Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo
Број 12

25 Септември 2018 година, вторник

www.valandovo.gov.mk
СОДРЖИНА
Совет на општина Валандово:
1. Решение зa објавување на Одлуката за
утврдување Втор Нацрт-Урбанистички
план засело Јосифово, Општина Валандово ..... 2
2. Одлука за утврдување Втор Нацрт-Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово 2
3. Решение зa објавување на Одлуката за
проширување на средствата во Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година .................. 2
4. Одлука за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 3
5. Решение зa објавување на Одлуката за
измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година ........ 3
6. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџтот на Општина Валандово за
2018 година ............................................................ 3
7. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово.. 4
8. Одлука за одобрување на средства за
реализација на програмски активности на
ФК „Победа“ Валандово......................................... 4
9. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување на средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за
покривање на трошоци за превоз ........................ 4
10. Одлука за одобрување на средства на
Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за
превоз ..................................................................... 4
11. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на
објектот во Валандово ......................................... 5
12. Одлука за одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно
одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово ........... 5
13. Решение зa објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната
2017/2018 година ................................................... 5

14. Заклучок за усвојување на Извештајот за
работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
во учебната 2017/2018 година .............................. 5
15. Решение за објавување на Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната
2018/2019 година .................................................. 6
16. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
за учебната 2018/2019 година ............................. 6
17. Решение зa објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2017/2018 година .................................. 6
18. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за учебната 2017/2018 година .......... 6
19. Решение зa објавување на Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2018-2019 година ................................. 6
20. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за учебната 2018-2019 година ........ 7
21. Решение зa објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за работата
на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната
2017/2018 година ................................................... 7
22. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово во учебната 2017/2018 година ........... .7
23. Решение зa објавување на Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната
2018/2019 година ................................................... 7
24. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово за учебната 2018/2019 година .... 7
25. Решение зa објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2017/2018 година .................................................. 8

25.09. 2018 година

“СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК”

Бр. 12

СТРАНА 2

26. Заклучок за усвојување на Годишниот
Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за 2017/2018 година ....................... 8
27. Решение зa објавување на Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019
година .................................................................. 8
28. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019 година ..................................... 8
29. Решение за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот
на подрачјето на Општина Валандово за
првото полугодие од 2018 година ..................... 8
30. Заклучок за усвојување на Информацијата
за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година ....... 9
31. Решение за објавување на Заклучокот за
давање согласност на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година .......................................... 9
32. Заклучок за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од
првото полуго дие за 2018 година .................... 9
33. Решение 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 30.06.2018
година ............................................................... 9
34. 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 ...................................... 10
35. Решение зa објавување на Мислењето по
Програмaта за изведување на екскурзии
за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово во учебната 2018/2019 година ......10
36. Мислење по Програмaта за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово во учебната 2018/2019 год.. 10
37. Решение зa објавување на Мислењето по
Програмaта за изведување на екскурзии за
учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019 година ................... 10
38. Мислење по Програмaта за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019
година ................................................................ 11

Советот на Општина Валандово ја донесе на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.

___________________________

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

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 утврдување
Втор Нацрт - Урбанистички план за
село Јосифово, Општина Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
утврдување Втор Нацрт - Урбанистички план
за село Јосифово, Општина Валандово, што

Бр.09-1093/11
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 24 став 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и
42/14), а во врска со член 7 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
просторно
и
урбанистичко
планирање
(„Службен весник на РМ“ бр.44/15) член 62
став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21
став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Втор Нацрт - Урбанистички
план за село Јосифово, Општина Валандово

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Втор
Нацрт - Урбанистички план
за село
Јосифово, Општина Валандово, со површина
на плански опфат од 95,58ха.
Член 2
По
утврдениот
Втор
Нацрт
Урбанистички план од член 1 на оваа Одлука,
Градоначалникот на Општина Валандово да
спроведе јавна презентација и јавна анкета на
планот, на начин и во постапка утврдена со
Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/11
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

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

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12

Советот на Општина Валандово ја донесе на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/14
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
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

25.09.2018 година

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
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
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/15
25.09.2018 год.
Валандово

_____________________________
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 четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

ОДЛУКА

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
741120 Блок дотац на опшин .
742111 Приходи од Обед.Нац .

0
0

623.000
0

0
180.000

0
0

_____________________________
0
623.000 180.000
0

и се распоредуваат:

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

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
423710 Сред.за одрж. на хиг
423990 Други материјали
424220 Усл. за обезб.на обј
427110 Привремени враб.

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

0
0
0
0

60.000
100.000
455.000
8.000

0
0
0
0

0
0
0
0

Г10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
425990 Други дог.услуги
0
0 180.000
0
_________________________________________
0 623.000 180.000
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.08-135/14
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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

Буџет Самоф. Дотац. Донац.

JL0 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
482920 Изгр. на др.објекти -600.000

0

0

0

0

0

Г10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
421410 Горива и масло
(моторни возила)

100.000

0

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И
ПАТИШТА
482130 Реконстр.наулици,
Патишта и автопат 500.000

0

0

0

В1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
480180 Купув.на др.опрема
0 -60.000
0
0
481230 Реконст.на др.објекти
0 -160.000
0
0
483120 Купув.на учил.мебел
0
-60.000
0
0
427110 Привремени вработув.
0 260.000
0
0
_________________________________________
0
0
0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12

Општина Валандово“ и станува составен дел
на Буџетот на Општина Валандово за 2018
година.
Бр.08-135/15
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 реализација на програмски
активности на ФК „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за

одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово,

што Советот на Општина Валандово ја
донесе
на
четиринаесеттата
редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/16
25.09.2018 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 четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“
Валандово

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 „Победа“ Валандово за
реализација на програмски активности за
натпреварување на три детски категории во
сезоната 2018/2019 година .
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463120 трансфери до спортски
клубови на сметка на Фудбалски клуб
„Победа“ Валандово број 200001634535837
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

25.09.2018 година

со фотокопија од документацијата
намената за која се искористени.

за

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/16
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 на Општинската организација
на Сојузот на борците Валандово за
покривање на трошоци за превоз

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување на средства на Општинската
организација
на
Сојузот
на
борците
Валандово за
покривање на трошоци за
превоз, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/17
25.09.2018 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 четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Општинската
организација на Сојузот на борците Валандово
за покривање на трошоци за превоз

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 8.500,00
денари, на Општинската организација на
Сојузот на борците Валандово, за покривање
на трошоци за превоз за присуство на
свеченост
организирана
на
Пелинцекумановско по повод 2-ри август денот на
Илинденското востание и денот на 2-рото
заседание на АСНОМ.
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463190- останати трансфери до

25.09. 2018 година

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“

невладини организации, на сметка на
Општинската организација на Сојузот на
борците Валандово.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/17
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 на Дирекцијата за заштита и
спасување-Подрачно одделение Валандово
за поправка на магацинот и кровот на
на објектот во Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката одобрување
на средства на Дирекцијата за заштита и
спасување-Подрачно одделение Валандово
за поправка на магацинот и кровот на објектот
во Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/18
25.09.2018 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 четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Дирекцијата за
заштита и спасување-Подрачно одделение
Валандово за поправка на магацинот и
кровот на објектот во Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 25.000,00
денари, на Дирекцијата за заштита и
спасување-Подрачно одделение Валандово
за поправка на магацинот и кровот на објектот
во Валандово .
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
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подставка 464990- други трансфери, на
сметка 200 0000029607 23 деп. АД Стопанска
банка - Општински противпожарен сојуз
Валандово со ЕДБ 4003995100677
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/18
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во
Учебната 2017/2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната
2017/2018 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/19
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во
учебната 2017/2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај
за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
во учебната 2017/2018 година, на кој
Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово, има дадено согласност на
седницата одржана на ден 30.08.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-135/19
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

СТРАНА 6
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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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
учебната 2018/2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Годишната Програма за работа
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната
2018/2019 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/20
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 29 став 6 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 36 став 1 точка 6 и член
62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ

25.09.2018 година

став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Градоначалникот на
Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за работата
на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2017/2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
за учебната 2017/2018 година, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/2
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
во учебната 2017/2018 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишниот
Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово во учебната 2017/2018
година, на кој Училишниот одбор на ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово, има дадено
согласност на седницата одржана на ден
27.06.2018 година.

за усвојување на Годишната Програма за
работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
учебната 2018/2019 година

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

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишната
Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово за учебната 2018/2019 година, која
Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово, ја има утврдено на седницата
одржана на ден 30.08.2018 година.

Бр.08-135/2
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

2.
Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-135/20
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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

___________________________
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 Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2018-2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учеб-

25.09. 2018 година
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ната 2018-2019 година, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/3
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 35 став 5 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/2008, 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 36 став 1 точка 6
и член 62 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45
од Статутот на Општина Валандово, Советот
на Општина Валандово на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2018-2019 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишната
Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за учебната 2018-2019 година, која
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово, ја има утврдено на седницата
одржана на ден 31.08.2018 година.
2.
Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/3
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за работата
на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во
учебната 2017/2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
во учебната 2017/2018 година, што Советот
на Општина Валандово го донесе на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/5
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
во учебната 2017/2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај
за работата на ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово во учебната 2017/2018 година, на
кој Училишниот одбор на ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово, има дадено согласност на
седницата одржана на ден 26.06.2018 година.
2.
Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/5
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 Решението за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната
2018/2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
учебната 2018/2019 година, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/6
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 35 став 5 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/2008, 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 36 став 1 точка 6
и член 62 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45
од Статутот на Општина Валандово, Советот
на Општина Валандово на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година, донесе
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за усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
учебната 2018/2019 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишната
Програма за работа на ООУ „„Страшо
Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019
година,
која
Училишниот
одбор
на
ООУ„Страшо Пинџур“ Јосифово, ја има
утврдено на седницата одржана на ден
30.08.2018 година.
2.
Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/6
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2017/2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2017/2018 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/8
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во
2017/2018 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишниот
Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово
во
2017/2018
година,
кој
Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово, го има утврдено на седницата
одржана на ден 27.06.2018 година.

25.09.2018 година

2.
Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/8
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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 Решението за
усвојување на Годишната Програма за
работана ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2018/2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018/2019
година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/9
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21
став 1 точка 29 и член 45 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за усвојување на Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2018-2019 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Годишната
Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за 2018-2019 година, која
Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово, ја има утврдено на седницата
одржана на ден 11.09.2018 година.
2.
Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/9
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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, Градонача-
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лникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот
на подрачјето на Општина Валандово за
првото полугодие од 2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Заклучокот за усвојување на
Информацијата за јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на подрачјето на
Општина Валандово за првото полугодие од
2018 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/10
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Советот на Општина Валандово, на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година, расправаше по
Информацијата за јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на подрачјето на
Општина Валандово за првото полугодие од
2018 година при што врз основа на ~len 62 од
Zаконот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, донесе:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на
подрачјето на Општина Валандово за првото
полугодие од 2018 година.

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на подрачјето на Општина
Валандово за првото полугодие од 2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/10
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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, Градонача
лникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот извештај за
работата на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за периодот од првото
полугодие за 2018 година

25.09.2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот извештај за
работата
на
ЈП
„Комунален
сервис“
Валандово за периодот од првото полугодие
за 2018 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четиринаесеттата
редовна седница, одржана на ден 24.09.2018
година.
Бр.09-1093/12
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 11 став 1 точка 6
од Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36
став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот
Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за периодот од првото полугодие
за 2018 година

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Финансискиот извештај за работата на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово за периодот
од првото полугодие за 2018 година, кој
Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“
Валандово го има усвоено со Одлука бр.02255/3 од 17.08.2018 година.

2.
Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/12
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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, Градонача
лникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
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 30.06.2018
година

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
усвојување на Заклучокот 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
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година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на четиринаесеттата редовна
седница, одржана на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/13
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Советот на Општина Валандово, на
четиринаесеттата редовна седница одржана
на ден 24.09.2018 година, расправаше по
Кварталниот извештај за извршувањето на
Буџетот
на
општина
Валандово
за
извештајниот
период
(кумулативно)
за
квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018
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
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Валандово
за извештајниот период (кумулативно) за
квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

1.
СЕ УСВОЈУВА Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Валандово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година
до 30.06.2018 година, на вкупно остварени
приходи од 83.583.397,00 денари, односно
31,03% од планираните приходи и на
извршени расходи од 74.245.059,00 денари,
односно 27,56% од планираните расходи.
2.
Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-135/13
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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, Градонача
лникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Мислењето по
Програмaта за изведување на екскурзии
за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово во учебната 2018/2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Мислењето
по
Програмaта за изведување на екскурзии за
учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ во
учебната 2018/2019 година, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/4
Градоначалник
25.09.2018 год.
на Општина Валандово
Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

25.09.2018 година

Советот на Општина Валандово на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година, расправаше по
Барањето на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово, за давање на мислење по
Програмaта за изведување на училишни
екскурзии со учениците од трето, шесто и
деветто одделение во ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово и Програмата за изведување на
слободни активности петдневна настава во
природа со учениците од петто одделение, во
учебната 2018/2019 година, па врз основа на
член 62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 45 од Статутот на Општина
Валандово и член 7 став 1 од Правилникот за
начинот на изведување на ученичките
екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта, го дава
следното
М И С Л Е Њ Е
Советот цени дека училишните
екскурзии и слободните активности, настава
во природа, како посебни вонучилишни
облици на воспитно-образовна работа што се
изведуваат надвор од училиштето, а кои се
планираат со Програмата за изведување на
екскурзии и Програмата за изведување на
слободни активности настава во природа за
учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово во учебната 2018/2019 година и
тоа за изведување на еднодневна екскурзија
со учениците од трето одделение во месец
мај 2019 година, дводневна екскурзија со
учениците од шестто одделение во месец
април/мај 2018 година, и
тридневна
екскурзија
со
учениците
од
деветто
одделение во месец октомври 2018 година и
петдневна настава во природа со учениците
од петто одделение во месец април /мај 2019
година, се во функција на реализација на
конкретни цели од наставните програми на
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово,
во
учебната 2018/2019 година.
Програмите се во согласност со
Правилникот за начинот на изведување на
ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните
училишта, бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година,
донесен од Министерот за образование и
наука, па Советот дава позитивно мислење по
истата.
Мислењето ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-135/4
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 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
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Статутот на Општина Валандово, Градонача
лникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Мислењето по
Програмaта за изведување на екскурзии
за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово во учебната 2018/2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Мислењето
по
Програмaта за изведување на екскурзии за
учениците од ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово во учебната 2018/2019 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година.
Бр.09-1093/7
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово на
четиринаесеттата редовна седница, одржана
на ден 24.09.2018 година, расправаше по
Барањето
на
ООУ
„Страшо
Пинџур“
с.Јосифово, за давање на мислење по
Програмaта за изведување на училишни
екскурзии со учениците од третите, шестите и
деветтите одделенија во ООУ „Страшо
Пинџур“ с.Јосифово и Програмата за
изведување на слободни активности за петто
одделение настава во природа во учебната
2018/2019 година, па врз основа на член 62
став 1 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 45
од Статутот на Општина Валандово и член 7
став 1 од Правилникот за начинот на
изведување на ученичките екскурзии и
другите слободни активности на учениците од
основните училишта, го дава следното
М И С Л Е Њ Е
Советот цени дека училишните
екскурзии и слободните активности, настава
во природа, како посебни вонучилишни
облици на воспитно-образовна работа што се
изведуваат надвор од училиштето, а кои се
планираат со Програмата за изведување на
екскурзии и Програмата за изведување на
слободни активности настава во природа за
учениците од ООУ
„Страшо Пинџур“
с.Јосифово во учебната 2018/2019 година и
тоа за изведување на еднодневна екскурзија
со учениците од трето одделение во месец
мај 2019 година, дводневна екскурзија со
учениците од шестто одделение во месец
октомври 2018 година, и
тридневна
екскурзија
со
учениците
од
деветто
одделение во месец октомври 2018 година и
петдневна настава во природа со учениците
од петто одделение во месец април 2019
година, се во функција на реализација на
конкретни цели од наставните програми на
ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово,
во
учебната 2018/2019 година.

25.09.2018 година

Програмите се во согласност со
Правилникот за начинот на изведување на
ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните
училишта, бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година,
донесен од Министерот за образование и
наука, па Советот дава позитивно мислење по
истата.
Мислењето ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-135/7
Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

________________________

