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1. Решение за објавување на Одлуката за 

одобрување средства на Здруженија на  
граѓани за реализација на програмски 
активности во 2020 година    ..............................  1 
 

2.  Одлука за одобрување средства на  

Здруженија на граѓани за реализација на 
Програмски активности во 2020 година    .......... 1 
 

__________________________ 
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 
изменување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за  2020 година 

 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 

средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности во 2020 
година, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на триесет и втората редовна седница, 
одржана на ден 11.02.2020 година. 
 

Бр.09-186/2                     Градоначалник 
12.02.2020 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 член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на триесет и втората 
редовна седница, одржана на ден 11.02.2020 
година, донесе 
 

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

граѓани за реализација на програмски активности 
во 2020 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово за 2020 година, се одобруваат 
средства за реализација на програмски 
активности во 2020 година, на следните 
Здруженија на граѓани: 
 

- 60.000,00 денари на КУД „Гоце Делчев“ 
Валандово. 

Средствата да се исплатат од програма 
АО-Совет на општина, подставка 463190 – 
останати трансфери до невладини 
организации, на сметка на корисникот; 
 

- 60.000,00 денари на КУД „Младост“ 
Јосифово. 

Средствата да се исплатат од програма 
АО-Совет на општина, подставка 463190 – 
останати трансфери до невладини 
организации, на сметка на корисникот; 
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- 20.000,00 денари на Вокална група 
„Распеани Валандовчани“ Валандово. 

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, подставка 
463190 – останати трансфери до невладини 
организации, на сметка на корисникот; 
 

- 60.000,00 денари на ФК „Младост“ 
Удово. 

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, подставка 
463120 – трансфери до спортски клубови, на 
сметка на корисникот; 

 
- 50.000,00 денари на Училишен 

Спортски Клуб  Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463120 – трансфери до спортски клубови, на 
сметка на Училишен спортски клуб 
Валандово; 

 
- 120.000,00 денари на Спортски 

Фудбалски Клуб ПРОЕКТ Јосифово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463120 – трансфери до спортски клубови, на 
сметка на корисникот; 

 
- 50.000,00 денари на Ловно друштво 

„Орел“ Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463190 – трансфери до останати трансфери 
до невладини организации, на сметка на 
корисникот; 

 
- 60.000,00 денари на ФК „Победа“ 

Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463120 – трансфери до спортски клубови, на 
сметка на корисникот; 

 
- 20.000,00 денари на Здружение на 

лозари Мак Вранец. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463110 – трансфери до здруженија на граѓани 
и фондации, на сметка на корисникот; 

 
- 10.000,00 денари на Танцовиот 

Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, 
подставка463190 – останати трансфери до 
невладини организации, на сметка на 
корисникот; 

 
- 10.000,00 денари на Општинска 

организација на Сојуз на борци Валандово. 
 

 

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, подставка 
463110 – останати трансфери до здруженија 
на граѓани и фондации, на сметка на 
корисникот; 

 
- 20.000,00 денари на Еколошко 

Друштво „Калинка“ Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463190 – останати трансфери до невладини 
организации, на сметка на корисникот; 

 
- 3.000,00 денари на Елена Пренџова за 

реализација на проект „Со интимистичката 
поезија и слемот-одблиску“. 

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, подставка 
464990 – други трансфери, на сметка на 
корисникот; 

 
- 6.000,00 денари на Општинска 

организација на Црвениот крст Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463160 трансфери до хуманитарни 
организации, на сметка на Општинската 
организација на Црвениот крст Валандово;  

 
- 20.000,00 денари на Општински 

Фудбалски Сојуз Валандово. 
Средствата да се исплатат од 

програма АО-Совет на општина, подставка 
463120 – трансфери до спортски клубови, на 
сметка на корисникот; 

 
Член 2 

 Корисниците од член 1 на оваа 
Одлука се должни, одобрените средства 
наменски да ги употребат и за истите во рок 
од 15 дена од нивната реализација, да 
достават финснсиски извештаи, со 
фотокопија од документацијата за намената 
за која ги имат искористено.  

 
Член 3 

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

 

Бр.08-17/2          Совет на Општина Валандово 
11.02.2020 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 


