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Врз основа на член 21 став 1 точка 38  
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Р Е Ш Е Н И Е 
за избирање на Верификациона комисија за 
верификација на мандатите на членовите на 

Советот на Општина Валандово  
 

1.  СЕ ИЗБИРА Верификациона 
комисија за верификација на мандатите на 
членовите на Советот на Општина 
Валандово, во состав 

 

- Надица Недиќ, претседател 
- Јулија Тушевска, член 
- Нафи Караелмазов, член 

 
2. Верификационата комисија, 

врз основа на резултатите од спроведените 
избори за членови на Советот на Општина 
Валандово и увидот во уверенијата на 
избраните членови, изготвува Извештај со 
предлог за верификација на мандатот. 

 
3.  Решението влегува во сила со 

неговото донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-94/2          Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 год.                 Претседавач 
Валандово                најстар член на Советот 
                                         Аспарух Москов 

__________________________ 

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 Заклучокот за усвојување на 
Извештајот на Верификационата комисија за 
верификација на мандатите на членовите на 

Советот на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усво-  

јување на Извештајот на Верификационата    
комисија за верификација на мандатите на чле-    

новите на Советот на Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
првата-конститутивна седница, одржана на 
ден 01.11.2021 година. 
 

Бр.09-844/3                     Градоначалник 
01.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 45 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на првата-конститутивна 
седница, одржана на ден 01.11.2021 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот на 

Верификационата комисија за верификација на 
мандатите на членовите на Советот на  

Општина Валандово 

 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на 
Верификационата комисија и СЕ 
ВЕРИФИЦИРААТ мандатите на членовите на 
Советот на Општина Валандово и тоа на:. 

 

- Владимир Марков  
- Надица Недиќ  
- Нафи Караелмазов  
- Окан Абдулов  
- Мила Дончева 
- Никола Танушев 
- Марија Петкова 
- Валентина Јанева    
- Владимир Василев   
- Јулија Тушевска    
- Тоше Тодоров      
- Лазар Ангелов 
- Аспарух Москов 
- Ивана Готиќ 
- Анита Коцева 

 
2. Заклучокот влегува во сила од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-94/3          Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 год.                 Претседавач 
Валандово                најстар член на Советот  

                           Аспарух Москов       
__________________________ 

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 на Советот на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
избирање нна Претседател на Советот на 

Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на првата-конститутивна 
седница, одржана на ден 01.02.2021 година. 
 

Бр.09-844/4                     Градоначалник 
01.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 47 став 1 и 2  од  

Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/2002), член 19 став 1 и 
член 21 став 1 точка 37 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на конститутивната седницата, 
одржана на 01.11.2021 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
за избирање на Претседател на Советот на 

Општина Валандово  

1. ВЛАДИМИР МАРКОВ, СЕ 
ИЗБИРА за Претседател на Советот на 
Општина Валандово.  

 



   СТРАНА 3                                     „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12                              01.11.2021 година 

 

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

Бр.08-94/4          Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 год.                 Претседавач 
Валандово               најстар член на Советот 

                          Аспарух Москов 
__________________________ 
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 членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање 
на претседател и членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
првата седница, одржана на ден 01.11.2021 
година. 
 

Бр.09-844/5                     Градоначалник 
01.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62  од  Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 32 став 
5 и член 50 став 2  од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на првата седница, одржана на ден 
01.11.2021 година, донесе  

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

Комисијата за мандатни прашања, избори и 

именувања 

1. СЕ ИЗБИРААТ  претседател и 
членови на Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања, со следниот состав: 

 
претседател 
Надица Недиќ  

 
членови 
Марија Петкова 
Нафи Караелмазов 
Јулија Тушевска 
Аспарух Москов 

 
2. Решението влегува во сила од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-94/5          Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 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 Одлуката за определување на 
членови на Советот на Општина Валандово за 

учество во постапката при склучување на 
бракови на подрачјето на Општина Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

определување на членови на Советот на 
Општина Валандово за учество во постапката 
при склучување на бракови на подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на првата 
седница, одржана на ден 01.11.2021 година. 
 

Бр.09-844/6                     Градоначалник 
01.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 27 став 1 од 

Законот за семејството („Службен весник на 
РМ“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004,.33/2006, 
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 
115/14, 104/15, 150/15 и „Службен весник на 
РСМ“ бр.53/21), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43, член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на првата седница, одржана на ден 
01.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 

за определување на членови на Советот на 

Општина Валандово за учество во постапката 

при склучување на бракови на подрачјето на 

Општина Валандово 

Член 1 

Со оваа Одлука се определува дека 
сите членови на Советот на Општина 
Валандово може да учествуваат во 
постапката при склучување на бракови на 
подрачјето на Општина Валандово. 

Член 2 
Членовите на Советот ќе учествуваат 

во постапката при склучување на бракови 
според своето живеалиште и живеалиштето и 
желбата на младоженците.  

Член 3 
 Членот на Советот кој треба да 
учествува во постапката при склучувањето на 
брак, а од било која причина е спречен, 
должен е да си обезбеди соодветна замена 
од останатите членови на советот. 

  



СТРАНА 4                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12                              01.11.2011 година 
 

Член 4 

Комуникацијата помеѓу надлежната 
матична служба и членот на Советот кој би 
учествувал во постапката при склучувањето 
на брак ќе се врши преку техничкиот секретар 
на Градоначалникот во Администрацијата на 
Општина Валандово. 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-94/6        Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 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 Одлуката за формирање на 

Комисија за спомен одбележување, давање на 
имиња, награди, признанија и информирање и 

за избирање на претседател и членови на 
комисијата 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
формирање на Комисија за спомен 
одбележување, давање на имиња, награди, 
признанија и информирање и за избирање на 
претседател и членови на комисијата, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
првата седница, одржана на ден 01.11.2021 
година. 
 

Бр.09-844/7                     Градоначалник 
01.11.2021 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 62  од  Законот за 
локалната самоуправа („Сл. 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 првата седница, одржана на ден 
01.11.2021 година, донесе  

О Д Л У К А 
за формирање на Комисијата за спомен 

одбележување, давање на имиња, награди, 
признанија и информирање и за избирање на 

претседател и членови на Комисијата 

Член 1 
СЕ ФОРМИРА  Комисијата за спомен 

одбележување, давање на имиња, награди, 
признанија и информирање, со следниот 
состав: 

 
претседател 
Валентина Јанева  

 
членови 
Никола Танушев 
Окан Абдулов 
Лазар Ангелов 
Ивана Готиќ 
 

Член 2 
Комисијата од член 1 на оваа Одлука 

разгледува прашања кои се однесуваат на 
изградбата, заштитата, одржувањето и 
унапредувањето на спомениците на културата 
во општината и споменичкото одбележување 
на настани и личности, ги разгледува 
предлозите и мислењата за именување на 
улици, мостови, плоштади и други јавни 
објекти, предлозите и мислењата за 
доделување на награди и признанија, како и 
прашањата кои се однесуваат на 
информирањето. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“.    

Бр.08-94/7        Совет на Општина Валандово 
01.11.2021 год.                 Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

__________________________ 
 
 



 


