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РЕГИСТАР
за 2018 година
I. Градоначалник на Општина Валандово
Ред.

Назив на актите

Страна

Бр.на
Службен
гласник

Датум на
издавање

Решение за разрешување на Директорот на ООУ
“Страшо Пинџур“ Јосифово
Решение за именување вршител на должноста
Директор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
Решение за поведување постапка за распишување на
јавен оглас за избор на Директорот на ООУ „Гоце
Делчев“ Валандово
Решение за констатирање престанок на мандат на
директорот на Јавната општинска установа-Детска
Градинка „Калинка“ Валандово
Решение за избирање на Директор на ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово
Решение за давање согласност на Одлуката на
Советот на Општина Валандово за утврдување
приоритет на Проектот „Изградба на пат и канал за
поврзување на регионален пат Р-1105 со населено
место Горна Маaла, Општина Валандово“
Решение за давање согласност на Одлуката на
Советот на Општина Валандово за утврдување
приоритет на Проектот „Изградба на плоштад и парк во
населеното место Удово, Општина Валандово“
Решение за давање согласност на Одлуката на
Советот на Општина Валандово за утврдување
приоритет на Проектот „Изградба на дел од пат за
поврзување на населеното место Удово со населба
Градец, Општина Валандово
Решение за избирање Директор на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово
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II. Совет на Општина Валандово
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Одлука
за
дополнување
на
Програмата
за
урбанистичко планирање на Општина Валандово за
2018 година
Одлука за
дополнување на Правилникот за
организационата
поставеност
на
„ФОЛК-ФЕСТ“
Валандово
Одлука за распоредување на средствата од блок
дотацијата на општинските основни училишта на
Општина Валандово
Одлука за сопствено учество во реализација на Проект
„Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“
Валандово
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „Младост“ с. Удово
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“
с.Башибос
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на Ученички спортски клуб
Валандово
Одлука за одобрување на средства на Ловно Друштво
„ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер
Одлука за одобрување на средства за набавка на
медосни растенија за потребите на пчеларите од
Општина Валандово
Одлука за одобрување на средства за лекување на
Димов Никола од с.Иловиица, Општина Босилово
Одлука за одобрување на средства на авторот Трајко
Аврамов од Гевгелија за печатење на книга
„Гевгелиско-Валандовски говор во говорното подрачје
Гевгелија и Валандово
Одлука за покренување на иницијатива за основање на
Општински солидарен фонд Валандово
Одлука за определување на режим на сообраќај на
улици во град Валандово
Одлука за пренесување на вршењето на комуналните
дејности од јавен интерес во населеното место
Брајковци, Балинци, Марвиинци и Грчиште Општина
Валандово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово
Одлука за определување на ширината на крајбрежниот
појас на водотеците во населени места во Општина
Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот
план
Одлука за донесување на Програма за градба која не е
предвидена
со
урбанистички
план
односно
урбанистичко планска документација
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на Општинската организација на
Сојузот на борците Валандово
Одлука за одобрување средства за купување на
заштитна опрема за членовите на Општинскиот
Противпожарен Сојуз Валандово
Одлука за одобрување парична помош на лицето
Шерифов Абдиљ од с.Башибос
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на „ФК „Победа“ Валандово
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Одлука за одобрување на средства на КУД „Младост“
с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен
фестивал во Измир Република Турција
Одлука за одобрување средства за уредување на
помошен објект-трпезарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“
с.Собри
Одлука за давање согласност за основање на
регионална депонија
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ЖФК Победа Валандово 16
Одлука за одобрување средства на Клубот за
Екстремни Спортови Пеликан-Екстрем с.Стојаково,
Богданци за организирање
на натпревар
во
параглајдинг дисциплина
Одлука за давање на согласност за прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија–Општина Кресна
за заедничко аплицирање со проекти по инструментот
за
претпристапна
помош–ИПА,
INTERREG–ИПА
Програма
за
прекугранична
соработка,
CCI
2014TC16I5CB006 за реализација на Проектот ЛЕД
светлинска технологија за зелен град /LED light
technology for green city Acronym LED Green City
Одлука за временско ограничување на
располагање
со Проектот ,,ЛЕД светлинска технологија за зелен град
/ LED light technology for green city Acronym LED Green
City по завршување со неговата имплемеnтација
Одлука за давање на согласност за прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија–Општина Кресна
за заедничко аплицирање со проекти по инструментот
за
претпристапна
помош–ИПА,
INTERREG–ИПА
Програма
за
прекугранична
соработка,
CCI
2014TC16I5CB006 за реализација на Проектот
Културата како предност за одржлив развој на туризмот/
Culture as an asset for sustainable tourism development,
Acronym CulTour
Одлука за временско ограничување на
располагање
со Проектот Културата како
предност за одржлив
развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable
tourism development, Acronym CulTour по завршување со
неговата имплементација
Одлука за давање согласност да се покрене постапка
за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601
КО Валандово ГР заради реализација на јавен интересРеконструкција на дел од булевар на улица
„Првомајска“ во Валандово
Одлука за одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за финансиска подршка за покривање на
трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни
веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово
Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработувавање за 2018 година на Јавната општинска
установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово
Одлука за одобрување на средства за покривање на
транспортни трошоци за превоз на донација од
училишен мебел, наставни средства и помагала од
Холандија за училишта во Општина Валандово
Одлука за одобрување на средства за
реализација
на програмски активности на ФК „Младост“ Удово
Одлука за давање на користење канцеларија на Јавна
Установа Центар за социјална работа Валандово
Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
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Одлука за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“
Валандово за гостување во Република Бугарија
Одлука за одобрување средства на
Општинската
Организација на Црвениот крст Валандово за
реализирање на општински натпревар во прва помош
Одлука за одобрување на финансиска подршка
организаторот на спортската манифестација Ноќен
турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“
с.Пирава
Одлука зa одобрување средства за учество на државни
натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“
Валандово
Одлука зa одобрување средства на Мартин Никола
Динев од с.Пирава, Валандово за учество на
’
меѓународен натпревар Word s Scholars Cup 2018 во
Барселона, Шпанија
Одлука зa вклопување на бесправно изграден објектбензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при
донесување на Урбанистичко-Планска Документација за
проширување на плански опфат
Одлука зa вклопување на бесправен објект- Полигон за
обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО
Раброво
Одлука за усогласување на намената на земјиштето на
кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО
Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта
Одлука за формирање на Универзална единица за
заштита и спасување од елементарни непогоди на
територијата на Општина Валандово
Одлука за утврдување приоритет на Проектот
„Изградба на пат и канал за поврзување на регионален
пат Р-1105 со населено место Горна Мала, Општина
Валандово“
Одлука за давање согласност за намената на
инвестицијата за реализација на Проектот „Изгградба
на пат и канал за поврзување на регионален пат Р-1105
со населено место Горна Мала, Општина Валандово
Одлука за утврдување приоритет на Проектот
„Изградба на плоштад и парк во населеното место
Удово, Општина Валандово“
Одлука за давање на согласност за намената на
инвестицијата за реализација на Проектот “Изградба на
плоштад и парк во населеното место Удово, Општина
Валандово“
Одлука за утврдување приоритет на Проектот
„Изградба на дел од пат за поврзување на населеното
место Удово со населба Градец, Општина Валандово“
Одлука зa давање согласност за намената на
инвестицијата за реализација на Проектот „Изградба на
дел од пат за поврзување на населеното место Удово
со населба Градец, Општина Валандово
Одлука за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година
Одлука за сопствено учество во реализација на Проектот
“VALANDOVO TRAIL FROM NATURE TO CULTURE“ – „Валандовска
патека од природа до култура
Одлука зa организирање трка „Трка на мирот
Одлука зa давање на користење недвижна ствар „Полигон за обука
на возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО Раброво, Општина Валандово
Одлука за одобрување на средства за покривање на
трошоци при реализацијата на програмски активности
на ФК „Младост“ Удово
Одлука за одобрување на средства за набавка на
црево и спојни елементи за надминување на проблемот
со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково,
Валандово
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Одлука за финансиска подршка за реализација на
спортско-културна манифестација
Одлука за финансиска подршка за покривање на
трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година
Одлука за одобрување на средства за финансиска
поддршка
за
одржување
на
традиционален
меморијален рок концерт ЦАЛЕ 2018“ во с.Јосифово
Одлука за одобрување на средства на КУД „Гоце
Делчев“ Валандово за учество на фестивал по
традиционални ора и танци во Синдирги, Република
Турција
Одлука зз продолжување на работното време на
угостителските објекти
Одлука за утврдување Втор Нацрт-Урбанистички план
за село Јосифово, Општина Валандово
Одлука за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџтот на Општина Валандово за 2018 година
Одлука за одобрување на средства за
реализација
на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за одобрување на средства на
Општинската
организација на Сојузот на борците Валандово за
покривање на трошоци за превоз
Одлука за одобрување на средства на Дирекцијата за
заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово
за поправка на магацинот и кровот на објектот во
Валандово
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово
Одлука за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година
Одлука за одобрување на средства на КУД „Гоце
Делчев“ Валандово за учество на Фестивал во
Република Турција
Одлука за одобрување на средства за финансиска
поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за
организирање
на традиционален меѓународен планинарски марш „По
падините на Плавуш“
Одлука 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“
Одлука за одобрување на средства на Андон
Андонов од Валандово за учество на меѓународен
натпревар во детски песни во Република Босна
Одлука за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце
Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година
Одлука за формирање на Општински совет за
превенција на детско претстапништво во Општина
Валандово
Одлука за поведување на постапка за ажурирање на
Проценката на загрозеноста на подрачјето на Општина
Валандово од сите ризици и опасности
Одлука за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и

3

11

22.08.2018 г.

3

11

22.08.2018 г.

4

11

22.08.2018 г.

4

11

22.08.2018 г.

5

11

22.08.2018 г.

2

12

25.09.2018 г.

3

12

25.09.2018 г.

3

12

25.09.2018 г.

4

12

25.09.2018 г.

4

12

25.09.2018 г.

5

12

25.09.2018 г.

2

13

29.10.2018 г.

2

13

29.10.2018 г.

3

13

29.10.2018 г.

3

13

29.10.2018 г.

4

13

29.10.2018 г.

5

13

29.10.2018 г.

5

13

29.10.2018 г.

6

13

29.10.2018 г.

7

13

29.10.2018 г.

8

13

29.10.2018 г.

на

2

14

03.12.2018 г.

во

2

14

03.12.2018 г.

на

3

14

03.12.2018 г.

на

3

14

03.12.2018 г.

годишно признание на Советот на Општина Валандово по
повод празникот на општината

Одлука за проширување на средствата во Буџетот
Општина Валандово за 2018 година
Одлука за измена на распоредот на средствата
Буџетот на Општина Валандово
Одлука за одобрување на средства аа реализација
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за одобрување на средства аа реализација
програмски активности на ФК „Младост“ Удово

96.
97.

98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Одлука за одобрување на средства на Здружение на
дијабетичари ГЛИКОЗА Струмица за реализација на
Проект
Одлука за изменување на Одлуката за давање на
користење на недвижна ствар „Полигон за обука на
возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО Раброво, Општина
Валандово
Одлука за отстапување на мерни броила за
електрична енергија на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово
Одлука за одобрување на средства за санирање на
штетите од пожар на индивидуална семејна куќа
Одлука за одобрување на средства аа реализација на
програмски активности на Спортски
Клуб „ПроектЦико“ Јосифово
Одлука за за спроведување на постапка за избирање
и наградување на најдобро ексериерно новогодишно
украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово
за 2019 година
Одлука за определување на име на
новоизградената
спортска сала во состав на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово
Одлука за отстапување на користење и управување на
новоизградената училишна спортска сала во состав на
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
Одлука за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државните службеници за 2019 година
Одлука
за сопствено учество во реализација на
Проект „Туристичка патека од природата до културата
на планината Плавуш“
Одлука за одобрување на средства за покривање на
трошоци за реализација на програмски активности на
Училишен Спортски Клуб- Валандово
Одлука за отстапување на новоизградениот објект
„Пензионерски дом“ во с.Пирава
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово

4

14

03.12.2018 г.

4

14

03.12.2018 г.

5

14

03.12.2018 г.

37

14

14.12.2018 г.

37

14

14.12.2018 г.

38

14

14.12.2018 г.

39

14

14.12.2018 г.

39

14

14.12.2018 г.

41

16

28.12.2018 г.

44

16

28.12.2018 г.

45

16

28.12.2018 г.

45

16

28.12.2018 г.

46

16

28.12.2018 г.

46

16

28.12.2018 г.

3

1

10.01.2018 г.

4

1

10.01.2018 г.

4

1

10.01.2018 г.

5

1

10.01.2018 г.

17

3

28.02.2018 г.

18

3

28.02.2018 г.

18

3

28.02.2018 г.

19

3

28.02.2018 г.

2. Р е ш е н и ј а
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.

Решение за констатирање престанок на мандат на
член на Советот на Општина Валандово
Решение за верификација на мандатот на член на
Советот на Општина Валандово
Решение за констатирање престанок на мандатот и
за избирање претседател и член на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања
Решение за констатирање престанок на мандат и за
назначување претставник на Општина Валандово за
член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово
Решение за усвојување на Програмата за работа на
Територијалната противпожарна единица Валандово
за 2018 година
Решение за усвојување на Програмата за работа на
Јавната Општинска Установа Дом на културата „25
Мај“ Валандово за 2018 година
Решение за давање согласност на Програмата за
работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален
сервис“ Валандово за 2018 година
Решение за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на Јавната
Општинска Установа „25 Мај“ Валандово

118.
119..
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.

Решение за давање согласност на Одлуката за
почетокот и завршетокот на работното време на втора
смена во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово
Решение за давање согласност на Одлуката за
почетокот и завршетокот на работното време на
објектот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во с.Удово
Решение за давање согласност на Правилникот за
систематизација на работните места во Јавната
општинска установа Детска „Калинка“ Валандово
Решение
за
објавување
на
Решението
за
именување на претседател, секретар и членови на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата- Валандово
Решение за усвојување на Годишната Програма за
работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната
2018/2019 година
Решение за усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2018-2019 година
Решение за усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
учебната 2018/2019 година
Решение за усвојување на Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019
година
Решение за усвојување на Програмата за работа
наОпштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата-Валандово за 2019 година

8

4

14.03.2018 г.

9

4

14.03.2018 г.

9

4

14.03.2018 г.

4

5

30.03.2018 г.

6

12

25.09.2018 г.

7

12

25.09.2018 г.

7

12

25.09.2018 г.

8

12

25.09.2018 г.

56

16

28.12.2018 г.

19

3

28.02.2018 г.

20

3

28.02.2018 г.

20

3

28.02.2018 г.

21

3

28.02.2018 г.

21

3

28.02.2018 г.

10

4

14.03.2018 г.

10

4

14.03.2018 г.

11

4

14.03.2018 г.

5

5

30.03.2018 г.

5

5

30.03.2018 г.

6

5

30.03.2018 г.

3. З а к л у ч о ц и
127

128.

129.
130.

131.

132.
133.
134.
135.
136.

137.

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Валандово во
извештајниот период (кумулативно) за квартал
01.01.2017 година до 30.06.2017 година
Заклучок
за
усвојување
на
Извештајот
за
реализацијата на Програмата за одржување на
јавното осветлување на подрачјето на Општина
Валандово за 2017 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на
ТППЕ Валандово во 2017 година.
Заклучок
за
усвојување
на
Извештајот
за
реализацијата
на
Програмата
за
изградба,
реконструкција и одржување на локалните патишта и
улици во Општина Валандово во 2017 година
Заклучок за усвојување на Информациjата за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на
подрачјето на Општина Валандово за второто
полугодие од 2017 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на
Општина Валандово за 2017 година
Заклучок за усвојување на финансискиот извештај за
работата на ЈП „Комунален сервис Валандово за 2017
година
Заклучок за усвојување на Годишната сметка на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017 година
Заклучок за давање согласност на Извештајот за
реализираната Програма за работа на Ј.О.У. Дом на
културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017
година
Заклучок за усвојување на Годишниот
Извештај за
работењето на Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион за 2017 година

138.

139.
140.

141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.

154.

155.

156.
157.
158.

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Валандово во
извештајниот период (кумулативно) за квартал
01.01.2018 година до 31.03.2018 година
Заклучок за давање согласност на Извештајот за
работењето на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово
за.2018 година
Заклучок за давање согласност на тримесечниот
извештај со показатели за финансиското работење на
Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.периодот од
01.01.2018 година до 31.03.2018 година
Заклучок за усвојување на Локалниот акционен план
за еднакви можности на жените и мажите во Општина
Валандово за.2018-2023 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Јавната општинска
установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработувавање за 2019 година на Јавната општинска
установа
за
деца-Детска
градинка
„Калинка“
Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Средното општинско
училиште „Гоце Делчев“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинското основно
училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинското основно
училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово
Заклучок за усвојување на Информацицијата за
состојбата со дивите депонии во Општина Валандово
Заклучок за усвојување на Извештајот за
работата
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната
2017/2018 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2017/2018 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во
учебната 2017/2018 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017/2018
година
Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на
подрачјето на Општина Валандово за првото
полугодие од 2018 година
Заклучок за давање согласност на финансискиот
извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за периодот од
првото полуго дие за
2018 година
Заклучок за усвојување на Кварталниот
извештај
за извршување на Буџетот на
Општина Валандово
за извештајниот период
(кумулативно) за квартал
01.01.2018 година до 30.06.2018 година
Заклучок 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
Заклучок за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Јавното претпријатие
„Комунален сервис“ Валандово .
Заклучок за одобрување на Предлог Планот на
програми за развој
Заклучок за давање согласност на Кварталниот

3

8

10.05.2018 г.

4

8

10.05.2018 г.

4

8

10.05.2018 г.

5

8

10.05.2018 г.

5

8

10.05.2018 г.

6

8

10.05.2018 г.

6

8

10.05.2018 г.

7

8

10.05.2018 г.

7

8

10.05.2018 г.

9

9

26.06.2018 г.

5

12

25.09.2018 г.

6

12

25.09.2018 г.

7

12

25.09.2018 г.

8

12

25.09.2018 г.

9

12

25.09.2018 г.

9

12

25.09.2018 г.

10

12

25.09.2018 г.

8

13

29.10.2018 г.

9

13

29.10.2018 г.

6

14

03.12.2018 г.

57

16

28.12.2018 г.

159.

финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово за периодот од третиот квартал
2018 година
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување за 2019 година
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води за 2019 година
Заклучоци за усвојување на Елаборатот за процена
на штета од природна непогода-невреме проследено
со дожд и град што го зафати населеното место
Грчиште на ден 23.07.2018 година

57

16

28.12.2018 г.

57

16

28.12.2018 г.

58

16

28.12.2018 г.

Програма за одржување на јавното осветлување во
Општина Валандово за 2018 година
Програма за одржување на јавната чистота во
Општина Валандово за 2018 година

3

3

28.02.2018 г.

5

3

28.02.2018 г.

165.

Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Валандово за 2018 година

6

3

28.02.2018 г.

166.

Програма за спроведување на општи мерки за
заштита на населението од заразни болести на
подрачјето на Општина Валандово во 2018 година
Годишна Програма за изградба, реконстукција и
одржување на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2018 година
Програма за дополнување на Годишната
Програма
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици во Општина Валандово во
2018 година
Програма за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина Валандово за
2019 година
Програма за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Валандово за 2019година
Програма за урбанистичко планирање на Општина
Валандово за 2019 година
Програма за поставување на урбана опрема во
Општина Валандово за 2019 година
Програма за работа на Советот на Општина
Валандово за 2019 година

3

4

14.03.2018 г.

6

4

14.03.2018 г.

4

6

19.04.2018 г.

6

14

03.12.2018 г.

47

16

28.12.2018 г.

49

16

28.12.2018 г.

50

16

28.12.2018 г.

52

16

28.12.2018 г.

2

4

14.03.2018 г.

4

6

19.04.2018 г.

5

6

19.04.2018 г.

160.
161.
162.

4.
163.
164.

167.
168.

169.

170.
171.
172.
173.

5.
174.
175.

176.

Програми

Други акти
Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово
за 2017 година
Мислење по барањето поднесено од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10
ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ
„Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште
во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе
се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран
од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал
Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти
Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република
Турција
Мислење по барањето поднесено од ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово за одобрување на учество на
19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово и Подрачните училишта во Чалакли,
Дедели и Башибос на „Меѓунареден ден на ученикот“,
организиран од страна на
збратименото училиште

177.

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

ОУ „Мехмед Ариф Имам Хатит“, област Кадикој, град
Истамбул, Република Турција
Мислење по барањето поднесено од ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово за прифаќање на поканата од
Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од
Александровац, Република Србија, за збратимување и
учество на свеченост по повод Патрониот празник на
училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018
година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово
Мислење по Програмaта за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово во учебната 2018/2019 година.
Мислење по Програмaта за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Страшо
Пинџур“
Јосифово во учебната 2018/2019
година.
Нацрт Буџет на Општина Валандово за 2019
година.
Правилник за начинот на функционирањето,
наградите, надоместоците и другите трошоци на
„Фолк Фест“ Валандово 2019 година.
Правилник за организационата поставеност на „Фолк
Фест“ Валандово 2019 година.
Буџет на Општина Валандово за 2019 година.
Буџетскиот календар за 2019 година.
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