeto na 
              lu|eto i `ivotnata sredina i na po- 
              digaweto na svesta za {tetnosta od 
              rabotata na rudnici so otvoren kop 

 
- GROZDENA I SIMEON \OR\IEVI -                                      

              za dolgogodi{noto nesebi~no zalaga-    
             we i pridones vo odr`uvaweto na Ma- 
             nastirskiot kompleks “sv.\or|i” Vala- 
             ndovo i za~uvuvaweto na duhovnite 

               bogatstva na op{tinata 
 

- ROBERT TOM ISIROV -                                
           za nesebi~na pomo{ na gra|anite od    
             Op{tina Valandovo vo borbata  za 
             rabota i egzistencija i razni materi- 
             jalni poddr{ki od humanitaren kara- 
             kter 
      

- Love~kop dru{tvo                               
“OREL” Valandovo -  
              za 70 godi{no postoewe i neguvawe na    
                lovnite tradicii i afirmirawe na   
             op{tinata preku u~estva na regional- 
             ni,dr`avni i me|unarodni natprevari 
 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila od 
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Valandovo”. 

Бр.08-94/3          Совет на Општина Валандово 
03.11.2017 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

__________________________ 
    
 



 


