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___________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Завршната сметка на Буџетот
на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Завршната сметка на
Буџетот на Општина Валандово за 2018
година, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на дваесет и првата редовна
седница, одржана на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/2
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 33 став 1 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 7
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) ) и член
21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово,
на дваесет и првата редовна седница,
одржана на ден 14.03.2019 година, донесе
ЗАВРШНА СМЕТКА
нa Буџетот на Општина Валандово
за 2018 година

Член 1
Вкупниот износ на планираните и
остварените приходи и расходи во 2018
година изнесуваат:
планирани
I. Вкупни приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Трансфери
донации

II. Вкупни расходи
Утврдени намени

Резерви
I. Дефицит

реализирани

281.466.000 ден.
37.146.000 ден.
18.720.000 ден.
33.224.000 ден.
104.586.000 ден.
42.520.000 ден.
45.270.000 ден.

192.440.475 ден
19.922.866 ден.
12.627.714 ден.
6.937.542 ден.
102.199.232 ден.
25.460.274 ден.
25.292.847 ден.

281.466.000 ден.
279.766.000 ден.
1.700.000 ден.

196.149.843 ден
195.773.926 ден.
375.917 ден.

-

3.709.368 ден.

ГЛАСНИК”

Бр. 3

СТРАНА 2

IV. Финансирање

3.709.368 ден.

Прилив

0

- Домашно задолжување
- Странски заем

0
0

Депозит

0

3.709.368 ден.
0
0
3.709.368 ден.

Одлив
- отплата на главнина

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на
Општина Валандово на 31.12.2018 година
претставува разлика од пренесениот вишок
на приходи од претходната 2017 година
(26.051.326) и дефицит од тековната 2018
година (3.709.368) и изнесува
- Салдо на 31.12.2018 год.
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинансирачки
aктивности
Салдо буџет донации

22.341.958 ден.
5.904.333 ден.
11.188.314 ден.
1.438.856 ден.
3.810.455 ден.

Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на основниот
буџет, во износ од 5.904.333 денари, се
пренесува како прилив на основниот буџет на
Општина Валандово за 2019 година.
Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
дотации, во износ од 11.188.314 денари, се
пренесува како прилив на буџетот на дотации
на Општина Валандово за 2019 година.
Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинансирачки активности, во износ од
1.438.856 денари, се пренесува како прилив
на буџетот на самофинансирачки активности
на Општина Валандово за 2019 година.
Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
донации, во износ од 3.810.455 денари, се
пренесува како прилив на буџетот на донации
на Општина Валандово за 2019 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи
по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени, се
искажани во билансите на приходи и расходи.
Член 4
32.154.317 ден.
ден.
Во 5.851.098
посебниот
дел на Завршната
3.908.042 ден.
сметка на Буџетот
на
општина
Валандово за
95.785.638 ден.
31.996.916
2018 година
се ден.
искажани планираните и
ден.
извршените 1.807.232
расходи
по потпрограми, сметки и
основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на
Буџетот на Општина Валандово за 2018 годи-

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 3

на ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-42/2
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување на
Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година

15.03.2019 година

Бр.08-42/4
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот за пресметување на
платите на Јавните службеници во ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово за 2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Валандово за 2019
година, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на дваесет и првата редовна
седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2019 година, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година.

Бр.09-306/4
15.03.2019 год.
Валандово

Бр.09-306/10
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 23 став 8 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („службен весник на
РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2
и член
62 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, член 45,
член 48 став 1 и член 99 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на дваесет и првата редовна
седница, одржана на ден 14.03.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 88 став 3 од
Законот за административни службеници
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и 47 став 1
од Статутот на Општина Валандово и член 9
од Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година, бр.08190/3 од 27.12.2018 година, Советот на
Општина Валандово на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ОДЛУКА
за утрдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на јавните
службеници во Јавната Општинска УстановаДетска градинка„Калинка“ Валандово за
2019 година

Член 1
Во член 11 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, бр.08-190/3 од
27.12.2018 година, се вршат следните измени:
во став 1 алинеја 1 зборот „наменската“ се брише;
во став 1 алинеја 2 зборовите „од
општинскиот буџет“ се бришат;
во став 2 зборовите „од општинскиот
Буџет“ се заменуваат со зборовите „со блок
дотации“

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување
на платите на јавните службеници во Јавната
Општинска
Установа-Детска
градинка
„Калинка“ Валандово, за периодот од
01.01.2019 година до 31.08.2019 година
изнесува 77,24 денари, а за периодот од
01.09.2019 година до 31.12.2019 година
изнесува 81,10 денари.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“, а ќе се применува со

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 3

15.03.2019 година

исплата на плата за месец февруари 2019
година.

2. Средства од Буџетот на општина
Валандово ………..………..
250.000,00 ден.

Бр.08-42/10
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

____________________________
Вкупно приходи: …… 3.050.000,00 ден.

___________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ

III
Средствата од Точка 2
Програма ќе се употребат за
намена:

на оваа
следната

I – ИНВЕСТИЦИОНА ГРАДБА
1.

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ

Марвинци

за објавување на Годишната
Програма за изградба, рекостукција и
одржување на локалните патишта и улици
во Општина Валандово во 2019 година

1.Улица КП бр.1838/1 КО Марвинци, должина
325,0м, ширина 4,0м и должина 212,0м,
ширина 3,50м. …................ 3.050.000,00 ден.

СЕ ОБЈАВУВА Годишната Програма
за изградба, рекостукција и одржување на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2019 година, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и
првата редовна седница, одржана на ден
14.03.2019 година.

________________________________
Вкупно инвестициона градба на
улици
.…….......….. 3.050.000,00 ден.
Доколку по
спроведувањето
на
постапка за јавна набавка, за реализација на
планираната изградба, се постигне цена
пониска од средствата кои се планирани со
Програмата и доколку во текот на годината се
обезбедат
дополнителни
средства
за
изградба, одржување, реконструкција и
заштита на локалните патишта и улици во
општина Валандово, соодветно ќе се изврши
дополнување на оваа програма.

Бр.09-306/11
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за
јавните патишта (“Сл. Весник на РМ“
бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14,
42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16 и
163/16) член 62 во врска со член 22 став 1
точка 4 од Законот за локалната самоуправа
(“Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1
точка 12 и член 45, во врска со член 15 став 1
точка 4 од Статутот на општина Валандово,
Советот на оопштина Валандово на дваесет и
правата редовна седница, одржана на ден
14.03.2019 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во
општина Валандово во 2019 година

I
Со оваа Програма се утврдува обемот
на
работа,
средствата
за
изградба,
одржување, реконструкција и заштита на
локалните патишта и улици во општина
Валандово во 2019 година, нивниот распоред
и начинот на користење.
II
За реализација на Програмата за
изградба,
одржување,
реконструкцијаи
заштита на локалните патишта и улици во
општина Валандово во 2019
година,
општината ги планира следните средства:
1. Средства од Агенција за државни патишта
…...…...........................……… 2.800.000,00 ден.

IV
Програмата влегува во сила со денот
на објавување во “Службен гласник на
општина Валандово“.
Бр.08-42/11
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Годишниот извештај на
Општина Валандово за 2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Валандово за 2018 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
дваесет и првата редовна седница, одржана
на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/3
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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Врз основа на член 34 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („службен весник на РМ“ бр.
61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11,
192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21
став 1 точка 4, член 45 и 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово, на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Годишниот Извештај
на Општина Валандово за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
на Општина Валандово за 2018 година.
Составен дел на Годишниот извештај
се:
- вовед;
- годишна сметка;
извештај
за
реализацијата
на
инвестиционите
програми,
наменските,
капиталните и блок дотациите;
- извештај за користење на финансиските
средства од постојната и тековната резерва
и
- извештај од одговорниот сметководител
со
кој
ја
потврдува
точноста
и
веродостојноста на годишната сметка.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-42/3
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за давање согласност на финансискиот
извештај за работата на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на финансискиот
извештај за
работата на ЈП „Комунален
сервис“
Валандово за 2018 година, што Советот на
Општина Валандово го донесе на дваесет и
првата редовна седница, одржана на ден
14.03.2019 година.
Бр.09-306/5
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

15.03.2019 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 6
од Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 и член
48 став 1 од Статутот на општина Валандово,
Советот на општина Валандово на дваесет и
првата редовна седница одржана на ден,
14.03.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За давање согласност за финансискиот
извештај за работата на Ј.П. “Комунален
сервис“ Валандово за 2018 година

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Финансискиот извештај за работата на Ј.П.
“Комунален сервис“ Валандово за 2018
година, кој Управниот одбор на Ј.П.
“Комунален сервис“ Валандово го има
усвоено со Одлука бр.02-120/4 од 05.03.2019
година.
2.
Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во “Службен гласник
на општина Валандово“.
Бр.08-42/5
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Завршните сметки на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Завршните сметки на СОУ
„Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
дваесет и првата редовна седница, одржана
на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/6
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21
став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и првата
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редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Завршните сметки на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Завршните
сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-42/6
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Завршните сметки на
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Завршните сметки на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година,
што Советот на Општина Валандово го
донесе на дваесет и првата редовна седница,
одржана на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/7
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21
став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Завршните сметки на
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
2018 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Завршните
сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.

15.03.2019 година

Бр.08-42/7
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Завршните сметки на
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Завршните сметки на ООУ
„Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година,
што Советот на Општина Валандово го
донесе на дваесет и првата редовна седница,
одржана на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/8
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21
став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Завршните сметки на
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
2018 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Завршните
сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-42/8
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
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15. 03.2019 годina

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за 2018 година

за објавување на Решението за
разрешување и за предлагање на член
на Управниот одбор на Ј.У. Центар за
социјална работа Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ
„калинка“ Валандово за 2018 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
дваесет и првата редовна седница, одржана
на ден 14.03.2019 година.
Бр.09-306/9
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 116 став 1 алинеја
4 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18 и 198/18), член 36 став 1 точка 9 и член
62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21
став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Завршните сметки на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Завршните
сметки на Јавната општинска установа-Детска
градинка „Калинка“ Валандово за 2018
година, предложени од Управниот одбор на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово со Одлука бр.0245/4 од 26.02.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-42/9
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 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) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
Општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
разрешување и за предлагање на член на
Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална
работа Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на дваесет и првата
редовна седница, одржана на ден 14.03.2019
година.
Бр.09-306/12
15.03.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 100 став 3 од
Законот за социјалната заштита („Службен
весник на РМ бр. 79/2009, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15,
150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 42 и
член 50 став 2 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на дваесет и првата редовна седница,
одржана на ден 14. 03.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и за предлагање на член на
Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална
работа-Валандово

1.
Драган
Чочков
СЕ
РАЗРЕШУВА од член на Управниот одбор на
Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово,
предложен
од
Советот
на
Општина
Валандово, поради негово вработување во
Јавната установа и доаѓање во состојба на
судир на интереси.
2. За член на Управниот одбор на
Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово,
Советот на Општина Валандово ја предлага
- Олгица Стојанова
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-42/12
Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

