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Бр.09-1119/2
31.10.2019 год.
Валандово

СТРАНА 2
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), 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, член 48 став 1 и член 99 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на дваесет и седмата редовна седница,
одржана на ден 30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Валандово
за 2019 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година, бр.08-190/3 од
27.12.2018 година, и бр. 08-42/4 од 14.03.2019 година,
се врши следното дополнување:
По член 13 се додава нов член 13-а кој гласи:
„Вработените во општинската администрација
имаат право на надоместок за годишен одмор во висина
од 60% од просечната исплатена месечна нето плата по
работник, врз основа на посебно Решение донесено од
Градоначалникот“ .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-133/5
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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 измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Валандово за 2019 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

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дваесет и седмата редовна
седница, одржана на ден 30.10.2019 година.

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за дополнување на
Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за дополнување на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дваесет и седмата редовна
седница, одржана на ден 30.10.2019 година.

Бр.09-1119/3
31.10.2019 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
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Општина Валандово, Советот на Општина Валандово,
на дваесет и седмата редовна седница, одржана на ден
30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa измена на распоредот на средствата во
Буџетот на општина Валандово за 2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот
на средствата во Буџетот на Општина Валандово за
2019 година, на следниот начин:
Потпрограма
Потставка

Буџет Самоф. Дотац. Донац.

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
482120 Изградба на улици и
патишта и афтопати
-3.000.000
0
0

0

Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
425510 Ветеринарни услуги
-40.000

0

0

0

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
464990 Други трансфери

3.000.000

0

0

0

Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
426410 Објавување на огласи
40.000

0

0

0

СТРАНА 3

на дваесет и седмата редовна седница, одржана на ден
30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa проширување на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши проширување на
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, на
следниот начин:
Потпрограма
Потставка

Самоф. Дотац. Донац. Кред

Се зголемуваат приходите и расходите на следните потставки

741120 Блок дотација на општината
по одделни намени

0
0

1.600.000
1.600.000

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

50.000
50.000
300.000
30.000
65.000
50.000
12.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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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 2019 година.
Совет на Општина Валандово
Претседател
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 проширување на
средствата во Буџетот на Општина Валандово
за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе
на дваесет и седмата редовна седница, одржана на ден
30.10.2019 година.
Бр.09-1119/4
31.10.2019 год.
Валандово

Бр.13

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

Њ00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
425990 Други договорни услуги
-20.000
0
0
0
424190 Поправка на други возила 20.000
0
0
0
_____________________________
0
0
0
0

Бр.08-133/6
30.10.2019 год.
Валандово
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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,

421110 Електрична енергија
421120 Водовод и канализација
421240 Течни горива
423710 Средства за одржув.хигиена
423990 Други материјали
424210 Одржување на згради
424220 Услуги за обезбед. на објекти
424420 Поправка и одржување на
Софтвер. и хардвер. опрема
425250 Осигурув. на недвижн и права
425410 Објавување на огласи
425760 Превозни услуги во образов
425990 Други договорни услуги

0
24.000
0
0
0
30.000
0
0
0
40.000
0
0
0
799.000
0
0
0
150.000
0
0
________________________________
0
1.600.000
0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“ и станува дел на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година.
Бр.08-133/7
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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

средства за финансиска поддршка на изградбата на
Православниот Храм „Рожденство на Пресвета
Богородица“ во Валандово
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства за финансиска поддршка на изградбата на
Православниот Храм „Рожденство на Пресвета
Богородица“ во Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дваесет и седмата редовна
седница, одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/5
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.13

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 дванаесет и седмата редовна седница, одржана на
ден 30.10 .2019 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување средства за финансиска поддршка на
изградбата на Православниот Храм „Рожденство на
Пресвета Богородица“ во Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, од програма А0 Совет на
Општина, потставка 464990- Други трансфери, се
одобруват средства во износ од 1.000.000,00 денари,
како финансиска поддршка на Општина Валандово на
изградбата на Православен Храм „Рожденство на
Пресвета Богородица“ во Валандово .
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа
Одлука, ќе бидат преведени на инвеститорот
Македонска
православна
црква
Охридска
архиепископија-Повардарска православна епархија
Велес, на име на сметка: Православен Храм „Рождество
на Пресвета Богородица“ Валандово, број на сметка:
200002709132877, депонет Стопанска банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-133/8
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за
учество на фестивал во Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на
фестивал во Република Турција, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и седмата
редовна седница, одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/6
31.10.2019 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 дванаесет и седмата

31.10.2019 година

редовна седница одржана на ден 30.10.2019
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“
Валандово за учество на фестивал во
Република Турција

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година, се
обруваат средства во износ од 90.000,00
денари на КУД „Гоце Делчев“ Валандово, како
финансиска поддршка за
учество на
фестивал по традиционални ора и танци во
Чанаккале, Република Tурција, кој ќе се одржи
во периодот од 26 до 30 октомври 2019
година.
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463190 Останати трансфери до
невладини организации на сметка на КУД
„Гоце
Делчев“
Валандово
број
200000003002627 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.08-133/9
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства за финасиска поддршка на ПАОК „ЈУГ
ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на
традиционален планинарски марш
„По падините на Плавуш“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства за финасиска поддршка на ПАОК „ЈУГ
ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на
традиционален планинарски марш „По падините на
Плавуш“, што Советот на Општина Валандово ја донесе
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на дваесет и седмата редовна седница, одржана на ден
30.10.2019 година.
Бр.09-1119/3
31.10.2019 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 дванаесет и седмата редовна седница, одржана на
ден 30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за финансиска поддршка на
Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО“
Валандово за организирање на традиционален
планинарски марш „По падините на Плавуш“

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 25.000,00 денари, како финансиска поддршка
на ПАОК „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово, за
организирање на традиционален марш „По падините на
Плавуш“, по повод празникот на општината „6-ти
Ноември“.
Член 2
Исплатата на средствата да се изврши од
програма АО-Совет на општина, подставка 463190
Останати трансфери до невладини организации на
сметка на ПАОК „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово.
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.08-133/10
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“
Валандово“ за реализирање на велосипедска тура
„Валандово МТБ“ по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување сре-

31.10.2019 година

дства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“
Валандово“ за реализирање на велосипедска тура
„Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6ти Ноември“, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и седмата редовна седница, одржана
на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/8
31.10.2019 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 дванаесет и седмата редовна седница одржана на
ден 30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Здружение Спортски клуб
„ЈУГО-ИСТОК“ за реализирање на велосипедска тура
„Валандово МТБ“ по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, на Здружение Спортски клуб
„ЈУГО-ИСТОК“, за реализирање на велосипедска тура
„Валандово МТБ“, по повод празникот на општината „6ти Ноември“, се одобруваат средства во износ од
25.000,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се
исплатат од програма АО- Совет на општина, подставка
463120- трансфери до спортски клубови, на сметка на
ЗСК Југоисток, бр. 300030000234144 депонент
Комерцијална банка АД Скопје.
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.08-133/11
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства за реализација на програмски активности на
Училишен Спортски Клуб – Валандово

31.10. 2019 година

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства за реализација на програмски активности на
Училишен Спортски Клуб – Валандово, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и седмата
редовна седница, одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/9
31.10.2019 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 дваесет и седмата редовна седница, одржана на
30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за реализација на
програмски активности на Училишен Спортски Клуб Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 30.000,00 денари, на Училишен Спортски Клуб
Валандово, за реализација на програмски активности во
натпреварувачката 2019/20 година.
Член 2
Исплатата на средствата да се изврши од
програма АО-Совет на општина, подставка 463120
трансфери до спортски клубови на сметка на Училишен
Спортски Клуб Валандово
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.08-133/12
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства за реализација на програмски активности на
ФК „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства за реализација на програмски активности на
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ФК „Победа“ Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дваесет и седмата редовна
седница, одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/10
31.10.2019 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 дваесет и седмата редовна седница, одржана на
30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 30.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово
за реализација на програмски активности.
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 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.08-133/13
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
средства на Лилјана Бокан од с.Јосифово,
Валандово, за учество на натпревар на светско
ниво World Scholars Cup – Tournament of Shampions
во Соединетите Американски Држави

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства на Лилјана Бокан од с.Јосифово, Валандово,
за учество на натпревар на светско ниво World Scholars
Cup – Tournament of Shampions во Соединетите
Американски Држави, што Советот на Општина Валан-

31.10. 2019 година

“СЛУЖБЕН

дово ја донесе на дваесет и седмата редовна седница,
одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/11
31.10.2019 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 дваесет и седмата редовна седница одржана на ден
30.10 .2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Лилјана Бокан од с.Јосифово,
Валандовоученик во СОУ „Димитар Влахов“Струмица за
учество на натпревар на светско ниво World Scholars Cup
– Tournament of Shampions во Соединетите
Американски Држави

Член 1
Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, на Лилјана Бокан од
с.Јосифово, Валандово, ученик во СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица, и се одобруваат средства во износ
од 30.000,00 денари, за учество на натпревар на
светско ниво World Scholars Cup – Tournament of
Shampions во Соединетите Американски Држави, кој ќе
се одржи во периодот од 08 до 13 Ноември 2019 година.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да се
изврши од програма АО-Совет на општина, подставка
464990 Други трансфери, на банкарска трансакциона
сметка на Лилјана Бокан с.Јосифово, Валандово
.бр.200002681804776 депонент Стопанска банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-133/14
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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 зa финасиска поддршка на
занаетчијата Ѓорги Исиров самарџија од Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa финасиска
поддршка на занаетчијата Ѓорги Исиров самарџија од
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и седмата редовна седница, одржана
на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/12
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
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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 дванаесет и седмата редовна седница одржана на
ден 30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa финасиска поддршка на занаетчијата
Ѓорги Исиров самарџија од Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 20.000,00 денари, на занаетчијата Ѓорги
Исиров, самарџија од Валандово, како финасиска
поддршка на Општина Валандово на старите занаети во
општината.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да се
изврши од програма АО-Совет на општина, подставка
413110 тековни резерви-разни расходи, на банкарска
трансакциона сметка на занаетчијата 200001397542527
депонент Стопанска банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-133/15
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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 зa поведување на постапка за
ажурирање на Процената на загрозеноста на подрачјето
на Општина Валандово од сите ризици и опасности

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa поведување на
постапка за ажурирање на Процената на загрозеноста
на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и
опасности, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и седмата редовна седница, одржана
на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/1
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 5 од Законот за
управување со кризи
(“Службен весник на РМ”
бр.29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 14
став 1 од Уредбата за методологијата за изработка на
процената на загрозеноста на безбедноста на
Република Македонија од сите ризици и опасности,
нејзината содржина и структура, начинот на чување и
ажурирање, како и определувањето на субјектите во
системот за управување со кризи на кои им се
доставува целосна или извод од процената (“Службен
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весник на РМ” бр.13/11), член 22 став 1 точка 10 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002), и член 15 став 1 точка 10 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово
на дваесет и седмата редовна седница, одржана на ден
30.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa поведување на постапка за ажурирање на Процената на
загрозеноста на подрачјето на Општина Валандово од
сите ризици и опасности

Член 1
Со оваа Одлука се поведува постапка за
редовно ажурирање на Процената на загрозеноста на
подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и
опасности, усвоена на седница на Советот на Општина
Валандово, одржана на ден 27.02.2014 година, со
Заклучок бр.07-29/2.

31.10.2019 година
ОДЛУКА

за доделување награда и признанија по повод
празникот на општината „6-ти Ноември“

Член 1
Со оваа Одлука се доделува награда и
признанија по повод празникот на општината „6-ти
Ноември“ за 2019 година и тоа:
Награда во форма на плакета на
КОСТАДИН ТАНЧЕВ ДИНКА - за животно дело и
афирмирање на општината
во областа на уметноста
Признание во форма на диплома на
- ЕЛЕНА АНДОНОВА - за постигнати резултати во
областа на образованието

Член 2
Активностите за редовно ажурирање на
Процената на загрозеноста на подрачјето на Општина
Валандово од сите ризици и опасности ќе бидат
координирани од страна на ПО-Регионален центар за
управување со кризи Валандово.

- КАТЕРИНА ЈОВАНОВИЌ - за постигнати резултати
и афирмирање на општината
во областа на културата

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

- Клуб на млади на
ОО Црвениот крст
Валандово

Бр.08-133/16
30.10.2019 год.
Валандово

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“

Совет на Општина Валандово
Претседател
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

- БОРИС КИТАНОВИЌ - за постигнати резултати во
областа на образованието

Бр.08-133/17
30.10.2019 год.
Валандово

- за промовирање на хумани
вредности и реализирање на
хуманитарни акции и проекти
во општината

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________

за објавување на Одлуката за доделување награда и
признанија по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“

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

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa доделување на
награда и признанија по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и седмата редовна седница, одржана
на ден 30.10.2019 година.

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Валандово за извештајниот
период (кумулативно) за квартал 01.01.2019 година
до 30.09.2019 година

РЕШЕНИЕ

Бр.09-1119/14
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член
62 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весним на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово, на дваесет и седмата
редовна седница, одржана на ден 30.10.2019 година,
донесе

РЕШЕНИЕ

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал 01.01.2019 година до
30.09.2019 година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на дваесет и седмата редовна седница,
одржана на ден 30.10.2019 година.
Бр.09-1119/15
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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Советот на Општина Валандово, на дваесет и
третата редовна седница одржана на ден 30.10.2019
година, расправаше по Кварталниот извештај за
извршувањето на Буџетот на општина Валандово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал
01.01.2019 година до 30.09.2019 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
З А К Л У Ч О К
зa усвојување нa Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на општина Валандово за извештајниот
период (кумулативно) за квартал
01.01.2019 година до 30.09.2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Валандово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал
01.01.2019 година до 30.09.2019 година, на вкупно
остварени приходи од156.500.851,00 денари, односно
50,98% од планираните приходи и на извршени расходи
од 138.879.822,00 денари, односно 45,24% од
планираните расходи.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-133/3
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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 одобрување на
Предлог Планот на програмите за развој

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за одобрување на
Предлог Планот на програмите за развој, што Советот
на Општина Валандово го донесе на дваесет и седмата
редовна седница, одржана на ден 30.10.2019 година
Бр.09-1119/16
31.10.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 21-б од Законот за
буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008,
103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и
167/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник наРМ“ бр.5/2002) и член 45 и 48 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на дваесет и седмата редовна седница
одржана на ден 30.10.2019 година, донесе

31.10.2019 година

ЗАКЛУЧОК
за одобрување на Предлог Планот на
програмите за развој

1. СЕ ОДОБРУВА Предлог Планот на
програмите за развој, со развојна потпрограма Изградба
на локални улици и патишта во град Валандово и
населени места, со вкупен износ на буџетско учество во
реализацијата на програмите од 2.800.000,00 денари.
2. Одобрениот Предлог План на програмите за
развој е составен дел на на Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-133/4
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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 Програмата
за енергетска ефикасност на Општина Валандово за
периодот од 2020 – 2022 година

СЕ ОБЈАВУВА. Заклучокот за усвојување на
Програмата за енергетска ефикасност на Општина
Валандово за периодот од 2020 – 2022 година, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и
седмата редовна седница, одржана на ден 30.10.2019
година
Бр.09-1119/17
31.10.2019 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 48, став 1 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово,
на дваесет и седмата редовна седница одржана на ден
30.10.2019 година, донесе
З А К Л У Ч О К
зa усвојување нa Програмата за енергетска ефикасност на
Општина Валандово за периодот од 2020 – 2022 година

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за енергетска
ефикасност на Општина Валандово за периодот од
2020 – 2022 година. .
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-133/2
30.10.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

