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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 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година.
Бр.09-1229/7
29.11.2019 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
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово,
на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 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:

ГЛАСНИК”
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СТРАНА 2

Потпрограма
Потставка

Самоф. Дотац. Донац. Кред

Се зголемуваат приходите и расходите на следните потставки
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
741120 Блок дотација на општината
по одделни намени
742114 Приходи од европска унија

0
0
0

272.000
0
272.000

0
340.000
340.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
421110 Електрична енергија
422410 Одржување на згради
464990 Други трансфери

0
0
0

72.000
100.000
100.000

Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
420130 Патување во земјатапатни расходи
420220 Патување во странствопатни расходи
420230 Патување во странствосместување
425240 Осигурување од повреди

0

0

21.000

0

0

0

99.000

0

0
0
218.000
0
0
0
2.000
0
__________________________
0
272.000 240.000
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.08-145/7
28.11.2019 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 утврдување приоритетен
Проект, давање поддршка на проектна апликација и
давање согласност за кофинансирање на трошоците

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување
приоритетен Проект, давање поддршка на проектна
апликација и давање согласност за кофинансирање на
трошоците што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана
на ден 28.11.2019 година.
Бр.09-1229/8
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36
став 1 точка15 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 15 став
1 точка 3, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47
став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и осмата редовна
седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на
проектна апликација и давање согласност за
кофинансирање на трошоците
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Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина
Валандово УТВРДУВА ПРИОРИТЕТЕН Проект и дава
поддршка на проектна апликација за учество во
проектот „Градење на општинските капацитети за
спроведување проекти-Подготовка на проекти за
локален развој за финансирање од националните и
меѓународните развојни фондови – „Фонд за техничка
документација“, финансиран од УНДП и Шведската
агенција за меѓународен развој (СИДА) за проектот
„Изработка на проектна документација за изградба на
диструбутивна гасоводна мрежа во град Валандово“.
Член 2
Советот на Општина Валандово, дава
согласност Општина Валандово да ги кофинансира
трошоците,
доколку
истите
го
надминуваат
максималниот износ на грантот од 30.000 евра.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина
Валандово.
Бр.08-145/8
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

ГЛАСНИК”
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награди за освоено прво, второ и трето место, по
распишаниот конкурс за песна по повод празникот на
општината „6-ти Ноември“.
Член 2
Одобрените средствата од член 1 на оваа
Одлука да се трансферират од програма АО-Совет на
општина, подставка 464990- други трансфери, на
сметка на самофинасирачки активности на Дом на
културата „25-ти Мај“ Валандово, преку кој ќе се изврши
исплатата на освоените парични награди.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/9
28.11.2019 год.
Валандово

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување
средства за исплата на парични награди за освоено
прво, второ и трето место по распишаниот конкурс
за песна по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“

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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година.
Бр.09-1229/9
29.11.2019 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за исплата на парични награди за
освоено прво, второ и трето место по распишаниот
конкурс за песна по повод празникот на општината
„6-ти Ноември“

Член 1
Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 20.000,00 денари, за исплата на парични

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

___________________________
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 3

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување средства на
Општинската организација на Црвен крст Валандово за
реализација на програмски активности

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства на Општинската организација на Црвен крст
Валандово за реализација на програмски активности,
што Советот на Општина Валандово ја донесе на
дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година.
Бр.09-1229/10
29.11.2019 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Општинска организација на
Црвен крст Валандово за реализација на
програмски активности

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
износ од 17.000,00 денари, на Општинската
организација на Црвениот крст Валандово, за
реализација на програмски активности.
Член 2
Исплатата на средствата да се изврши од
програма АО-Совет на општина, подставка 463160-

СТРАНА 4
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трансфери до хуманитарни организации, на сметка на
Општинска организација на Црвен крст Валандово.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/10
28.11.2019 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 финансиска
помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за
покривање на трошоци за операција на дете

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава,
Валандово за покривање на трошоци за операција на
дете, што Советот на Општина Валандово ја донесе на
дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година.
Бр.09-1229/11
29.11.2019 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови
од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за
операција на дете

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во
нето износ од 120.000,00 денари, финансиска помош на
фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово, за
покривање на трошоци за операција на нивното дете
Анастасија Ризова.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да се
изврши на следниот начин:
- 20.000,00 денари од програма АО-Совет на
општина, подставка 413110 тековни резерви-разни
расходи;
- 100.000,00 денари од програма ДОГрадоначалник, подставка 413110 тековни резервиразни расходи,
на банкарска трансакциона сметка на мајката на
детето Катица Ризова бр. 210501697661748 депонент
НЛБ Банка.

29.11.2019 година

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/11
28.11.2019 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 проект на модниот креатор
Митко Занов од Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување
средства за финансиска поддршка на проект на
модниот креатор Митко Занов од Валандово, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и
осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019
година.
Бр.09-1229/12
29.11.2019 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување средства за финансиска поддршка на
проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово

Член 1
Со оваа Одлука на Митко Занов, моден
креатор од Валандово, му се одубруваат средства во
износ од 30.000,00 денари, како финансиска поддршка
за реализација на проект, нова модна колекција на
брендот ZANOV, наменета за сезона есен-зима 2019-20
година.
Член 2
Исплатата на средствата од точка 1 на ова
Решение да се изврши од Програма АО Совет на
општина, подставка 464990-други трансфери, на име
Митко Занов,
број на сметка 200001851312892,
депонент Стопанска банка АД-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/12
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37,
став 1 од Статутот на Општина Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за финансиска поддршка на
занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска
поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана
на ден 28.11.2019 година.
Бр.09-1229/13
29.11.2019 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 осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
зa финансиска поддршка на занаетчијата
Ристо 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 Ристо
Исиров, самарџија од Валандово, како финансиска
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 200000665971340 депонент
Стопанска банка АД-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/13
28.11.2019 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 давање
согласност на Финансискиот извештај за работењето
на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од
01.01.2019 до 30.09.2019 година

29.11.2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот извештај за работењето
на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од
01.01.2019 до 30.09.2019 година, што Советот на
Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата
редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.
Бр.09-1229/2
29.11.2019 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. 38/96, 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,
64/18 и 35/19), член 36 став 1 точка 29 и член 48 став 1
од Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и осмата редовна
седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот извештај за
работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за
периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ
на
Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 година до
30.09.2019 година, кој Управниот одбор на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со
Одлука бр.02-513/5 од 12.11.2019 година.
2.
Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“
Бр.08-145/2
28.11.2019 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 давање
согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и
осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019
година.
Бр.09-1229/3
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________

29.11. 2019 година

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од
Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр.38/96, 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,
64/18 и 35/19), 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 дваесет и осмата редовна
седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Одлуката за усвојување на
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни
води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
усвојување на тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за 2020 година, донесена од Управниот
одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02513/4 од 12.11.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/3
28.11.2019 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 давање
согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и
осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019
година.
Бр.09-1229/4
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од
Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр.38/96, 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,
64/18 и 35/19), 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 дваесет и осмата редовна
седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

Бр.14

СТРАНА 6
З А К Л У Ч О К

зa давање согласност на Одлуката за усвојување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за
2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење
или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“
Валандово за 2020 година, донесена од Управниот
одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02513/3 од 12.11.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/4
28.11.2019 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 давање
позитивно мислење на Статутот на Општинско
Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на Општинско
Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово, што
Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и
осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019
година.
Бр.09-1229/5
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник на РМ“
бр.161/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на дваесет и осмата редовна седница,
одржана на ден 28.11.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање позитивно мислење на Статутот на
Општинското Основно Училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на
Статутот на Општинското Основно Училиште „Страшо
Пинџур“ - Јосифово, донесен од Училишиот одбор на
ООУ„Страшо Пинџур“ - Јосифово, под бр.01-344/1 од
20.11.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.

СТРАНА 7
Бр.08-145/5
28.11.2019 год.
Валандово

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14
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 давање
позитивно мислење на Статутот на Општинско
Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
позитивно мислење на Статутот на Општинско
Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, што
Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и
осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019
година.
Бр.09-1229/14
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за
основното образование („Службен весник на РМ“
бр.161/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на дваесет и осмата редовна седница,
одржана на ден 28.11.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање позитивно мислење на Статутот на
Општинското Основно Училиште „Јосип Броз Тито“
Валандово

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на
Статутот на Општинското Основно Училиште„Јосип
Броз Тито“ Валандово, донесен од Училишиот одбор на
ООУ„Јосип Броз Тито“ Валандово, под бр.0101-565/1 од
25.11.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањеѕо во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/14
28.11.2019 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 давање
согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација
на работните места во Јавната општинска установа
Детска градинка „Калинка“ Валандово

29.11.2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација
на
работните места во Јавната општинска установа
Детска градинка „Калинка“ Валандово, што Советот на
Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата
редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.
Бр.09-1229/6
29.11.2019 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, 21/18, 198/18, 109/19 и 146/19),
член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16,
35/18, 198/18 и 143/19), член 36 став 1 точка 15 и член
62 став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1точка
44 и член 45 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата
редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за 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, донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово под бр.01-175/4 14.11.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/6
28.11.2019 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 Решението за
избирање Командир на Полициска станица од
општа надлежност Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање
Командир на Полициска станица од општа надлежност
Валандово, што Советот на Општина Валандово го
донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана
на ден 28.11.2019 година.

СТРАНА 8
Бр.09-1229/14
29.11.2019 год.
Валандово

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.14
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 24 од Законот за полиција
(„Службен весник на РМ“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14,
33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), член 36 став
1 точка 12 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член
21 став 1 точка 34 и член 50 став 2 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово,
на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден
28.11.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избирање Командир на Полициска станица од
општа надлежност Валандово

1. За Командир на Полициска станица од општа
надлежност Валандово, СЕ ИЗБИРА ИВИЦА
ЃОРЃЕВИЌ, со завтршено високо образованиеПолициска академија и повеќе од шест години работно
искуство во Полициja.
2. Решението влегува во ила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-145/14
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

_____________________________

29.11.2019 година

