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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO
Broj 7
30.05. 2013 godina

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува:
Одделение за човечки ресурси,
Правни и општи работи

Мај, 2013

-1Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 29.05. 2013
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од свечената седница
на Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на Свечената седница која се одржа на ден 24.05.
2013 година и тоа:

I.

1.
II.

Одлука за доделување на општинска награда „Св.Кирил и Методиј“.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 08- 1259/1
30.05.2013 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дарко Шехтански,с.р.
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Страна бр.2

-2Врз основа на член 4 од Одлуката за востановување на општински награди и
признанија бр.07-610/1 од 25.09.2009 година и објавениот Конкурс за доделување на
општинска награда Св.Кирил и Методиј бр.11-956/1 од 24.04.2013, како и врз основа на
Записникот од Одборот за доделување на општински награди и признанија бр. 11-956/2 од
17.05.2013, Советот на Општина Делчево, на седницата, одржана на ден 24.05.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
за доделување на општинска награда
Св.Кирил и Методиј
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Делчево доделува општинска награда Св.Кирил
и Методиј.
Член 2
Општинската наградата Св.Кирил и Методиј се доделува на:
1.
Александар Белогаски за достигнувања во областа ликовна уметност и култура
(најдобро студентско дело во Југоситочна Европа во 2011 година)
2.
НВО „КХАМ“, Делчево за подобрување на социо-економската положба на Ромите во
Делчево (преку спроведување на низа проекти во разни области)
3.
КК „Клубски“, Делчево за достигнувања во областа спорт (освоен Куп на Македонија
во женска кошарка – 2013
4.
Проф.Васка Пандова за достигнувања и промоција на образованието во општината
(за освоена петта награда на меѓународнииот натпревар за политичко образование, за
проект на тема „Алтернативна енергија“).
Член 3
Општинската награда Св.Кирил и Методиј се доделува во форма на плакета и
диплома.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1219/1
24.05.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Драган Христов,с.р.

Страна бр.3
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