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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 Завршната сметка на Буџетот
на Општина Валандово за 2017 година

СЕ ОБЈАВУВА Завршната сметка на
Буџетот на Општина Валандово за 2017
година, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/2
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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Член 1
Вкупниот износ на планираните и
остварените приходи и расходи во 2017
година изнесуваат:
планирани
I. Вкупни приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Трансфери
донации

320.583.000 ден.
40.670.000 ден.
17.360.000 ден.
40.500.000 ден.
103.662.000 ден.
42.120.000 ден.
76.271.000 ден.

II. Вкупни расходи

320.583.000 ден.

Утврдени намени

318.983.000 ден.
1.600.000 ден.

Резерви

реализирани
170.777.186 ден
19.397.206 ден.
7.597.007 ден.
6.024.356 ден.
96.995.536 ден.
22.046.282 ден.
18.716.799 ден.
174.503.653 ден
174.583.563 ден.
45.000 ден.

I. Дефицит

3.726.467 ден.

IV. Финансирање

3.726.467 ден.

Прилив

0

- Домашно задолжување
- Странски заем

0
0

3.726.467 ден.
0
0

Одлив
- отплата на главнина

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на
Општина Валандово на 31.12.2017 година
претставува разлика од пренесениот вишок
на приходи од претходната 2016 година
(29.777.793) и дефицит од тековната 2017
година (3.726.467) и изнесува
- Салдо на 31.12.2017 год.
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинансирачки
aктивности
Салдо буџет донации

26.051.326 ден.
12.715.048 ден.
9.384.264 ден.
975.417 ден.
2.976.597 ден.

Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на основниот
буџет, во износ од 12.715.048 денари, се
пренесува како прилив на основниот буџет на
Општина Валандово за 2018 година.

Врз основа на член 33 став 1 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 7 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 седмата
редовна седница, одржана на ден 13.03.2018
година, донесе

Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
дотации, во износ од 9.384.264 денари, се
пренесува како прилив на буџетот на дотации
на Општина Валандово за 2018 година.

ЗАВРШНА СМЕТКА

Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
донации, во износ од 2.976.597 денари, се
пренесува како прилив на буџетот на донации
на Општина Валандово за 2018 година.

нa Буџетот на Општина Валандово
за 2017 година

Разликата
помеѓу
остварените
приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинансирачки активности, во износ од
975.417 денари, се пренесува како прилив на
буџетот на самофинансирачки активности на
Општина Валандово за 2018 година.
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Член 3
Планираните и остварените приходи
по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени, се
искажани во билансите на приходи и расходи.
Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Валандово за
2017 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми, сметки и
основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на
Буџетот на Општина Валандово за 2017
година ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-32/2
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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 Програмата за
спроведување на општи мерки за заштита
на населението од заразни болести на
подрачјето на Општина Валандово во
2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Програмата
за
спроведување на општи мерки за заштита на
населението
од
заразни
болести
на
подрачјето на Општина Валандово во 2018
година, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/9
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 14 став 2 од
Законот за заштита на населението од
заразни болести („Службен весник на РМ“
бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15
и 37/16), член 22 став 1 точка 9 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка
9 и член 45 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на седмата редовна седница одржана на ден
13..03.2018 година, донесе

14.03.2018 година
ПРОГРАМА

за спроведување на општи мерки за заштита на
населението одзаразни болести на подрачјето
на Општина Валандово во 2018 година

I.

Вовед

Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението од
заразни болести е во согласност со член 14
став 2 од Законот за заштита на населението
од заразни болести („Службен весник на РМ“
бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15
и 37/16) каде е уредено дека Советите на
општините по претходно мислење на
надлежниот центар за јавно здравје за
подрачјето за кое е основан донесуваат
програми за спроведување на општите мерки
за заштитата на населението од заразни
болести на своето подрачје.
Заштитата на населението од заразни
болести
претставува
организирана
општествена активност со цел да се спречи
појавата или да се намали, отстрани или
искорени ширењето на заразни болести, кои
се од посебно значење за Р.Македонија.
За заштита од заразни болести се
спроведува епидемиолошки надзор и се
применуваат општи и посебни мерки, а по
потреба и вонредни мерки.
Епидемиолошкиот
надзор
го
организираат
и
спроведуваат
епидемиолошките служби при Институтот за
јавно здравје и регионалните центри за јавно
здравје.
Општите мерки за заштита од заразни
болести ги програмираат и планираат
општините, на предлог на Центрите за јавно
здравје. Во овие мерки вклучуваат:
1.
Обезбедување
здравствено
исправна вода за пиење и контрола на
исправноста на водата;
2.
Отстранување на отпадните
води и цврстите материи на начин кој
спречува загадување на човековата околина;
3.
Обезбедување
санитарнотехнички и хигиенски услови во јавни објекти
(училишни и предучилишни установи, објекти
за храна, објекти за водоснабдување, други
јавни установи и други јавни места);
4.
Вршење
на
превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
5.
Обезбедување
на
превентивно-промотивни
активности
за
унапредување на здравјето на населението;
6.
Одржување на комуналната
хигиена.
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Општите
мерки
ги
организира
единицата на локална самоуправа и се
спроведуваат во согласност со стандардите и
постапките утврдени со закон за секоја
дејност одделно.
Посебни (специфични) мерки за
заштита на населението од заразни болести
се:
1.
Откривање
на
заразни
болести-поставување дијагноза;
2.
Лабораториско испитување за
утврдување
на
причинителот
на
заболувањето;
3. Пријавување на заразни болести;
4. Епидемолошки испитувања;
5.
Превоз, изолација и лечење на
болни од заразна болест;
6. Карантин и здравствен надзор;
7.
Здравствени
прегледи
на
одредени категории на вработени, како и на
лица и бацилоносители одредени со закон;
8. Имунизација и хемиопрофилакса;
9.
Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација по епидемиолошки индикации.
Специфичните мерки за заштита од
заразни болести ги планираат и извршуваат
здравствените работници во референтни
здравствени установи, според специфичната
цел и мерки за кои се регистрирани.
Во услови на епидемии и катастрофи
од поширок размер се спроведуваат и
вонредни мерки за заштита од заразни
болести. Вонредните мерки ги предлага
Комисијата за заштита од заразни болести.
Спроведувањето на мерките за
заштита на населението од заразни болести и
средствата за нивно спроведување имаат
приоритет во однос на спроведувањето на
останатите мерки за здравствена заштита.
II. Активности
Со Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението од
заразни болести се утврдуваат активностите,
извршителите, роковите и изворите на
финансиски средства за спроведување на
општите
мерки
во
спречувањето
и
сузбивањето на заразните и другите
заболувања на територијата на Општина
Валандово.
Општите мерки и активности ги
организира и следи Општина Валандово, во
соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје
Струмица.
За заштита на населението од
заразни болести во Општина Валандово, во
2018 година, ќе се спроведат следниве општи
мерки:
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1.
Обезбедување
здравствено
исправна вода за пиење и контрола на
исправноста на водата;
2.
Обезбедување на хигиенотехнички
услови
во
училишните
и
предучилишните установи;
3.
Отстранување на цврстиот
отпад и отпадните води на начин кој ќе
овозможи заштита на човековата околина од
загадување;
4.
Вршење
на
превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација и
други хигиено-технички мерки во населени
места и други јавни површини;
5.
Превентивно-промотивни
активности за унапредување на здравјето на
населението;
1.1
Обезбедување
здравствено
исправна вода за пиење и контрола на
исправноста на водата
Општина Валандово и во 2018 година
генерално ќе продолжи да се грижи за
континуирано снабдување на населението со
доволни количини на здравстено исправана
вода за пиење.
Директната
грижа
околу
функционирањето
на
системите
за
водоснабдување во населените места и
одржувањето на здравствената исправност на
водата за пиење е на субјектите кои
стопанисуваат
со
системите
за
водоснабдување, ЈП „Комунален сервис“
Валандово и Месните Заедници.
Притоа Општина Валандово во 2018
година ќе продолжи со постапно преземање
на надлежностите од Месните заедници и
пренесување
на
Јавното
комунално
претпријатие, со што ќе се добие поголема
ефикасност
во
функционирањето
на
системите и поголема безбедност на водата
за пиење од аспект на нејзината здравствена
исправност.
Верификација
на
квалитетот
и
исправноста на водата за пиење од
системите
за
водоснабдување
и
информирање на корисниците за квалитетот
на водата го врши ЈЗУ Центар за јавно
здравје Струмица, најмалку еднаш месечно.
Периодичните анализи се вршат
двапати годишно во ЈЗУ Институт за јавно
здравје Скопје.
2.1
Обезбедување
на
хигиенотехнички услови во училишните и
предучилишните установи
Децата
и
учениците
се
највулнерабилна категорија на население. За
заштита на нивниот интегритет, а особено од
заразна жолтица и други цревни заболувања
се вршат и редовни контроли на училишните
и предучилишните установи од страна на
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санитарниот и здравствен инспектор и
лекарите од Центарот за јавно здравје.
Врз основа на теренските увиди, сите
училишта и градинки добиваат извештај за
утврдената состојба, со предлог мерки за
подобрување доколку е потребно.
3.1 Отстранување на цврстиот отпад и
отпадните води
Отстранувањето на цврстиот отпад во
општина Валандово се спроведува на
следниот начин: во градот Валандово и некои
од населените места (Раброво, Пирава и
Јосифово) го врши Јавното комунално
претпријатие
„Комунален
сервис“,
во
населеното место Удово Месната заедница, а
во останатите населени места самите
граѓани.
Општина Валандово во 2018 година
продолжи со постапното преземање на
надлежностите
и
отстранувањето
и
депонирањето на цврстиот отпад го пренесе
на Јавното комунално претпријатие, во
населените места Брајковци, Балинци,
Марвинци и Грчиште, а ќе го прошири и на
останатите населени места. Со овие мерки
општината паралелно ќе продолжи со
постепеното елиминирање и на дивите
депонии. На овој план во тек се и активности
преку Југоисточниот плански регион за
справување со постоечкиот проблем за
управување со отпадот, со основање на
регионална депонија.
Во 2018 година ќе се продолжи со
веќе започнатите активности за изградба на
канализационни системи за прифаќање и
одведување на отпадните води. Се планира
завршување на секундарните мрежи во
населените места Балинци и Брајковци, а
изготвен е и Проект за с.Раброво со кој ќе се
аплицира на објавени повици за добивање на
донаторски средства.
Заради заштита од заразни болести
- ќе се врши редовна дезинфекција на
садовите за складирање на отпадот;
- ќе се бара решение за регулирање
на
истекот
на
отпадните
води
од
канализационниот систем на град Валандово;
- инцидентно ќе се превземаат хитни
интервенции со специјално возило при
затнување на канализационната мрежа на
населеното место Пирава, која поради
нерегулираниот истек на атмосферските води
е подложна на чести затнувања.
4.1
Вршење
на
превентивна
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација во населени места и на
други јавни површини
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Заради
поголема
ефикасност,
превентивната дезинсекција ќе се спроведе
како заедничка активност на општините од
Југоисточниот плански регион, за што на една
од наредните седници на Собранието на
регионот ќе биде донесена одлука.
Дератизација со поставување на
мамци во шахти од фекална канализација ќе
се реализира во месец Мај. Носител на оваа
активност ќе биде Јавното претпријатие
„Комунален сервис“ Валандово.
Дератизација и дезинфекција во
другите јавни установи под надлежност на
општината ќе врши секоја од јавните установи
индивидуално.
5.1 Превентивно-промотивни
активности за унапредување на
здравјето на населението;
Здравствената
едукација
на
населението ќе се реализира во соработка со
Центарот за јавно здравје Струмица. Притоа
населението редовно ќе се информира за
вектор преносливите заразни заболувања
(преку учество на локална телевизија и
радио),
изработка
на
информативноедукативни летоци, брошури и флаери.
Непосредната комуникација на терен со
месното население ќе биде важен сегмент со
цел подигање на степенот на индивидуалната
можност на населението за самозаштита и
справување.
III. Завршни одредби
Програмата влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-32/9
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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 Годишната Програма за
изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Годишната
Програмата за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2018 година, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
седмата редовна седница, одржана на ден
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13.03.2018 година.
Бр.09-345/9
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Vrz osnova na ~len 14 stav 4 od
Zakonot za javnite pati{ta (“Sl. vesnik na
RM” br.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10,
23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13,
39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16,
71/16 i 163/16) ~len 62 vo vrska so ~len 22
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za lokalnata
samouprava (“Sl. vesnik na RM” br.5/2002),
~len 21 stav 1 to~ka 12 i ~len 45, vo vrska
so ~len 15 stav 1 to~ka 4 od Statutot na
Op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina
Valandovo na sedmata redovna sednica,
odr`ana na den 13.03.2018 godina, donese
GODI[NA PROGRAMA
za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i
za{tita na lokalnite pati{ta i ulici vo
op{tina Valandovo vo 2018 godina

I
So ovaa programa se utvrduva obemot
na
rabota,
sredstvata
za
izgradba,
odr`uvawe, rekonstrukcija i za{tita na
lokalnite pati{ta i ulici vo op{tina
Valandovo vo 2018 godina, nivniot raspored
i na~inot na koristewe.
II
Za realizacija na Programata za
izgradba, odr`uvawe, rekonstrukcija i
za{tita na lokalnite pati{ta i ulici vo
Op{tina Valandovo vo 2018 godina,
Op{tinata gi planira slednite sredstva
1. Sredstva od Agencija za
dr`avni pati{ta ...… 2.800.000,00 den.
2. Sredstva od Buxetot na
Op{tina Valandovo …… 5.000.000,00 den.
________________________________
vkupno prihodi: .. 7.800.000,00 den.
III
Sredstvata od to~ka 2 na ovaa
Programa }e se upotrebat za slednite
nameni:
I - INVESTICIONA GRADBA
1. IZGRADBA NA ULICI
Pirava
1.Ulica “^iflik”, dol`ina 220,0 m, {irina
4,0m., dol`ina 60,0 m, {irina 3,50m i
krak kaj triagolnik dol`ina 30,0m.
{irina 4,0m. ................… 1.752.182,00 den.
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2. Krak na ulica “Mar{al Tito”, dol`ina
240,0 m, {irina 4,0m i 1,0m bankina.
……………….1.372.458,00 den.
Udovo
3. Ulica “Mladinska” desen krak so dol`ina
215,0m i lev krak so dol`ina od 125,0m i
{irina od po 3,5m i plato na raskrsnica
2
od 200m ............................. 1.906.762.00 den.
Balinci
4.Ulica dol`ina 240,0 m. promenliva
{irina od 5,0m do 6,0m ... 1.873.014,00 den.
________________________________
vkupno investicionna gradba
na ulici ……...............…. 6.904.416,00 den.
Sostaven del na predlo`enata
Programa se Predmerot so presmetka za
ulicite koi se predlaga vo 2018 godina da
bidat
predvideni
za
investicionna
izgradba.
II - ODR@UVAWE NA ULICI I PATI[TA
1.

Krpewe na dupki vo Josifovo

Za krpewe na dupki se planira da
bidat nameneti 300.000,00 denari.
Stru~nite slu`bi vo Oddelenieto za
urbanizam, vrz osnova na izvr{en uvid, vo
visina na namenetite sredstva, }e izgotvat
predmer so presmetka za dupkite koi }e
bidat opfateni vo postapkata za javna
nabavka.
2. Zimsko odr`uvawe na lokalni pati{ta i
ulici ……...................…. 500.000,00 den.
_______________________________
vkupno odr`uvawe … 800.000,00 den.
3. Horizontalna i vertikalna signalizacija
Bidej}i po pravilo vo postapkata
za javna nabavka ima pa|awe na cenite,
sredstavata koi }e se javat kako razlika
pome|u planiranite i postignatite ceni po
sprovedenata elektronska aukcija, }e bidat
nameneti za odr`uvawe na horizontalnata i
vertikalnata signalizacija i postavuvawe
na zabavuva~i na soobra}ajot (le`e~ki
policajci).
IV
Programata vleguva vo sila od denot
na nejzinoto objavuvawe vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Valandovo”.
Бр.08-32/9
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

СТРАНА 7

„СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК“ Бр. 4

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 Одлуката за
одобрување средства за реализација на
програмски активности на Општинската
организација на Сојузот на борците
Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства за реализација на
програмски активности на Општинската
организација
на
Сојузот
на
борците
Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на седмата редовна
седница, одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/11
14.03.2018 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), член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на седмата редовна
седница, одржана на 13.03.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Општинската
организација на Сојузот на борците Валандово
за реализација на програмски активности

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 10.000,00
денари, на Општинската организација на
Сојузот на борците Валандово за реализација
на програмски активности во 2018 година.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-32/11
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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 Одлуката за одобрување
средства за купување на заштитна опрема за
членовите на Општинскиот Противпожарен
Сојуз Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства за купување на
заштитна
опрема
за
членовите
на
Општинскиот
Противпожарен
Сојуз
Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на седмата редовна
седница, одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/12
14.03.2018 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), член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на седмата редовна
седница, одржана на 13.03.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за купување на
заштитна опрема за членовите на Општинскиот
Противпожарен Сојуз Валандово

Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463170- останати трансфери до
невладини организации, на сметка на
Општинската организација на Сојузот на
борците Валандово.

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 15.000,00
денари, на Општинскиот Противпожарен Сојуз
Валандово за купување на заштитна опрема.

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 со фотокопија
од документацијата за намената за која се
искористени.

Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463170- останати трансфери до
невладини организации, на сметка на
Општински Противпожарен Сојуз Валандово
број 200000002960723, депонент Стопанска
Банка со ЕДБ 4003995100677.

14.03. 2018 godina

„СЛУЖБЕН

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
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“.
Бр.08-32/12
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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 Одлуката за одобрување
парична помош на лицето Шерифов Абдиљ
од с.Башибос

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување парична помош на лицето
Шерифов Абдиљ од с.Башибос, што Советот
на Општина Валандово ја донесе на седмата
редовна седница, одржана на ден 13.03.2018
година.
Бр.09-345/13
14.03.2018 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), член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на седмата редовна
седница, одржана на 13.03.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување парична помош на
лицето Шерифов Абдиљ од с.Башибос
Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобрува парична помош во износ од 6.000,00
денари, на лицето Шерифов Абдиљ од
с.Башибос.
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма ДО-Градоначалник,
подставка 471990- Друга социјална помош, на
сметка на Шерифов Абдиљ од с.Башибос.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/13
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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 давање
согласност на Одлуката за почетокот и
завршетокот на работното време на
втора смена во ЈОУДГ „Калинка“
Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
давање согласност на Одлуката за почетокот
и завршетокот на работното време на втора
смена во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
седмата редовна седница, одржана на ден
13.03.2018 година.
Бр.09-345/6
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на седмата редовна
седница, одржана на ден 13.03.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за почетокот
и завршетокот на работното време на втора
смена во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Одлуката за почетокот и завршетокот на
работното време на втора смена во ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово, донесена од Управниот
одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово под бр.
02-52/7 од 27.02.2018 година.
2.
Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/6
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа

СТРАНА 9

„СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК“ Бр. 4

(„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 давање
согласност на Одлуката за почетокот и
завршетокот на работното време на
објектот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово
во с.Удово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
давање согласност на Одлуката за почетокот
и завршетокот на работното време на
објектот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во
с.Удово, што Советот на Општина Валандово
го донесе на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/7
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на седмата редовна
седница, одржана на ден 13.03.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за почетокот
и завршетокот на работното време на објектот
на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во с.Удово

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Одлуката за почетокот и завршетокот на
работното време на објектот на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово во с.Удово, донесена од
Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово под бр. 02-52/6 од 27.02.2018
година.
2. Решението влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/7
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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
давање согласност на Правилникот за

14. 03.2018 годina

систематизација на работните места во
Јавната општинска установа Детска градинка
„Калинка“ Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Решението
за
давање согласност на Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната
општинска
установа
Детска
градинка „Калинка“ Валандово, што Советот
на Општина Валандово го донесе на седмата
редовна седница, одржана на ден 13.03.2018
година.
Бр.09-345/8
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 116 став 1 алинеја
8 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и
21/18), член 62 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на седмата редовна седница, одржана на ден
13.03.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
зa давање согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во Јавната
општинска установа Детска градинка „Калинка“
Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ
на
Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на
работните места во Јавната општинска
установа
Детска
градинка
„Калинка“
Валандово, кој Управниот одбор на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово го има донесено со
Одлука бр.02-52/5 од 27.02.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/8
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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

СТРАНА 10

„СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК“ Бр. 4

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Годишниот извештај на
Општина Валандово за 2017 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Валандово за 2017 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
седмата редовна седница, одржана на ден
13.03.2018 година.
Бр.09-345/3
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 34 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („службен весник на РМ“ бр.
61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и
192/15), член 36 став 1 точка 2 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1
точка 4, член 45 и 48 став 1 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.02.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Годишниот Извештај
на Општина Валандово за 2017 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
на Општина Валандово за 2017 година.
Составен дел на годишниот извештај се:
- годишната сметка;
- извештајот за реализацијата на
инвестиционите
програми,
наменските,
капиталните и блок дотациите;
извештајот
за
користење
на
финансиските средства од постојната и
тековната резерва и
извештајот
од
одговорниот
сметководител со кој ја потврдува точноста и
веродостојноста на годишната сметка.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/3
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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,

14. 03.2018 годina

Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на финансискиот извештај на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за
2017 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на финансискиот извештај на ЈП
„Комунален сервис“
Валандово за 2017
година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.03.2018 година.
Бр.09-345/4
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 11 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za javnite pretprijatija
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 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 i
39/16), ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 29 i
~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na sedmata redovna sednica, odr`ana na den
13.03.2018 godina, donese
ЗАКЛУЧОК
za davawe soglasnost na Finansiskiot Izve{taj
za raboteweto na J.P. “Komunalen servis”
Valandovo vo 2017 godina

1.
SE DAVA SOGLASNOST na
Finansiskiot Izve{taj za raboteweto na
J.P. “Komunalen servis” Valandovo vo 2017
godina, so preporakata da se izvr{i
revizija
na
raboteweto
na
Javnoto
pretprijatie vo 2017 godina, koj Upravniot
odbor na J.P. “Komunalen servis” Valandovo
go ima usvoeno so Odluka br.02-90/1 od
05.03.2018 godina.
2.
Zaklu~okot vleguva vo sila
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Valandovo".
Бр.08-32/4
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 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
СТРАНА 11
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 4
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово за 2017 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово за 2017 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
седмата редовна седница, одржана на ден
13.03.2018 година.
Бр.09-345/5
14.03.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 116 став 1 алинеја
4 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и
21/18), 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, член 45 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на седмата редовна седница,
одржана на ден 13.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Годишната сметка на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка
на Јавната општинска установа-Детска
градинка „Калинка“ Валандово за 2017
година, предложена од Управниот одбор на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово со Одлука бр.0252/3 од 27.02.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-32/5
Совет на Општина Валандово
13.03.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

14. 03.2018 годina

