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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 2019 година 

  
SE OBJAVUVA Нацртот на Buxetot na Opшtina Valandovo za 2019 godina, {to 

Sovetot na Op{tina Valandovo go usvoi na sedumnaesettata redovna sednica odr`ana 
na den 13.12.2018 godina. 
 
Br.09-1373/2                                                                                                             Gradona~alnik 
14.12.2018 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, Советот на Општина Валандово, на седумнаесеттата редовна седница 
одржана на ден 13.12.2018 година, усвои: 
 

НАЦРТ   БУЏЕТ 

на Општина Валандово за 2019 година 

 

1. Општ дел 
 

Член 1 
 Буџетот на Општина Валандово за 2019 година се состои од: 
 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                     241.449.000 

Даночни приходи                                            21.795.000 
Неданочни приходи                                            14.184.000  
Капитални приходи                                                         8.106.000 
Приходи од дотации                                111.776.000 
Приходи од трансфери                      32.454.000 
Приходи од донации                                  53.134.000 

 
II. ВКУПНИ РАСХОДИ                                241.449.000 

Од утврдени намени                                240.649.000 
Расходи од резерви                                                                       800.000 
 

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: 
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Член 4 
 Нацрт Буџетот на Општината за 2019 
година ќе се објавуви во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-174/2        Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 за санирање на штетите од пожар на 

индивидуална семејна куќа 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 
средства за санирање на штетите од пожар на 
индивидуална семејна куќа, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на седумнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 13.12.2018 година 

Бр.09-1373/3                         Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ сл.весник на РМ.бр.5/2002) и член 45 и 47 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства за 

 санирање на штетите од пожар на 
индивидуална семејна куќа 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година се 
одобруваат средства на фамилиjaта на 
Звонко Тодоров и Сузана Јанушева од 
Валандово, како финансиска помош на 
Општина Валандово за санирање на штетите 
од пожарот, што ги зафати нивните 
индивидуални семејни куќи на ден 02.12.2018 
година и тоа, на 

Звонко Тодоров износ од 150.000,00 
денари.  

Сузанка Јанушева износ од 30.000,00 
денари 
 

Член 2 
Одобрените средства од член 1 од 

оваа Одлука да се исплатат од Буџетот на 
Општина Валандово, програма АО Совет на 
општина, подставка 413110 тековна резерва, 
на име 

 

Звонко Тодоров,  
сметка 210501612156830 
 депонент НЛБ.  
 

Сузанка Јанушева, 
 сметка 200002769660295 
 депонент АД Стопанска банка. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово.  

Бр.08-174/3        Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 за реализација на програмски 

активности на Спортски Клуб „Проект-Цико“ 
Јосифово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Спортски Клуб 
„Проект-Цико“ Јосифово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година. 

Бр.09-1373/4                      Градоначалник 
14.12.2018 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 седумнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 13.12.2018 
година, донесе 

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

програмски активности на Спортски Клуб 
„Проект-Цико“ Јосифово 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 100.000,00 
денари, на Спортски клуб „Проект-Цико“ 
Јосифово, за реализација на програмски 
активности за натпреварување во првата 
футсал лига при Фудбалската федерација на 
Македонија, во футсал сезоната 2018/2019 
година.
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Член 2 
Одобрените средства од член 1 на 

оваа Одлука да се трансферират во два дела 
и тоа износ од 40.000,00 денари до крајот на 
месец декември 2018 година, а останатите 
средства во износ од 60.000,00 денари во 
2019 година.  
 

Член 3 
  Исплатата на  средствата да 
се изврши од Буџетот на Општина Валандово 
за 2018 и 2019 година од програма АО-Совет 
на општина, подставка 463120 трансфери до 
спортски клубови на сметка на Спортски клуб 
„Проект-Цико“ Јосифово, број 
210062187090111 депонент Тутунска банка. 
 

Член 4 
 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 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Бр.08-174/4      Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 спроведување на 

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

Општина Валандово за 2019 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
спроведување на постапка за избирање и 
наградување на најдобро екстериерно 
новогодишно украсени објекти на подрачјето 
на Општина Валандово за 2019 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година 

Бр.09-1373/5                     Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 40 и член 
45 и 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово Советот на Општина Валандово, 
на седумнаесеттата редовна седница 
одржана на ден 13.12.2018 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 за 2019 година 

 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 за 2019 година. 

 

Член 2 
 Изборот на најдобро екстериерно 
украсените објекти на подрачјето на Општина 
Валандово ќе го изврши пет члена 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: 
- Македонка Стојанова   и 
- Елизабета Чилевска- Пандева 

од граѓани: 
- Дионис Нунов   и 
- Ристе Турунџиев 

од вработени во администрацијата на 
Општина Валандово: 

- Елена Фидански 

Работењето на комисијата ќе го 
координира Елена Фидански. 

Член 3 
 Изборот и рангирањето на трите 
најдобро украсени objeкtи, Комисијата 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 31.12.2018 
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; 

Член 6 
 Исплатата na наградите, ќе се изврши, 
веднаш по ставањето во функција на Буџетот 
на Општина Валандово за 2019 година, преку 
трансакциона сметка на добитникот на 
награда. 

За наградите кои ќе бидат исплатени 

ќе биде пресметан и платен персонален 

данок.  
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Член 7 
 Одлуката влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“.  

 

Бр.08-174/5      Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 определување на 

име на новоизградената училишна спортска 
сала во состав на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Јосифово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
определување на име на новоизградената 
училишна спортска сала во состав на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на 
Општина Валандовојао донесе на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година. 

Бр.09-1373/6                         Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36  став 1 точка 15 
и член 62  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член  21 став 1 точка 43, член 45 
и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на седумнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 13.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за определување на име на новоизградената 

училишна спортска сала во  состав на 
 ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово  

Член 1 
 Со оваа Одлука на новоизградената 
училишна спортска сала во состав на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Јосифово и се определува 
името „Марјан Танушев“. 

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

 

Бр.08-174/6     Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 отстапување на 
користење и управување на новоизградената 

училишна спортска сала во состав на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Јосифово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
отстапување на користење и управување на 
новоизградената училишна спортска сала во 
состав на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на седумнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 13.12.2018 година. 

Бр.09-1373/7                        Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Валандово и член 3 став 1 алинеја 21 од 
Договорот за регулирање на меѓусебните 
односи при изградба на училишна спортска 
сала склучен помеѓу Министерството за 
образование и наука, заведен под бр.10-192/1 
од 16.05.2017 година, Општина Валандово, 
заведен под бр.03-331/1 од 10.04.2017 година 
и ООУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово, заведен 
под бр.03-139/1 од 10.04.2017 година, Советот 
на Општина Валандово, на седумнаесеттата 
редовна седницата одржана на ден 
13.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за отстапување на користење и управување на 
новоизградената училишна спортска сала во 
состав на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово  

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Валандово 

ја отстапува на користење и управување 
новоизградената училишна спортска сала во 
состав на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, 
изградена како дел од Проектот на Владата 
на Република Македонија за „Изградба и 
опремување на 145 училишни спортски сали“, 
на  ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово. 

Член 2 
 ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово 
користењето и управувањето со училишната 
спортска сала ќе го врши во согласност со 
обврските кои предвидени со член 4 од 
Договорот за регулирање на меѓусебните 
односи при изградба на училишна спортска 
сала склучен помеѓу Министерството за 
образование и наука, Општина Валандово и 
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово. 
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Бр.08-174/7     Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 Правилникот за начинот на 

функционирањето, наградите, надоместоците и 
другите трошоци на „Фолк Фест“ Валандово 

2019 година 

СЕ ОБЈАВУВА Правилникот за 
начинот на функционирањето, наградите, 
надоместоците и другите трошоци на „Фолк 
Фест“ Валандово 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година... 

Бр.09-1373/8                          Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член член 22 став 1 точка 5, 36 
став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 
15 став 1 точка 5 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на седумнаесеттата  редовна седница, 
одржана на ден 13.12..2018 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ, НАГРАДИТЕ, 

НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДРУГИТЕ  ТРОШОЦИ НА “ФОЛК-ФЕСТ“ 
ВАЛАНДОВО 2019 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Правилник, се уредува начинот на 

функционирање, наградите, надоместоците и другите 
трошоци на фестивалот на новосоздадени македонски 
песни “ФОЛК-ФЕСТ“  Валандово во 2019 година. 

II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

Член 2 

1. КОНКУРС 

 Општината како организатор спроведува 
меѓународен Конкурс за избор на композиции за 
фестивалот.  
  Конкурсот се објавува во дневниот печат, на 
најмалку една половина од страницата, во времетраење 
од 1 (еден) месец. 

  

Конкурсот се објавува и на веб страната на 
Општината.  

 2. СЕЛЕКЦИЈА НА ПЕСНИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА 
ФЕСТИВАЛОТ 

Член 3 
Композциите на фестивалот ќе бидат 

селектирани на транспарентен начин кој подразбира 
непристрасно одлучување за учесниците на 
фестивалот. За таа цел, директорот на фестивалот и 
уметничкиот директор на фестивалот (програмскиот 
совет) формираат селекциона комисија, составенa од 
пет членови 
 По преслушувањето на секоја композиција 
поединечно, секој член од стручниот тим ќе биде 
должен да ја даде својата оценка, своето стручно 
мислење за секоја композиција поединечно имајќи ги 
предвид квалитетот на музиката, текстот и аранжманот 
и да ја бодува композицијата со бодови од 1-10. Рокот 
за донесување на оваа одлука е веднаш или најмногу 5 
минути по преслушувањето на песната. 
 Доколку се случи два кандидати да освојат ист 
број на бодови, тие композиции одат на повторно 
разгледување од нова комисија, конципирана 
специјално за второ преслушување по истиот лотариски 
принцип од од кандидтите од наведените институции 
погоре. Новата комисија по истиот принцип ќе има 
обврска веднаш не покасно од пет минути од 
преслушувањето, да го даде своето мислење за 
композицијата, земајќи ги предвид сите погоре 
споменати параметри.  

По изготвувањето на предлог листата 
составена од 20 композиции, директорот на фестивалот 
веднаш прави рангирање на песните. Оние кандидати 
со најмногу освоени бодови ќе бидат јавно објавени 
како учесници на фестивалот.  

Доколку се случи при преслушувањето на 
композициите од првиот конкурс да нема доволен број 
на композиции кои ги исполнуваат критериумите за 
учество на фестивалот, Општина Валандово ќе 
распише и втор меѓународен конкурс за избор на 
композиции на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019 година. 
 По изготувањето на финалната листа на 20 
учесници, директорот на фестивалот, на јавна и 
транспаретна прес конференција и со директен пренос 
ги соопштува учесниците, а по лотариски пат, го избира 
редоследот на настапување на фестивалот.  

Членовите на стручните комисии, пред 
започнувањето на постапката за одлучување по 
конкурсот, се должни да дадат писмена изјава со која 
под целосна материјална, морална и кривична 
одговорност изјавуваат дека немаат судир на интереси 
со поднесените барања на конкурсот. Доколку член на 
комисијата изјави дека има судир на интереси, на 
негово место,  по истиот систем на избор, се избира нов 
член.  
 Организаторот го задржува правото заради 
несоодветни и недоволно квалитетни предлози 
пристигнати на Конкурсот, да нарача композиции од 
домашни или странски автори.  
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3. ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ИЗБРАНИТЕ КОМПОЗИЦИИ 

Член 4 
 По направениот избор, организаторот на 
фестивалот склучува поединечни договори со сите 
учесници и автори и ја изработува поспродукцијата на 
композициите. 

Изборот на студиото и продуцентите на 
материјалот е должност на организаторот на фестива- 

 
- Пренос на фестивалската програма во живо од 

двете вечери, без надомест. 
 

III  НАГРАДИ  
  

Член 7 
На фестивалoт ќе се доделат шест парични 

награди и тоа: 

лот.  
 4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФЕСТИВАЛОТ 

Член 5 
Фестивалот ќе се реализира во две вечери, 

прва ревијална вечер и втора натпреварувачка-финална 
вечер. На финалната вечер ќе се изведат 20 композиции.  

1 вечер – ревијална 
Во рамки на првата ревијална вечер ќе бидат 

изведени композиции од претходните изданија на ФОЛК-
ФЕСТ Валандово.  

2 вечер натпреварувачка – финална 
На финалната вечер, ќе се изведат 20 

композиции кои ќе бидат избрани од стручната 
селекциона комисија.  

Изборот на победничките композиции се врши 
по пат на гласање од страна на стручна жири комисија и 
присутната публика во салата.  

Стручната жири комисија ќе има можност да ги 
избира и наградите: за најдобар сценски настап, „Миле 
Брзанов“ за најдобар дебитант, „Драги Митев“ за 
најдобар аранжман „Никола Бадев“ за најдобра вокална 
изведба и „Мирчо Карамучев“ за најдобар текст.  

Гласањето ќе се реализира по завршувањето 
на натпреварувачкиот дел на фестивалот и 
интерпретирањето на сите 20 композиции, во  терминот 
кога  на сцената ќе биде изведена посебна шоу 
програма. 

 5. МЕДИУМСКИ ПОКРОВИТЕЛ  

Член 6 
Медиумски покровител на фестивалот е 

Јавниот сервис Македонска радио телевизија со кој 
организаторот на фестивалот – Општина Валандово ќе 
склучи Договор за медиумско спонзорство.     

Со договорот, Националниот сервис ќе се 
обврзи без надомест да го емитува Конкурсот за 
фестивалот. 

 По завршувањето на фестивалот, МРТВ ќе има 
обврска да ги емитува песните од фестивалот и тоа по 
следниот редослед:  

- Сите песни од фестивалот во период 
од два месеци со динамика едно емитување во два дена; 

- Првопласираните седум песни во 
период од три месеци со динамика две емитувања на 
ден; 

- Првонаградените три песни во период 
од четири месеци со динамика три емитувања на ден 

- Првонаградената песна во период од 
четири месеци со динамика четири емитувања на ден; 

Покрај медиумското покровителство, 
организаторот ќе склучи договор со МРТВ во кој ќе бидат 
прецизно содржани параметрите за соработка и тоа:  

 1 награда 1.500 евра; 

 2 награда 1.000 евра; 

 3 награда 750 евра ; 

 Нарада „Миле Брзанов“ за најдобар дебитант 
500 евра; 

 Нарада „Драги Митев“ за најдобар аранжман 
500 евра; 

 Нарада „Никола Бадев“ за најдобра вокална 
изведба 500 евра; 

 „Мирчо Карамучев“ за најдобар текст 500 евра; 

 Награда за најдобар сценски настап 500 евра; 

Член 8 
 Покрај паричните награди за освоено прво, 
второ и трето место, за најдобар дебитант и за за 
најдобар сценски настап се доделуваат и статуетки. 

IV.       НАДOMЕСТОЦИ  

Член 9 
 За реализација на фестивалот се исплаќаат 
следните надоместоци: 

 На директори (програмски совет) на 
фестивалот 600.000,00 денари; 

 На членовите на стручната комисија за 
селекција на песните за учество на фестивалот  
20.000,00 денари; 

 На водители на фестивалот 60.000,00 денари; 

 На стручна жири комисија на фестивалот 
60,000,00 денари; 

 На оркестар 800.000,00 денари; 

VI.       ДРУГИ ТРОШОЦИ  

Член 10 
 Други трошоци на фестивалот се: 

 Откуп на композиции кои ќе се натпреваруваат 
600.000,00 денари; 

 Распишување на аранжмани 150.000,00 
денари; 

 Сценографија 300.000,00 денари; 

 Сценски визуелен дел 700.000,00 денари; 

 Ноќевање на гости и учесници на фестивалот 
300.000,00 денари; 

 Превозни трошоци 100.000,00 денари; 

 Обезбедување 30.000,00 денари; 

 Репрезентација 100.000,00 денари; 

 Промоција и марклетиншки материјал 
200.000,00 денари; 

 Снимање на композициите 240.000,00 денари; 

 Непредвидени трошоци и активности 
150.000,00 денари; 

 Трошоци за персонален данок за награди, 
надоместоци и други трошоци и провизија за авторска  
агенција.
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VII.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Потребните средства за реализација на 

“ФОЛК-ФЕСТ“  Валандово  2019 година ќе се обезбедат 
од страна на  организаторот Општина Валандово со 
средства предвидени со Буџетот за 2019 година, 
Министерството за култура на Република Македонија, 
од спонзори и помагатели. 

Средствата кои ќе бидат планирани со Буџетот 
на Општина Валандово за 2019 година,може да 
претрпат измена, сообразно на потребите по 
реализацијата на фестивалот.  

Член 12 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-174/8     Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 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 Правилникот за 

организационата поставеност на „Фолк Фест“ 
Валандово 2019 година 

СЕ ОБЈАВУВА Правилникот за 
организационата поставеност на „Фолк Фест“ 
Валандово 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
седумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 13.12.2018 година. 

Бр.09-1373/9                          Градоначалник 
14.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 5 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 36 
став 1 алинеја 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на седумнаесеттата редовна седница 
одржaна на ден 13.12.2018 година,да донесе: 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ  

НА “ФОЛК-ФЕСТ“ ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со овој Правилник, се уредува 

организационата поставеност на фестивалот 
на новосоздадена македонска песна “ФОЛК-
ФЕСТ“  Валандово. 

Член 2 
За реализација на програмската 

содржина, се установува следната 
организациона поставеност на фестивалот: 

 

1. Директор на фестивалот 
2. Уметнички директор на 

фестивалот 
3. Технички директор на фестивалот 

Член 3 
Директор на фестивалот 
Директор на фестивалот се избира по 

пат на јавен конкурс, кој во име на Општина 
Валандово, како носител на фестивалот, го 
распишува Градоначалникот на општината. 

За Директор на фестивалот може да 
биде избрано лице кое покрај општите услови 
има завршено високо образование од областа 
на општествено-хуманитарните науки и 5 
години работно искуство во дејноста. 

Кандидатите за Директор 
задолжително доставуваат Програма за 
работа. 
 Градоначалникот формира комисија 
за селекција.  
 Комисијата за селекција е составена 
од три члена од кои еден од Општина 
Валандово и двајца од Министерството за 
култура.  
 Постапката за селекција се состои од 
административна селекција и интервју.  
 Административната селекција се 
состои од проверка на внесените податоци во 

пријавата со условите утврдени во 

јавниот конкурс. 
 По завршувањето на 
административната селекција, Комисијата за 
селекција спроведува интервју со трите 
најуспешни кандидати.   
 Врз основа на резултатите од 
административната селекција и интервјуто, во 
рок од три дена од денот на спроведувањето 
на интервјуто, Комисијата за селекција 
доставува ранг-листа до Градоначалникот. 
 Градоначалникот, во рок од три дена 
по добивањето на ранг-листата од 
Комисијата, е должен да изврши избор на 
кандидат. 
 Избраниот кандидат во рок од пет 
дена од денот на приемот на известувањето 
за извршениот избор на кандидат е должен да 
достави докази за исполнување на општите и 
посебните услови. 
 Ако избраниот кандидат не ги 
исполнува општите и посебните услови, 
постапката се повторува за следните двајца 
кандидати од ранг-листата. 

Директорот на фестивалот се избира 
со мандат од две години со можност за само 
уште еден избор. 

Член 4 
Уметнички директор на фестивалот 
Уметнички директор на фестивалот се 

избира по пат на јавен конкурс, кој во име на 
Општина Валандово, како носител на 
фестивалот, го распишува Градоначалникот 
на општината.  
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За Уметнички директор на фестивалот 
може да биде избирано лице кое покрај 
општите услови има завршено високо 
образование од областа на општествено-
хуманитарните науки и 5 години работно 
искуство во дејноста. 

Кандидатите за Уметнички директор 
задолжително доставуваат Програма за 
работа. 

Градоначалникот формира комисија 
за селекција.  

Комисијата за селекција е составена 
од три члена од кои еден од Општина 
Валандово и двајца од Министерството за 
култура.  
 Постапката за селекција се состои од 
административна селекција и интервју.  
 Административната селекција се 
состои од проверка на внесените податоци во 

пријавата со условите утврдени во 

јавниот конкурс. 
 По завршувањето на 
административната селекција, Комисијата за 
селекција спроведува интервју со трите 
најуспешни кандидати.   
 Врз основа на резултатите од 
административната селекција и интервјуто, во 
рок од три дена од денот по спроведувањето 
на интервјуто, Комисијата за селекција 
доставува ранг-листа до Градоначалникот. 
 Градоначалникот, во рок од три дена 
по добивањето на ранг-листата од 
Комисијата, е должен да изврши избор на 
кандидат. 
 Избраниот кандидат во рок од пет 
дена од денот на приемот на известувањето 
за извршениот избор на кандидат е должен да 
достави докази за исполнување на општите и 
посебните услови. 
 Ако избраниот кандидат не ги 
исполнува општите и посебните услови, 
постапката се повторува за следните двајца 
кандидати од ранг-листата. 

Уметничкиот директор на фестивалот 
се избира со мандат од две години со 
можност за само уште еден избор. 

 

Член 5 
Технички директор на фестивалот 
Технички директор на фестивалот се 

избира по пат на јавен конкурс, кој во име на 
Општина Валандово, како носител на 
фестивалот, го распишува Градоначалникот 
на општината. 

За технички директор на фестивалот 
може да биде избирано лице кое покрај 
општите услови има завршено високо 
образование од областа на општествено-
хуманитарните науки и 5 години работно 
искуство во дејноста. 

Кандидатите за Технички директор 
задолжително доставуваат Програма за 
работа. 
 Градоначалникот формира комисија 
за селекција.  

 Комисијата за селекција е составена 
од три члена од кои еден од Општина 
Валандово и двајца од Министерството за 
култура.  
 Постапката за селекција се состои од 
административна селекција и интервју.  
 Административната селекција се 
состои од проверка на внесените податоци во 
пријавата со условите утврдени во јавниот 
конкурс. 
 По завршувањето на 
административната селекција, Комисијата за 
селекција спроведува интервју со трите 
најуспешни кандидати.   
 Врз основа на резултатите од 
административната селекција и интервјуто, во 
рок од три дена од денот по спроведувањето 
на интервјуто, Комисијата за селекција 
доставува ранг-листа до Градоначалникот. 
 Градоначалникот, во рок од три дена 
по добивањето на ранг-листата од 
Комисијата, е должен да изврши избор на 
кандидат. 
 Избраниот кандидат во рок од пет 
дена од денот на приемот на известувањето 
за извршениот избор на кандидат е должен да 
достави докази за исполнување на општите и 
посебните услови. 
 Ако избраниот кандидат не ги 
исполнува општите и посебните услови, 
постапката се повторува за следните двајца 
кандидати од ранг-листата. 

Техничкиот директор на фестивалот 
се избира со мандат од две години со 
можност за само уште еден избор. 

Техничкиот директор составува 
оперативен тим преку кој ќе ги  реализира 
програмските активности. 

 

Член 6 
 Програмски совет на фестивалот 
 Програмскиот совет на фестивалот се 
формира доколку по спроведена постапка со 
Јавен конкурс не бидат избрани Директори на 
фестивалот. 
 Програмскиот совет го формира 
Градоначалникот и брои од 3-5 члена. 
 Мандатот на Програмскиот совет трае 
до завршувањето на обврските кои ќе ги има 
на фестивалот кој се реализира. 

Член 7 
 Со влегување во сила на овој 
Правилник престанува да важи Правилникот 
за внатрешна организација и функционирање 
на „ФОЛК-ФЕСТ“ Валандово бр.07-71/3  од 
15.10.2014 година. 

Член 8 
 Овој Правилник влегува во сила од 

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

 

Бр.08-174/9     Совет на Општина Валандово 
13.12.2018 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 



 


