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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 Одлуката за
одобрување на средства за покривање на
транспортни трошоци за превоз на донација од
училишен мебел, наставни средства и
помагала од Холандија за училишта во
Општина Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување на средства за покривање на
транспортни трошоци за превоз на донација
од училишен мебел, наставни средства и
помагала од Холандија за училишта во
Општина Валандово, што Советот на
Општина
Валандово
ја
донесе
на
единaесеттата редовна седница, одржана на
ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/2
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

ГЛАСНИК”

Бр. 8

СТРАНА 2

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 единаесеттата
редовна седница одржана на ден 09.05.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за покривање
на транспортни трошоци за превоз на
донација од училишен мебел, наставни
средства и помагала од Холандија за
училишта во Општина Валандово
Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 70.725,00
денари, за покривање на транспортни
трошоци за превоз на донација од училишен
мебел, наставни средства и помагала од
„Microdonia“
Холандија за училиштата во
Општина Валандово.
Член 2
Плаќањето на транспортните трошоци
од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши врз
основа на доставена фактура од страна на
транспортното претпријатие кое што ќе го
изврши превозот.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на
Општина Валандово, во соработка со
надлежните
служби
во
општинската
администрација, да ги согледа состојбите во
училиштата и сообразно на оценетите
потреби
да
изврши
распределба
на
донацијата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/11
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 „Младост“ Удово

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК Младост“
Удово, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на единаесеттата редовна седница,
одржана на ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/3
10.05.2018 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
единаесеттата
редовна седница, одржана на ден 09.05.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за
реализација 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 30.000,00
денари, на ФК „Младост“ Удово за
реализација на програмски активности за
натпреварување во третата македонска
фудбалска лига-Југ во 2018 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
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.08-76/12
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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,

10.05.2018 година

Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Валандово во звештајниот
период (кумулативно) за квартал 01.01.2018
година до31.03.2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување
на
Буџетот
на
општина
Валандово
во
извештајниот
период
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година
до 31.03.2018 година, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
единаесеттата редовна седница, одржана на
ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/4
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово, на
единаесеттата редовна седница одржана на
ден 09.05.2018 година, расправаше по
Кварталниот извештај за извршувањето на
Буџетот
на
Општина
Валандово
за
извештајниот
период
(кумулативно)
за
квартал 01.01.2017 година до 31.12.2017
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 31.03.2018 година
1.
СЕ
УСВОЈУВА
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Валандово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година
до 31.03.2018 година, на вкупно остварени
приходи од 43.419.623,00 денари, односно
16,12% од планираните приходи и на
извршени расходи од 32.075.223,00 денари,
односно 11,91% од планираните расходи.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-76/2
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

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

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8

(„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 давање
согласност на Извештајот за работењето на
Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за
2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето на
Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.2018
година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на единаесеттата редовна седница,
одржана на ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/5
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 11 stav 1 to~ka 7
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, 39/16
i 64/18), ~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 31 i
~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo
na edinaesettata redovna sednica, odr`ana
na den 09.05.2018 godina, donese
ЗАКЛУЧОK
za davawe soglasnost na Izve{tajot za
raboteweto na J.P. “Komunalen servis”
Valandovo za 2017 godina
1. SE DAVA SOGLASNOST
na
Izve{tajot
za
raboteweto
na
J.P.
“Komunalen servis” Valandovo vo 2017
godina, usvoen od Upravniot odbor na
pretprijatieto, so Odluka br.02-185/2 od
09.05.2018 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na op{tina Valandovo".
Бр.08-76/3
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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

10.05.2018 година
РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање
согласност на тримесечниот извештај со
показатели за финасиското работење на
Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за периодот
од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на тримесечниот извештај со
показатели за финасиското работење на
Ј.П.„Комунален
сервис“
Валандово
за.периодот од 01.01.2018 година до
31.03.2018 година, што Советот на Општина
Валандово го донесе на единаесеттата
редовна седница, одржана на ден 09.05.2018
година.
Бр.08-598/6
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 11 stav 1 to~ka 7
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, 39/16
i 64/18), ~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 edinaesettata redovna sednica, odr`ana
na den 09.05.2018 godina, donese
ЗАКЛУЧОК
za davawe soglasnost na trimese~niot izve{taj
so pokazateli za Finansiskoto rabotewe na J.P.
“Komunalen servis” Valandovo za periodot od
01.01.2018 godina
do 31.03.2018 godina

1.
SE DAVA SOGLASNOST na
trimese~niot izve{taj so pokazateli za
Finansiskoto rabotewe na J.P. “Komunalen
servis”
Valandovo za periodor od
01.01.2018 godina do 31.03.2018 fodina, koj
Upravniot odbor na J.P. “Komunalen servis”
Valandovo go ima usvoeno so Odluka br.02185/3 od 09.05.2018 godina.
2.
Zaklu~okot vleguva vo sila
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Valandovo".
Бр.08-76/4
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8
РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување нa
Локалниот акционен план за еднакви можности
на жените и мажите во Општина Валандово за
2018 - 2023 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување нa Локалниот акционен план за
еднакви можности на жените и мажите во
Општина Валандово за 2018 - 2023 година,
што Советот на Општина Валандово го
донесе на единаесеттата редовна седница,
одржана на ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/7
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово, на
единаесеттата редовна седница одржана на
ден 09.05.2018 година, расправаше по
Локалниот акционен план за еднакви
можности на жените и мажите во Општина
Валандово за 2018 - 2023 година, па врз
основа на член 5,6,7 и 14 став 1 од Законот за
еднакви можности на жените и мажите
(“Службен весник на РМ” бр.6/12, 166/14 и
150/15)
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
З А К Л У Ч О К
зa усвојување нa Локалниот акционен план за
еднакви можности на жените и мажите во
Општина Валандово за 2018 - 2023 година

1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот акционен
план за еднакви можности на жените и
мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023
година, изработен од страна на формираното
координативно тело за таа намена.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/10
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на Јавната општинска установа
Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

10.05.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2019 година на Јавната
општинска установа Дом на културата „25-ти
Мај“ Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на единаесеттата
редовна седница, одржана на ден 09.05.2018
година.
Бр.08-598/8
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 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, Советот на Општина
Валандово, на десеттата редовна седница
одржана на ден 26.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Годишниот план
за вработување за 2019 година на Јавната
општинска установа Дом на културата
„25-ти Мај“ Валандово
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2019
година на Јавната општинска установа Дом на
културата „25-ти Мај“ Валандово, бр.01-29/1
од 30.03.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/5
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на Јавната општинска установа
за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2019 година на Јавната
општинска установа за деца-Детска градинка

СТРАНА 6

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8

„Калинка“ Валандово, што Советот на
Општина
Валандово
го
донесе
на
единаесеттата редовна седница, одржана на
ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/9
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 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, Советот на Општина
Валандово,
на
единаесеттата
редовна
седница одржана на ден 09.05.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Јавната
општинска установа за деца-Детска градинка
„Калинка“ Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2019
година на Јавната општинска установа за
деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово,
бр.01-68/1 од 20.03.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/6
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на Средното општинско
училиште „Гоце Делчев“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2019 година на Средното
општинско
училиште
„Гоце
Делчев“
Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на единаесеттата
редовна седница, одржана на ден 09.05.2018
година.

Бр.08-598/10
10.05.2018 год.
Валандово

10.05.2018 година
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 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, Советот на Општина
Валандово,
на
единаесеттата
редовна
седница одржана на ден 09.05.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Средното
општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2019
година на Средното општинско училиште
„Гоце Делчев“ Валандово, бр.0102-115/1 од
23.03.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/7
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на Општинското основно

училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2019 година на Општинското
основно училиште „Јосип Броз Тито“
Валандово, што Советот на Општина Валан
дово го донесе на единаесеттата редовна
седница, одржана на ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/11
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 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, Советот на Општина
Валандово,
на
единаесеттата
редовна
седница одржана на ден 09.05.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинското
основно училиште „Јосип Броз Тито“
Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2019
година на Општинското основно училиште
„Јосип Броз Тито“ Валандово, бр.0102-190/1
од 27.03.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/8
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 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 зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на Општинското основно
училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2019 година на Општинското
основно
училиште
„Страшо
Пинџур“
Јосифово, што Советот на Општина Валан
дово го донесе на единаесеттата редовна
седница, одржана на ден 09.05.2018 година.
Бр.08-598/12
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот

10.05.2018 година

на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово,
на
единаесеттата
редовна
седница одржана на ден 09.05.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинското
основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2019
година на Општинското основно училиште
„Страшо Пинџур“ Јосифово, бр.0102-118/1 од
27.03.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-76/9
Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

