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13.12. 2017 година      “SLU@BEN         GLASNIK”     Bр.14                               СТРАНА 2 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava 

(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 50 stav 3, vo vrska so ~len 37 stav 1 od 
Statutot na op{tina Valandovo, Gradona~alnikot na op{tina Valandovo, donese 

 
R E [ E N I E 

за објавување на Нацртот на Буџетот на 
 Општина Валандово за 2018 година 

  
SE OBJAVUVA Нацртот на Buxetot na Opшtina Valandovo za 2018 godina, {to 

Sovetot na op{tina Valandovo go usvoi na четириесеттата redovna sednica odr`ana na 
den 28.12.2016 godina. 
 
Br.09-1095/2                                                                                                             Gradona~alnik 
13.12.2017 god.                                                                                                  na op{tina Valandovo 
Valandovo                                                                                             Перо Костадинов 

____________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 и член 82 од Статутот на 
Општина Валандово, во врска со член 149 од Деловникот на советот на Општина 
Валандово и Буџетскиот календар за донесување на Буџетот на Општина Валандово за 
2018 година бр.08-99/5 од 28.12.2016 година, Советот на Општина Валандово, на третата 
редовна седница одржана на ден 12.12.2017 година, усвои: 
 

НАЦРТ   БУЏЕТ 

на Општина Валандово за 2018 година 
 

1. Општ дел 
 

Член 1 
 Буџетот на Општина Валандово за 2018 година се состои од: 
 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                       227.616.000 

Даночни приходи                         31.846.000 
Неданочни приходи                         18.720.000  
Капитални приходи                                   33.224.000 
Приходи од дотации                                 102.656.000 
Приходи од трансфери                        39.020.000 
Приходи од донации                                     2.150.000 

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ                       227.616.000 

Од утврдени намени                       225.916.000 
Расходи од резерви                                                                      1.700.000 
 

III. ДЕФИЦИТ                                                    0 
 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ                                                   0 

Прилив                                                                                                                               0 
Домашни задолжувања                                        0 
Странски заеми                                                                                                  0 

 

Одлив                                                                                                                                 0 
Отплата на главница                                        0 

 
Член 2 

 Приходите на Буџетот по видови се утврдени во билансот на приходи, а расходите 
по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува: 



   СТРАНА 41                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14                              13.12.2017 година 

 

Член 4 
 Нацрт Буџетот на Општината за 2018 година ќе се објавуви во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 
 
Бр.08-111/3                                                                        Совет на Општина Валандово 
12.12.2017 год.              П р е т с е д а т е л 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучокот за одобрување на Предлог-Планот на 
програмите за развој 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за одобрување на Предлог-Планот на програмите за 

развој, што Советот на Општина Валандово го донесе на третата редовната седница, 
одржана на ден 12.12.2017 година. 

 
Бр.09-1095/3                                                                                           Градоначалник 
13.12.2017 год.                                                                                на Општина Валандово 
Валандово                                                                                          Перо Костадинов 

____________________________________________________ 

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ 

бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192?15 и 167/16), член 62 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 48 од 

Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на третата редовна 

седница одржана на ден 12.12.2017 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 

за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој 

1.  СЕ ОДОБРУВА Предлог-Планот на програмите за развој, со развојна потпрограма 

Реконструкција на локални улици и патишта во град Валандово, со вкупен износ на 

буџетско учество во реализацијата на програмите од 2.850.000,00 денари. 

 

2. Одобрениот План на програмите за развој е составен дел на предлогот на Буџетот 

на Општина Валандово за 2018 година. 

 

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“ 

Бр.08-111/2                                                                        Совет на Општина Валандово 
12.12.2017 год.              П р е т с е д а т е л 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за спроведување на постапка за избирање и 
наградување на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето 

на Општина Валандово 



   СТРАНА 42                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14                              13.12.2017 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за спроведување на постапка за избирање и наградување 
на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина 
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на третата редовната седница, 
одржана на ден 12.12.2017 година. 

 
Бр.09-1095/4                                                                                           Градоначалник 
13.12.2017 год.                                                                                на Општина Валандово 
Валандово                                                                                          Перо Костадинов 

____________________________________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 40 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово на третата редовна седница, одржана на ден 
12.12.2017 година, донесе 
 

 
O D L U K A 

за спроведување на постапка за избирање и наградување на  
најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти  

на подрачјето на Општина Валандово 
  

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Валандово ќе спроведе постапка за избирање и 
наградување на три најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на 
Општина Валандово. 
 

Член 2 
 Изборот на најдобро екстериерно украсените објекти на подрачјето на Општина 
Валандово ќе го изврши петчлена комисија, составена од двајца претставници од Советот 
на Општина Валандово, двајца граѓани и еден претставник од вработените во 
администрацијата на Општина Валандово и тоа 
   

од Советот на Општина Валандово: 
- Глигорије Џилвиџиев   и 
- Македонка Стојанова 

 
од граѓани: 
- Љилијана Нанова   и 
- Дионис Нунов 

 
од вработени во администрацијата на Општина Валандово: 
- Славица Тајтаева 

 
Работењето на комисијата ќе го координира Глигорије Џилвиџиев. 
 

Член 3 
 Изборот и рангирањето на трите најдобро украсени objeкtи, Комисија ќе го изврши, 
врз основа на непосреден увид на територијата на цела општина. 
 

Член 4 
 Комисијата од член 2 на оваа Одлука, изборот ќе го изврши најдоцна до 31.12.2017 
година. 
  

Член 5 
 На сопствениците на избраните три најдобро украсени објекти им следуваат 
парични награди и тоа: 

- за прво место, износ од 12.000,00 денари; 
- за второ место, износ од 9.000,00 денари; 
- за трето место, износ од 6.000,00 денари; 

   



   СТРАНА 43                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14                              13.12.2017 година 

 
Член 6 

 Isplatata na наградите, ќе се изврши во првата половина на месец јануари 2018 
година, веднаш по ставањето во функција на Буџетот на Општина Валандово за 2018 
година, преку трансакциона сметка на добитникот на награда. 
 

Член 7 
 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“.  
 
Бр.08-111/4                                                                        Совет на Општина Валандово 
12.12.2017 год.              П р е т с е д а т е л 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за dopolnuvawe na Programata za postavuvawe na urbana 

oprema vo Op{tina Valandovo za 2017 godina 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за dopolnuvawe na Programata za postavuvawe na 

urbana oprema vo Op{tina Valandovo za 2017 godina, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на третата редовната седница, одржана на ден 12.12.2017 година. 
 

Бр.09-1095/5                                                                                           Градоначалник 
13.12.2017 год.                                                                                на Општина Валандово 
Валандово                                                                                          Перо Костадинов 

____________________________________________________ 

Vrz osnova na ~len 80-a, stav 1 od Zakonot za gradewe (“Slu`ben vesnik na RM” 
br. 130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 I 31/16), ~len 22, 
stav 1, to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.Vesnik na RM” br. 
5/2002) i ~len 15, stav 1, to~ka 1, ~len 45 i 47, stav 1 od Statutot na op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo na tretata redovna sednica, odr`ana na 
den 12.12.2017 godina, donese 
 

ODLUKA 
za dopolnuvawe na Programata za postavuvawe na urbana oprema vo  

Op{tina Valandovo za 2017 godina 
 

^len 1 
 Vo Programata za postavuvawe na urbana oprema vo Op{tina Valandovo za 2017 
godina br.08-99/7 od 28.12.2017 godina, se vr{i slednoto dopolnuvawe: 
 Vo to~ka B, po podto~ka B-5 se dodava nova podto~ka B-6, koja glasi: 
 

“B-6  Na lokalitetot Ko~uliski vodopadi se predviduva postavuvawe na urbana oprema 

za turisti~ki nastani, zaradi ureduvawe i oplemenuvawe na prostorot kako: pristapni 

pateki, klupi, fontani, ~е{mi, letnikovci i sli~ni sodr`ini”. 
 

^len 2 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na  objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 

Op{tina Valandovo”. 

 Бр.08-111/4                                                                        Совет на Општина Валандово 
12.12.2017 год.              П р е т с е д а т е л 
Валандово                                                                                               Владимир Марков       


