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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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за 

измена на распоредот на средствата во 
 Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  измена 
на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26.10.2018 година. 

Бр.09-1214/3                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска 

со член 34 од Законот за Буџетите („Службен 
весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 
156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), 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 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
зa измена на распоредот на средствата во  

Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена на 

распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, на 
следниот начин: 

Потпрограма   
Потставка                         Буџет   Самоф.   Дотац.   Донац.     
  
ЛА0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)   

482920 Изгр. на др.објекти   -800.000               0              0               0         

 

А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА    

423110 Канцел. материјал       30.000               0              0               0                            

423410 Прех.продукти.и пиј.    20.000               0              0               0                            

463120 Трансф.до спор.клуб.100.000               0              0               0                            

463190 Ост.трансф.до НВО     50.000               0              0              0                            

464990 Други трансфери        160.000               0              0              0                            

   

Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК    

421410 Горива и масла 

             (моторни возила)         40.000               0              0               0                            

423410 Прех.продукти.и пиј.    20.000               0              0               0                            

 

426120 Членарина во                 

            дом. организации         40.000               0              0               0                            

 

К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО   

464990 Други трансфери       300.000               0              0               0            

     

Њ00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА    

 425990 Договорни услуги       40.000               0              0               0                            

                                ________________________________________ 

                                                           0                 0             0              0 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“ и станува составен дел 
на Буџетот на Општина Валандово за 2018 
година.  

Бр.08-153/3      Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување Одлуката за 

проширување на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
проширување на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26.10.2018 година. 

Бр.09-1214/4                     Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска 
со член 34 од Законот за Буџетите („Службен 
весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 
156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), 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 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
зa проширување на средствата во  

Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши проширување на 

средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2018 година, на следниот 
начин: 

Потпрограма   
Потставка                            Самоф.   Дотац.   Донац. Кред    
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Се зголемуваат приходите на следните потставки: 

А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА   

742114 Приходи од Евр. Унија .    0               0    2.738.000        0   

                                                      _____________________________                                                                                                                                  
                                                  0               0    2.738.000        0      

         

и се распоредуваатна следните расходни подставки: 

N20  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ    

420220 Патув.во странство- 

             патни расходи                   0               0       565.000        0  

420030 Патув.во странство- 

             сместување                       0               0    1.650.000        0     

423110 Канцел. материјал            0               0         60.000        0                                                                                                                     

425760 Превозни услуги 

             во образованието             0               0       183.000        0  

425920 Услуги за копирање, 

             Печатење и издавање      0               0         80.000        0                                                                                                                     

425990 Други договорни услуги    0               0       200.000        0  

                              _________________________________________ 

                                                        0               0    2.738.000        0              

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“ и станува составен дел 
на Буџетот на Општина Валандово за 2018 
година.  

Бр.08-153/4      Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување Одлуката за 

одобрување на средства на КУД 
„Гоце Делчев“ Валандово за учество на 

Фестивал во Република Турција 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства на КУД    „Гоце Делчев“ 
Валандово за учество на Фестивал во Република 

Турција, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на петнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 26.10.2018 година. 

Бр.09-1214/5                     Градоначалник 
29.10.2018 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 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување на средства на КУД „Гоце 
Делчев“ Валандово за учество на фестивал 

во Република Турција 
 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 60.000,00 
денари, на КУД „Гоце Делчев“ Валандово како 
финансиска поддршка за учество на 
фестивал по традиционални ора и танци во 
Чанаккале Република Турција. 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463190 Останати трансфери до 
невладини организации на сметка на КУД 
„Гоце Делчев“ Валандово број 
200000003002627 депонент Стопанска банка. 
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства, наменски да ги употреби и за 
истите во рок од 15 дена од нивната 
реализација да достави финснсиски извештај 
со фотокопија од документацијата за 
намената за која се искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/5      Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување Одлуката за 

одобрување на средства за финасиска 
поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за 

организирање на традиционален меѓународен 
планинарски марш „По падините на Плавуш“ 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
одобрување на средства за финасиска 
поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за 
организирање на    традиционален 
меѓународен планинарски    марш „По 
падините на Плавуш“, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/6                     Градоначалник 
29.10.2018 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 47 став 1 од Ста-   
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тутот на Општина Валандово, Советот на  
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за финансиска 

поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за 
организирање на традиционален меѓународен  
планинарски марш „По падините на Плавуш“ 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 30.000,00 
денари, како финансиска поддршка на ПАОК 
„ЈУГ“ Валандово за организирање на 
традиционален меѓународен марш „По 
падините на Плавуш“, по повод празникот на 
општината „6-ти Ноември“. 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463190 Останати трансфери до 
невладини организации на сметка на ПАОК 
„ЈУГ“ Валандово. 
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства, наменски да ги употреби и за 
истите во рок од 15 дена од нивната 
реализација да достави финснсиски извештај 
со фотокопија од документацијата за 
намената за која се искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/6      Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување на 
средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-

ИСТОК“ Валандово“ за реализирање на 
велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод 

празникот на општината „6-ти Ноември“ 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

одобрување на средства за финасиска 
поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за 
организирање на традиционален меѓународен 

планинарски  марш „По падините на Плавуш“, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/7                     Градоначалник 
29.10.2018 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 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 
  

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства на Здружение 

Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ за реализирање 
на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по 

повод празникот на општината „6-ти Ноември“  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, на 
Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“, за 
реализирање на реализирање на 
велосипедска тура „Валандово МТБ“, по 
повод празникот на општината „6-ти Ноември“ 
, му се одобруваат средства во износ од 
15.000,00 денари.  
 

Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука 
ќе се исплатат од програма АО- Совет на 
општина, подставка 463120- трансфери до 
спортски клубови, на сметка на ЗСК Југоисток, 
бр. 300030000234144 депонент Комерцијална 
банка АД Скопје.  
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства, наменски да ги употреби и за 
истите во рок од 15 дена од нивната 
реализација да достави финснсиски извештај 
со фотокопија од документацијата за 
намената за која се искористени 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

Бр.08-153/7     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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,  
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Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување на 
средства на Андон Андонов од Валандово за 
учество на меѓународен натпревар во детски 

песни во Република Босна 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

одобрување на средства на Андон Андонов од    
Валандово за учество на меѓународен натпревар 

во детски песни во Република Босна, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/8                     Градоначалник 
29.10.2018 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 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на петнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 26.10.2018 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства на Андон Андонов од 

Валандово за учество на меѓународен 
натпревар во детски песни во Република Босна  

 

Член 1 
 Со оваа Одлука, од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, на Андон 
Андонов од Валандово му  се одобруваат 
средства во износ од 30.000,00 денари, за 
учество на меѓународен натпревар во детски 
песни во Република Босна. 
 

Член 2 
 Исплатата на одобрените средства да 
се изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 413110 тековни резерви-разни 
расходи, на банкарска трансакциона сметка 
на барателот.  
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-153/8     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во СОУ„Гоце Делчев“ 

Валандово за учебната 2018/2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово за учебната 2018/2019 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/9                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 28 од  Законот за 

средното образование („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/95, 24/96,  34/96, 35/97, 82/99, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 

64/18),  член 62 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11, член 45 и 
член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на петнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 26 октомври 2018 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

 СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 
 учебната 2018/2019 година 

 
Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за 
формирање на паралелки со помал број на 
ученици од 25 во СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово, за учебната 2018/2019 година и 
тоа: 

- една паралелка, прва година, 
гимназиско образование на македонски 
наставен јазик со 16 ученици; 

- една паралелка, прва година, 
гимназиско образование на македонски 
наставен јазик со 15 ученици; 

- една паралелка, прва година, 
образовен профил техничар за фармерско 
производство од земјоделско ветеринарна 
струка, четиригодишно стручно образование 
на македонски наставен јазик со 9 ученици; 

- една паралелка, прва година, 
образовен профил лозаро-винарски техничар 
од земјоделско ветеринарна струка,  
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- четиригодишно стручно образование 
на македонски наставен јазик со 10 ученици; 
 

Член 2 
Согласноста се дава по претходно 

добиено позитивно мислење од 
Министерството за образование и наука бр.12-
10776/2 од 03.10.2018 година, 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/9     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за формирање на 

Општински совет за превенција на детско 
претстапништво во Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
формирање на Општински совет за превенција на 

детско претстапништво во Општина Валандово, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/10                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 158 и 159 од 
Законот за правда за децата („Службен весник 
на РМ“ бр.148/13),  36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 
точка 38 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 26 октомври 2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за формирање на Општински  совет за 

превенција на детско претстапништво во 
Општина Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира 

Општински совет за превенција на детско 
претстапништво во Општина Валандово.  

 

Член 2 
Општинскиот совет за превенција на детско 

 

 

претстапништво во Општина Валандово е 
советодавно тело на Советот на Општина 
Валандово кој се основа заради следење на 
состојбите, покренување иницијативи за нивно 
подобрување и развивање на програми за 
вклучување на локалната заедница во 
превенција на детско престапништво и 
третманот на деца сторители на дејствија што 
со закон се предвидени како кривични дела и 
прекршоци.  

 

Член  3 
 Општинскиот совет за превенција на 
детско претстапништво брои 9 членови. 
 Членови на Општинскиот совет се : 

- Биназ Тасева – претставник од 
Подрачната единица на Министерството за 
внатрешни работи; 

- Драги Ѓоргиев – претставник од Регионалниот 
центар за социјална работа; 

- Аџиева Олгица - претставник од Совет 
на родители на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово; 

- Магдалена Прочкова - претставник од 
Совет на родители на ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово; 

- Сузана Арсова - претставник од Совет 
на родители на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Јосифово; 

- Алекса Димов – претставник од Здруженија и 
фондации; 
Елизабета Чилевска Пандева и 

- Македонка Стојанова - претставници од 
Советот на Општина Валандово;  

- Соња Христова Јовановиќ - 
претставник од Администрацијата на Општина 
Валандово. 
 

Член  4 
Членовите на Општинскиот совет за 

превенција на детско претстапништво се 
именуваат за време од пет години, со право на 
повторен избор. 

Од редот на членовите на општинскиот 
совет за превенција за претседател се избира 
претседател со мандат од две години, со 
право на повторен избор. 

 

Член 5 
 Општинскиот совет за превенција на 
детско претстапништво во Општина 
Валандово ги има следните надлежности: 

- донесува годишна програма за својата 
работа што ја усвојува Советот на општината; 

- донесува деловник за својата работа; 
- ги следи состојбите и покренува 

иницијативи за нивно подобрување и 
- развива програми за вклучување на 

локалната заедница во превенција на детското 
претстапништво и третманот на деца 
сторители на дејсвија што со закон се 
предвидени како кривични дела и прекршоци. 
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Член 6 
 За својата работа Општинскиот совет 
за превенција на детско претстапништво во 
Општина Валандово најмалку еденаш 
годишно го известува Советот на Општина 
Валандово и Државниот совет за превенција 
на детско претставништво. 
 

Член 7 
 Административните работи за 
потребите на Општинскиот совет за 
превенција на детско претстапништво ќе ги 
врши претставникот на Администрацијата на 
Општина Валандово, кој ќе ја врши и 
функцијата на  координатор на активностите 
на советот. 
 Средствата за остварување на 
програмата на Општинскиот совет за 
превенција на детско претстапништво се 
обезбедуваат од Буџетот на Општина 
Валандово. 
 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“.  

 

Бр.08-153/10     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за поведување на 

постапка за ажурирање на Проценката на 
загрозеноста на подрачјето на Општина 
Валандово од сите ризици и опасности 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

поведување на постапка за ажурирање на 
Проценката на загрозеноста на подрачјето на 

Општина Валандово од сите ризици и опасности, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/11                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 5 од Законот за 
управување со кризи  (“Службен весник на 
РМ” бр.29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 
83/18), член 14  став 1 од Уредбата за 
методологијата за изработка на процената на 
загрозеноста на безбедноста на Република 
Македонија од сите ризици и опасности, 
нејзината содржина и структура, начинот на 
чување и ажурирање, како и определувањето  

 
 

 

на субјектите во системот за управување со 
кризи на кои им се доставува целосна или 
извод од процената (“Службен весник на РМ” 
бр.13/11), член 22 став 1 точка 10 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), и член 15 став 1 точка 10 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на петнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 26 
октомври 2018 година, донесе   
  

О Д Л У К А 
зa поведување на постапка за ажурирање на 

Процената на загрозеноста на подрачјето на Општина 
Валандово од сите ризици и опасности  

 

Член 1 
 Со оваа Одлука се поведува постапка 
за редовно ажурирање на Процената на 
загрозеноста на подрачјето на Општина 
Валандово од сите ризици и опасности, 
усвоена на седница на Советот на Општина 
Валандово, одржана на ден 27.02.2014 
година, со Заклучок бр.07-29/2. 
 

Член 2 
 Активностите за редовно ажурирање 
на Процената на загрозеноста на подрачјето 
на Општина Валандово од сите ризици и 
опасности ќе бидат координирани од страна 
на ПО-Регионален центар за управување со 
кризи Валандово. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/11     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделување на 

наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание 
на Советот на Општина Валандово по повод 

празникот на општината 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
доделување на наградата „6-ти Ноември“ и 
годишно признание на Советот на Општина 
Валандово по повод празникот на општината, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 26.10.2018 година. 

 

Бр.09-1214/13                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 
i ~len 62 od Zakonot za lokalnata 
samouprava “Slu`ben vesnik na RM” 
br.5/2002), ~len  21 stav 1 to~ka 44, ~len 45 
i ~len 47 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Советот на Општина Валандово, 
на петнаесеттата редовна седница одржана 
на ден 26.10.2018 година, донесе 
 

O D L U K A 
za dodeluvawe nagrada i priznanija po povod 

praznikot na op{tinata “6-ti Noemvri” 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka se dodeluva nagrada 
i priznanija po povod praznikot na 
op{tinata “6-ti Noemvri”  za 2018 godina i 
toa, 
  
Nagradata vo forma na plaкeta na: 

D-r [ENOL  TAHIR  –  
za osobeni zaslugi i afirmirawe na                                                   
op{tinata vo oblasta na kulturata kako                                                   
dolgogodi{en pretsedatel na Me|unarodniot                                                            
festival “Hid Bah [en Fest” s.^alkali,                                                            
Valandovo  

    
Priznanie vo forma na diploma na: 
                                                            
NIKOL^O GO[EV – 
za postignati rezultati na me|unarodni                                                     
natprevari i afirmirawe na op{tinata                                                      
vo oblasta na obrazovanieto  

                                                                   
MARTIN DINEV  – 
za postignati rezultati na me|unarodni                                                     
natprevari i afirmirawe na op{tinata                                                      
vo oblasta na obrazovanieto  
  
ЕЛЕНА ГРЕБЕНАКОВА    – 
za postignati rezultati na me|unarodni                                                     
natprevari i afirmirawe na op{tinata                                                      
vo oblasta na obrazovanieto  

 
РИСТЕ ТУРУНЏИЕВ –   
za континуирано презентирање на културните                                              
традиции и обичаи во општинаВаландово во                                                     
подолг временски период 
 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila od 
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Valandovo”. 
 
Бр.08-153/13     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Кварталниот извештај за 
 извршување на Буџетот на Општина 

Валандово за  извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година 

до 30.09.2018 година 
 

  СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за     
усвојување на Кварталниот извештај за 
изврршување на Буџетот на Општина 
Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал    01.01.2018 година 
до 30.09.2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
четиринаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 24.09.2018 година. 
 

Бр.09-1214/2                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Советот на Општина Валандово, на 
петнаесеттата редовна седница одржана на 
ден 26.10.2018 година, расправаше по 
Кварталниот извештај за извршувањето на 
Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за 
квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 
година, па врз основа на член 62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од 
Статутот на Општина Валандово,  донесе  
  

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на општина Валандово 

за извештајниот период (кумулативно)  
за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 

година  
 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година 
до 30.09.2018 година, на вкупно остварени 
приходи од 132.539.522,00 денари, односно 
47,73% од планираните приходи и на 
извршени расходи од 119.929.384,00 денари, 
односно 43,18% од планираните расходи.  
 

2. Заклучокот влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/2     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 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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Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за 

давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2019 година на Јавното 

претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 
 

  СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за           
давање согласност на Годишниот план за      
вработување за 2019 година на Јавното      

претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
четиринаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 24.09.2018 година. 
 

Бр.09-1214/12                      Градоначалник 
29.10.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 20-а и 20-б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 
27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот 
на Општина Валандово,  Советот на Општина 
Валандово на петнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 26 октомври 2018 
година, донесе   
  

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2019 година на Јавното 
претпријатие  „Коминален сервис“  Валандово 

 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 
Годишниот план за вработување за 2019 
година на Јавното претпријатие  „Коминален 
сервис“  Валандово, донесен со Одлука на 
Управниот одбор  бр.02-336/2 од 19.10.2018.  
 

 2. Заклучокот влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-153/12     Совет на Општина Валандово 
26.10.2018 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 

         



 


