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РЕГИСТАР
за 2021 година
I. Градоначалник на Општина Валандово
Ред.
бр.

Назив на актите

Страна

Бр.на
Службен
гласник

Датум на
издавање

1.

Решение за именување Директор на ООУ „Страшо
Пинџур“ с.Јосифово, Валандово

2

1

29.01.2021 г.

2.

Решение за констатирање престанок на мандат на
вршител на должноста Директор на Јавното
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово
Решение за именување вршител на должноста
Директор на Јавното претпријатие „Комунален
сервис“ Валандово

2

15

30.11.2021 г.

2

15

30.11.2021 г.

2

1

29.01.2021 г.

3

1

29.01.2021 г.

4

1

29.01.2021 г.

4

1

29.01.2021 г.

3.

II. Совет на Општина Валандово
1. О д л у к и
1.

2.

3.

4.

Одлука за давање право за поставување на урбана
опрема-покриен шанк и тераса со настрешници во
Валандово на КП 2837 КО Валандово
Одлука за давање право за поставување на
урбана опрема - шанк и тераса со или без
настрешници во Пирава на КП 15328 КО Пирава
Одлука за долгорочно домашно задолжување на
Општина Валандово во рамки на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги (МСИП2)
Одлука зa одобрување на средства за реализација

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

на програмски активности на фубалскиот клуб
„Младост“ Удово
Одлука за утврдување на максималниот износ на
вредност на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорот на
јавната Општинска Установа-Детска градинка
Калинка“ Валандово за 2021 година
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
преметување на платите на јавните службеници во
јавната Општинска Установа-Детска градинка
„Калинка“ Валандово за 2021 година
Одлука за давање согласност за финансиско
учество во проект „Изработка на проектна
документација за изградба на дистрибутивна
гасоводна мрежа во град Валандово“
Одлука за измена и дополнување на Статутот на
Општина Валандово
Одлука за дополнување на одлуката за комунален
ред на Општина Валандово
Одлука зa донесување на урбанистички план за
село Казандол Општина Валандово
Одлука за определување на широчината на
заштитниот крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К
2” и “К 3”
Одлука за измена на Статутот на Општина
Валандово
Одлука за давање согласност за воведување на
нови образовни профили во СОУ ,,Гоце Делчев”
Валандово
Одлука за отпочнување на постапката за експропријација на недвижност и резервирање на
средства во Буџетот на Општина Валандово за
надоместок на експропираната недвижност
Одлука за основање на заедничко јавно
претпријатие за заловување и третман на бездомни
кучиња
Одлука за изменување и дополнување на Буџетот
на Општина Валандово за 2021 година
Одлука за изменување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година
Одлука за неодржување на „Фолк-Фест Валандово
2021 година“
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на Фудбалски клуб
„Младост“ Удово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на Спортски Клуб „ПроектЦико“ Јосифово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски
активности
на
Општинската
организација на Сојузот на борците Валандово
Одлука за одобрување Финансиска помош на
фамилијата Стојанови од с.Јосифово, Валандово за
лекување на дете
Одлука за одобрување средства за финансиска
поддршка на проект на модниот дизајнер Маја
Арабаџиева од Валандово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на Здружение „Чинар Турк“
Валандово
Одлука за усвојување на Урбанистичка ревизија за
Општина Валандово
Одлука за намера за реализација на проект со
заем од Проектот за енергетска ефикасност во
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28.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за
потпишување на Иницијален договор
Одлука за измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Валандово за 2021 год
Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за основање на Центар за развој на
Југоисточниот плански регион број 07-56/7 од
25.07.2008 година
Одлука за основање на Центар за развој на
Југоисточниот плански регион (Пречистен текст)
Одлука за определување на широчината на
крајбрежен појас на водотекот „К1“ и „К2“ во
опфатот на село Раброво
Одлука за одобрување на средства како
финансиска поддршка на Општина Валандово во
изградбата на црквата „Рождество на Пресвета
Богородица“ во Валандово
Одлука за финансиска поддршка за реализација на
спортско-културна
манифестација
„Јосифовско
лето“ 2021 година
Одлука за одобрување на средства за реализација
на програмски активности на Спортски фудбалски
клуб „ПРОКТ-ЈОСИФОВО“ – с.Јосифово,
Валандово
Одлука за одобрување на средства за реализација
на програмски активности на Фудбалски клуб
„Младост“ Удово
Одлука за одобрување на средства за реализација
на програмски активности на Фудбалски клуб
„Победа“ Валандово
Одлука за финансиска поддршка за реализација на
спортска манифестација турнир во баскет 3 х 3 во
Валандово
Одлука за финансиска поддршка за реализација на
традиционална манифестација „Ромска вечер“ 2021
година
Одлука за одобрување на средства за финансиска
поддршка за одржување на традиционален
меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2021“ во с.
Јосифово
Одлука за одобрување средства за доделување на
парична награда на учесници во справувањето со
пожарите
кои зафатија дел од подрачјето на
Општина Валандово на почетокот од месец
август 2021 година
Одлука за донесување на Годишна Програма за
работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2021/2022 година
Одлука за донесување на Годишна Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
учебната 2021/2022 година
Одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се стакнуваат изборни плакати
Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово
Одлука за донесување на Годишна Програма за
работа на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово за
учебната 2021/2022 година
Одлука за определување на членови на Советот
на Општина Валандово за учество во постапката
при склучување на бракови на подрачјето на
Општина Валандово
Одлука за формирање на Комисија за спомен
одбележување, давање на имиња, награди,
признанија и информирање и за избирање на
претседател и членови на комисијата
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Одлука за доделуaње на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина
Валандово по повод празникот на општината
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
Одлука за формирање на Комисија за јавно
осветлување и за избирање на претседател и
членови на комисијата
Одлука за формирање на Општинска Комисија за
процена на штети од елементарни непогоди
Одлука за формирање на Комисија за еднакви
можности на жените и мажите
Одлука за формирање на Комисија за односи и
соработка со други општини и за избирање на
претседател и членови на комисијата
Одлука за формирање на Комисија за односи меѓу
заедниците и за именување на претставници од
заедниците застапени во Општина Валандово
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
Одлука за формирање на Совет за јавно здравје
Одлука за формирање на Орган за надзор за
вршење на внатрешна контрола на работењето на
ЈОУДГ „Калинка“- Валандово
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2021 година
Одлука за одобрување средства за лекување
Одлука за одобрување средства за инвалидска
количка
Одлука за одобрување средства на планинари
Одлука за доделување на еднократна парична
помош на семејства за запишување на дете во прво
одделение во Општинските основни училишта
Одлука за одобрување на средства за санирање
на штетите од пожар на индивидуална семејна куќа
сопственост на Седат Мурадов од с.Калково
Одлука за давање на приоритет за користење на
грант сретства од Вториот проект за одобрување
на општинските услуги МСИП2
Одлука за утврдување приоритет на Проектот
„Изградба на водоснабдителен систем за Калково,
Општина Валандово
Одлука за сопствено учество во реализација на
Проект „Изградба на водоснабдителен систем за
с. Калково, Општина Валандово“
Одлука за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2021 година
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2021 година
Одлука за останување во сила и продолжување на
постапката по објавениот Меѓународен конкурс за
избор на композиции за 35то издание на Фолк Фест
Валандово и за продолжување на мандатот на
избраните директори на „Фолк Фест“ Валандово
Одлука за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за 2022 година
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државните службеници за 2022 година
Одлука за прифаќање на донација од Државна
видеолотарија – Аустриа Касинос ДОО Скопје
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Одлука
за
престанување
со
работа
и
спроведување на ликвидација, промена на назив
на фирма и назначување на ликвидатор на ЈП
„АСТРА-ЛУНА” Струмица
Одлука зa продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
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2. Р е ш е н и ј а
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73.
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89.

Решение за констаирање престанок на мандат и
за избирање член на Комисијата за јавно
осветлување
Решение за разрешување на член и именување
на вршител на должноста член на Училишниот
одбор претставник на основачот на ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово
Решение за разрешување на член и именување
на вршител на должноста член на Училишниот
одбор претставник на основачот на ООУ „Страшо
Пинџур“
Решение за за предлагање на член на
Надзорниот одбор на заедничкото Јавно
претпријатие за заловување на бездомни кучиња
„АСТРА-ЛУНА“ – Струмица
Решение за избирање на Верификациона
комисија за верификација на мандатите на
членовите на Советот на Општина Валандово
Решение за
избирање на Претседател на
Советот на Општина Валандово
Решение за избирање на претседател и на
членови на Комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања
Решение за избирање на претседател и на
членови на Комисијата за финансирање,
буџет
и локален економски развој
Решение за избирање на претседател и на
членови
на
Комисијата
за
урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина
Решение за избирање на претседател и на
членови
на
Комисијата
за
општествени
дејности
Решение за избирање на претседател и на
членови на Комисијата за Статут и прописи
Решение за утврдување на кандидати за
претседател,
секретар
и
членови
на
Општинскиот
совет
за
безбедност
на
сообраќајот на патиштата-Валандово
Решение за именување на претставници на
Општина Валандово за членови на Училишниот
одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
Решение за именување претставник на Општина
Валандово за членови на Училишниот одбор на
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
Решение за именување претставник на Општина
Валандово за членови на Училишниот одбор на
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
Решение за именување на претставници на
Општина Валандово за членови на Управниот
одбор на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово
Решение за именување на претседател и
членови на Управниот одбор на Домот на
културата „25-ти Мај“-Валандово
Решение за верификување на членови на Локал-

90.

91.

92.

93.

ниот младински совет на Општина Валандово
Решение за именување членови на Управниот
одбор на Јавното претпријатие „Комунален
сервис“- Валандово, претставници на основачот
Општина Валандово
Решение за именување членови на Надзорниот
одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие „Комунален
сервис“- Валандово
Решение за разрешување и за именување на
член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово
Решение за именување на членови на Управниот
одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“
Валандово – претставници на Единицата на
локалната самоуправа Валандово

7

15

30.11.2021 г.

8

15

30.11.2021 г.

3

16

22.12.2021 г.

4

16

22.12.2021 г.

6

1

29.01.2021 г.

7

1

29.01.2021 г.

8

1

29.01.2021 г.

8

1

29.01.2021 г.

8

1

29.01.2021 г.

9

1

29.01.2021 г.

8

2

01.03.2021 г.

8

2

01.03.2021 г.

9

2

01.03.2021 г.

9

2

01.03.2021 г.

3

3

23.03.2021 г.

3

3

23.03.2021 г.

4

3

23.03.2021 г.

4

3

23.03.2021 г.

3. З а к л у ч о ц и
94.

95.

96.

97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал 01.01.2020
година до 31.12.2020
година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
реализацијата на програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во општина
Валандово во 2020 година
Заклучокот за усвојување на Извештајот за
реализација на програмата за одржување на
јавното осветлување на подрачјето на Општина
Валандово за 2020 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
работата на Територијалната противпожарна
единица Валандово во 2020 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
реализираната годишна програма за работа на
ЈОУ Дом на култура ,,25-ти Мај,, Валандово за
2020 година
Заклучок за усвојување на програмата за работа
на ЈОУ Дом на култура ,,25-ти Мај,, Валандово за
2021 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
на Општина Валандово за 2020 година
Заклучок давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП ,,Комунален Сервис,, Валандово
за 2020 година
Заклучок за давање согласност на финансискиот
извештај за работата на ЈП ,„Комунален сервис“,
Валандово за 2020 година
Заклучок за усвојување на јавната безбедност и
безбедност на сообраќајот на подрачјето на
Општина Валандово за второто полугодие од
2020 год
Заклучок за усвојување на завршните сметки на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2020 година
Заклучок за усвојување на Завршните сметки на
ООУ,,Јосип Броз Тито” Валандово
Заклучок за усвојување на завршните сметки на
ООУ „Страшо Пинџур“Јосифово за 2020 година
Заклучок за усвојување на Завршните сметки на
ЈОУДГ „Калинка“Валандово за 2020 година

108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.

116.

117.

118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126
127.
128.

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај
за спроведувањето на Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион за 2020 година
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај
за работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2020 година
Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал 01.01.2021 година до 31.03.2021
година
Заклучок за усвојување на Информацијата за
состојбата со дивите депонии во Општина
Валандово
Заклучоци по Информацијата за состојбата на
имотот на Општина Валандово
Заклучок за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување на Општина
Валандово за 2021 година
Заклучок за усвојување на Елаборатот за
проценета штета од елементарна непогода:
СЛАНА
Заклучок за давање согласност на финансискиот
извештај за работењето на ЈП Комунален Сервис
Валандово за периодот од 01.01.2021 година до
31.03.2021 год
Заклучок за давање согласност на одлуката за
утврдување на цени на услуги за празнење на
септички јами ,црпење и отстранување на
непречистени отпадни и фекални води
Заклучок за усвојување на Извештајот за оцена
на перфомансите на јавните расходи и финансиска одговорност (Public expenditure and financial
accountability-PEFA) на Општина Валандово
Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал од 01.01.2021 до 30.06.2021 година
Заклучок за усвојување на измената на
Годишниот план за вработување на Општина
Валандово за 2021 година
Заклучок за усвојување на Годишниот план за
вработување на Општина Валандово за 2021
година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
за учебната 2020/2021 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
за учебната 2020/2021 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за 2022 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово за 2022 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за 2022 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за 2022 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУ Дом на културата
„25-ти Мај“ Валандово за 2022 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за

50

4

29.04.2021 г.

50

4

29.04.2021 г.

51

4

29.04.2021 г.

5

5

01.06.2021 г.

5

5

01.06.2021 г.

5

5

01.06.2021 г.

3

6

22.06.2021 г.

4

6

22.06.2021 г.

4

6

22.06.2021 г.

5

6

22.06.2021 г.

12

7

05.08.2021 г.

12

7

05.08.2021 г.

12

7

05.08.2021 г.

4

8

30.08.2021 г.

4

8

30.08.2021 г.

4

8

30.08.2021 г.

5

8

30.08.2021 г.

5

8

30.08.2021 г.

5

8

30.08.2021 г.

6

8

30.08.2021 г.

2

11

27.09.2021 г

129.
130.
131.

132.

133.
134.

135.
136.
137.
138.

работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
учебната 2020/2021 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2020-2021 година
Заклучок за усвојување на Годишната Програма
за работа на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово за
2021-2022 година
Заклучок за усвојување на Извештајот на
Верификационата комисија за верификација на
мандатите на членовите на Советот на Општина
Валандово
Заклучок за усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Валандово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2021 до 30.09.2021 година
Заклучок за одобрување на Планот на програми
за развој
Заклучок за давање согласност на Кварталениот
финансиски извештај за работата на Јавното
Претпријатије „Комунален сервис” Валандово за
период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година
и за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021
година
Заклучок за усвојување на финансискиот план на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022 година
Заклучок за давање согласност на Програмата за
работа и развој на Јавното претпријатие
„Комунален сервис“ Валандово за 2022 година
Заклучок за усвојување на Програмата за работа
на Територијалната противпожарна единица
Валандово во 2022 година
Заклучок за усвојување на Програмата за млади
на Општина Валандово за 2022 година

2

11

27.09.2021 г

3

11

27.09.2021 г

2

12

01.11.2021 г.

8

15

30.11.2021 г.

44

17

30.12.2021 г.

50

17

30.12.2021 г.

50

17

30.12.2021 г.

50

17

30.12.2021 г.

51

17

30.12.2021 г.

51

17

7

1

29.01.2021 г.

9

1

29.01.2021 г.

5

3

23.03.2021 г.

51

4

29.04.2021 г.

52

4

29.04.2021 г.

5

6

22.06.2021 г.

13

7

05.08.2021 г.

9

15

30.11.2021 г.

30.12.2021

4. П р о г р а м и
139.
140.
141.

142.

143.
144.

145.
146.

Годишна програма за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Валандово во 2021 година
Програма за изменување и дополнување на
програма за поставување на урбана опрема во
општина Валандово за 2021 година
Програма за спроведување на општи мерки за
заштита на населението од заразни болести на
подрачјето на Општина Валандово во 2021
година
Програма за изменување и дополнување на
Годишната Програма за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Валандово во 2021 година
Програма за дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на Општина Валандово
за 2021 година
Програма за изменување и дополнување
наГодишната
Програма
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2021 година
Програма за дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање на Општина Валандово
за 2021 година
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема во
Општина Валандово за 2021 година

147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.

Програма за одржување на јавната чистота во
Општина Валандово за 2022 година
Програма за локален економски развој на
Општина Валандово за 2022 година
Програма за активности на Општина Валандово
во областа на културата во 2022 година
Програма за активности на Општина Валандово
во областа на социјалната заштита и заштитата
на децата во 2022 година
Програма за активности на Општина Валандово
во областа на спортот и млади во 2022 година
Програма за одбележување на значајни дати,
настани и личности од поблиското и подалечното
минато на македонскиот народ и општината во
2022 година
Програма за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Валандово за 2022 година
Програма за урбанистичко планирање на
Општина Валандово за 2022 година
Програма за поставување на урбана опрема во
Општина Валандово за 2022 година
Програма за одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Валандово за 2022
година
Програма за работа на Советот на Општина
Валандово за 2022 година

4

16

22.12.2021 г.

5

16

22.12.2021 г.

7

16

22.12.2021 г.

8

16

22.12.2021 г.

9

16

22.12.2021 г.

10

16

22.12.2021 г.

51

17

30.12.2021 г.

54

17

30.12.2021 г.

55

17

30.12.2021 г.

57

17

30.12.2021 г.

58

17

30.12.2021 г.

2

2

01.03.2021 г.

9

15

30.11.2021 г.

2
47
61

17
17
17

30.12.2021 г.
30.12.2021 г.
30.12.2021 г.

5. Д р у г и а к т и
158
151.

159.
160.
161.

Завршна сметка на Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година
Изјава дека Општина Валандово ги исполнува
условите кои се бараат во врска со реализација
на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем
за с.Калково, Општина Валандово“
Буџет на Општина Валандово за 2022 година
Буџетски календар за 2022 година
Деловник за работа на партиципативното тело за
урбанистичко планирање

III. Општинска изборна комисија
Ред.
бр.

Назив на актите

Страна

Бр.на
Службен
гласник

Датум на
издавање

1.

Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0280
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0281
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0282
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0283
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0284
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки

2

9

10.09.2021 г.

2

9

10.09.2021 г.

3

9

10.09.2021 г.

3

9

10.09.2021 г.

4

9

10.09.2021 г.

4

9

10.09.2021 г.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

одбор за Избирачко место број 0284/1
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0285
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0286
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0287
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0288
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0289
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0290
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0291
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0292
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0293
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0294
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0295
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0296
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0297
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0298
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0299
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0300
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0301
Решение зa именување на претседател, негов
заменик, членови и нивни заменици во Избирачки
одбор за Избирачко место број 0302
Решение зa изменување и дополнување на
Решението за формирање на Избирачки одбор за
Избирачко место број 0280
Решение зa изменување и дополнување на
Решението за формирање на Избирачки одбор за
Избирачко место број 0282
Решение зa изменување и дополнување на
Решението за формирање на Избирачки одбор за
Избирачко место број 0283
Решение зa изменување и дополнување на
Решението за формирање на Избирачки одбор за
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Избирачко место број 0284
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0289
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0291
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0291
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0292
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0295
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0299
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0300
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0301
Решение зa изменување и дополнување
Решението за формирање на Избирачки одбор
Избирачко место број 0302
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