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“СЛУЖБЕН

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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на
средства за покривање на трошоци при
реализацијата на програмски активности на
ФК „Младост“ Удово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
на средства за покривање на трошоци при
реализацијата на програмски активности на
ФК „Младост“ Удово, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на вонредната
седница, одржана на ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/2
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за покривање на
трошоци при реализацијата на програмски
активности на ФК „Младост“ Удово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 60.000,00 денари, на ФК
„Младост“ Удово за покривање на трошоци
при натпреварувањето во третата македонска
фудбалска лига-Југ во сезоната 2018/2019
година.
Член 2
Исплатата на средствата да се изврши
од програма ЛО-Спорт и рекреација,
подставка 463120 трансфери до спортски
клубови на сметка на Фудбалски клуб
„Младост“ Удово број 200002512222489
депонент Стопанска банка.
Член 3
Одобрените средства на корисникот ќе
му се пренесуваат сукцесивно, согласно
неговите потреби и е должен наменски да ги
употреби и во рок од 15 дена од нивната
реализација да достави финансиски 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“.
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Бр.08-111/2
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката 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

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката 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, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на вонредната
седница, одржана на ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/3
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за набавка на црево и
спојни елементи за надминување на проблемот
со недостаток од вода за домаќинствата на
с.Калково, Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 36.000,00 денари, за
набавка на црево ф 63 од 10 бара во должина
од 300 метри и спојни елементи за
надминување на проблемот со недостаток од
вода за домаќинствата на с.Калково,
Валандово со зафаќање на дополнителни
количини на вода.
Член 2
Набавката од член 1 на оваа Одлука ќе
се реализира од страна на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово, за која цел одобрените
средства, врз основа на доставена фактура за
реализирана
набавка
ќе
бидат
трансферирани на жиро сметката на Јавното
претпријатие.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-111/3
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за финансиска
подршка за реализација на спортско-културна
манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска
подршка за реализација на спортско-културна
манифестација „Јосифовско лето“ 2018
година, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на вонредната седница, одржана на
ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/4
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
зa финансиска подршка за реализација
на спортско-културна манифестација
„Јосифовско лето“ 2018 година
Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 400.000,00 денари, како
финансиска поддршка на Општина Валандово
во реализацијата на спортско-културната
манифестација „Јосифовско лето“ 2018
година, која ќе се одржи во периодот од 04.08
до 30.08.2018 година, во организација на
Спортскиот
фудбалски
клуб
„ПРОЕКТЈОСИФОВО“ с.Јосифово, Валандово.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да
се исплатат од програма АО Совет на
Општина Валандово, подставка 463110
трансфери до здруженија на граѓани, на
сметката на организаторот на манифестаци-

22.08.2018 година

јата Спортски фудбалски клуб „ПРОЕКТЈОСИФОВО“ с.Јосифово, Валандово.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-111/4
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за финансиска
подршка за покривање на трошоци на
традиционална „Ромска вечер“ 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска
подршка за покривање на трошоци на
традиционална „Ромска вечер“ 2018 година,
што Советот на Општина Валандово ја
донесе на вонредната седница, одржана на
ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/5
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
зa финансиска подршка за покривање на
трошоци на традиционална „Ромска вечер“
2018 година

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 18.000,00 денари, како
финансиска поддршка за покривање на
трошоците на традиционалната „Ромска
вечер“ 2018 година, во организација на
Асоцијацијата за демократски развој на
ромите „СОНЦЕ“ Тетово.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да
се исплатат од програма АО Совет на
Општина Валандово, подставка 463110
трансфери до здруженија на граѓани, на
сметката на Асоцијација за демократски раз-
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22.08.2018 година

вој
на
ромите
„СОНЦЕ“
Тетово
300110000096885
депонент Комерцијална
банка.

дини организации, на сметка на Здружение
на граѓани РОК-ФЕСТ ЦАЛЕ“ с. Јосифово
210072179860167 НЛБ Тутунска банка.

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

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

Бр.08-111/5
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

Бр.08-111/6
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 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

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

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување
на средства за финансиска поддршка за
одржување на традиционален меморијален
рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово

за објавување на Одлуката за одобрување
на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово
за учество на фестивал по традиционални ора
и танци во Синдирги, Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
на средства за финансиска поддршка за
одржување на традиционален меморијален
рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
вонредната седница, одржана на ден
21.08.2018 година.
Бр.09-981/6
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА

СЕ

ОБЈАВУВА

Одлуката

за

одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“
Валандово
за
учество
на
фестивал
по
традиционални ора и танци во Синдирги,
Република Турција, што Советот на Општина

Валандово ја донесе на вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/7
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 вонредната седница,
одржана на ден 21.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА

зa одобрување на средства за финансиска
поддршка за одржување на традиционален
меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во
с. Јосифово

зa одобрување на средства на КУД „Гоце
Делчев“ Валандово за учество на фестивал по
традиционални ора и танци во Синдирги,
Република Турција

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 30.000,00 денари на
Здружение на граѓани РОК-ФЕСТ ЦАЛЕ“ с.
Јосифово, како финансиска поддршка од
Општина Валандово за одржување на
традиционален меморијален рок концерт
„ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово.

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година, се одобруваат
средства во износ од 120.000,00 денари, на
КУД „Гоце Делчев“ Валандово, за учество на
фестивал по традиционални ора и танци, кој
ќе се одржи во периодот од 29.08.2018 година
до 03.09.2018 година во Синдирги, Република
Турција.

Член 2
Средства од член 1 на оваа Одлука ќе се
исплатат од Програма А0-Совет на Општина,
подставка 463190 други трансфери до невла-

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да
се исплатат од програма АО-Совет на
општина,
подставка
463190
останати

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 11

трансфери до невладини организации на
сметка на КУД „Гоце Делчев“ Валандово
200000003002627 депонент Стопанска банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-111/7
Совет на Општина Валандово
21.08.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за продолжување на
работното време на угостителските објекти

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
продолжување на работното време на
угостителските објекти, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на вонредната
седница, одржана на ден 21.08.2018 година.
Бр.09-981/8
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________

21.08.2018 година

Vrz osnova na ~len 23 stav 3 od Zakonot
za ugostitelska dejnost (“Slu`ben vesnik na
RM” br.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12,
164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15,
39/16, 53/16 i 71/16), ~len 62 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002) i ~len 45 i 47 stav 1 od
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot na
Op{tina Valandovo, na vonrednata sednica
odr`ana na den 21.08.2018 godina, donese
ODLUKA
za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na
ugostitelskite objekti

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina
Valandovo, za vreme na odr`uvaweto na
sportsko
kulturnata
manifestacija
“Josifovsko leto” 2018 godina i toa vo
denovite 23, 24 i 25 avgust 2018 godina, GO
PRODOL@UVA
rabotnoto
vreme
na
ugostitelskite objekti, za dva ~asa.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na
оbjavuvaweto vo “Сlu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo”.
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Претседател
Валандово
Владимир Марков
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