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17.06. 2019 година

“СЛУЖБЕН

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 и дополнување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и
третата редовна седница, одржана на ден
13.06.2019 година.
Бр.09-647/2
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 29 во врска со
член 22 став 3 и став 4 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 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1
точка 4 и член 95 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на дваесет и третата редовна седница,
одржана на ден 13.06.2019 година, донесе:
ОДЛУКА
за измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година

1.

Општ дел

Член 1
Во Буџетот на Општина Валандово за
2019 година бр.08-190/2 од 27.12.2018 година,
се вршат следните измени и дополнувања:
БУЏЕТ
I.

ВКУПНИ ПРИХОДИ
245.679.000
Даночни приходи
21.795.000
Неданочни приходи
14.184.000
Капитални приходи
8.106.000
Приходи од дотации
111.776.000
Приходи од трансфери 32.454.000
Приходи од донации
57.364.000

II. ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени
Расходи од резерви

249.679.000
248.879.000
800.000

РЕБАЛАНС
265.807.000
21.795.000
14.184.000
8.106.000
111.776.000
52.582.000
57.364.000
282.897.000
282.347.000
550.000

ГЛАСНИК”

Бр. 6

III. ДЕФИЦИТ

СТРАНА 2
- 4.000.000

- 17.090.000

IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Прилив
Домашни задолжувања
0
Странски заеми
0
Депозити
4.000.000

0
0
17.090.000

Одлив
Отплата на главница

0

0

Член 2
Приходите на Буџетот и на Ребалансот
по видови се утврдени во билансот на
приходи, а расходите по основни намени се
утврдени во билансот на расходи и тоа како
што следува:
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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

- 60.000,00 денари на ФК „Младост“
Удово.
Средствата да се исплатат од
програма АО-Совет на општина, подставка
463120 – трансфери до спортски клубови, на
сметка на корисникот 200002512222489–
депонент Стопанска Банка;

РЕШЕНИЕ

- 90.000,00 денари на КУД „Гоце
Делчев“ Валандово.
Средствата да се исплатат од
програма АО-Совет на општина, подставка
463190 – останати трансфери до невладини
организации, на сметка на корисникот
200000030026227
–депонент
Стопанска
Банка;

за објавување на Одлуката за одобрување
средства на Здруженија на граѓани за
реализација на програмски активности
во 2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства на Здруженија на
граѓани за реализација на програмски
активности во 2019 година, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и
третата редовна седница, одржана на ден
13.06.2019 година.
Бр.09-647/3
17.06.2019 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 Советот на Општина
Валандово, на дваесет и третата редовна
седница одржана на ден 13.06. 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Здруженија на
граѓани за реализација на програмски
активности во 2019 година

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот
Општина Валандово за 2019 година,
одобруваат средства за реализација
програмски активности во 2019 година,
следните Здруженија на граѓани:

на
се
на
на

- 180.000,00 денари на Фестивал
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ –
Чалакли, Валандово.
Средствата да се исплатат од
програма АО-Совет на општина, подставка
463190 – останати трансфери до невладини
организации, на сметка на корисникот
200000020568454
–депонент
Стопанска
Банка;
- 60.000,00 денари на ФК „Победа“
Валандово.
Средствата да се исплатат од програма
АО-Совет на општина, подставка 463120 –
трансфери до спортски клубови, на сметка на
корисникот
200001634535837
–депонент
Стопанска Банка;

- 40.000,00 денари на КУД „Младост“
Јосифово.
Средствата да се исплатат од
програма АО-Совет на општина, подставка
463190 – останати трансфери до невладини
организации, на сметка на корисникот
20000004651336–депонент Стопанска Банка;
- 15.000,00 денари на Општинска
организација на Сојуз на борци Валандово.
Средствата да се исплатат од
програма АО-Совет на општина, подставка
463170 – останати трансфери до невладини
организации, на сметка на корисникот
20000001354403–депонент Стопанска Банка.
Член 2
Корисниците од член 1 на оваа
Одлука се должни, одобрените средства
наменски да ги употребат и за истите во рок
од 15 дена од нивната реализација, да
достават
финснсиски
извештаи,
со
фотокопија од документацијата за намената
за која ги имат искористено.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/3
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 печатење на книга под наслов „70
години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово,
1947 – 2017 година“

СТРАНА 43
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17.06.2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување на средства за печатење на
книга под наслов „70 години Ловно Друштво
ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
дваесет и третата редовна седница, одржана
на ден 13.06.2019 година.

Валандово ја донесе на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.09-647/4
17.06.2019 год.
Валандово

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21
став 1 точка 1 и член 126 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на дваесет и третата редовна
седница, одржана на ден 13.06.2019 година,
донесе

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 Советот на Општина
Валандово, на дваесет и третата редовна
седница одржана на ден 13.06. 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за печатење на
книга под наслов „70 години Ловно Друштво
ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година, се
одобруваат средства во износ од 90.000,00
денари, за печатење на книга под наслов „70
години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово,
1947 – 2017 година“, од Авторот Мирчо
Карамучев.
Член 2
Печатењето на книгата од член 1 на
оваа Одлука ќе се изврши, по спроведена
постапка за јавна набавка, од страна на
Комисијата за јавни набавки на Општина
Валандово.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/4
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 дополнување на
Стаутот на Општина Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
дополнување на Статутот на Општина
Валандово, што Советот на Општина

Бр.09-647/5
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

ОДЛУКА
за дополнување на Статутот на
Општина Валандово

Член 1
Во Статутот на Општина Валандово
Бр.08-40/2 од 11.07.2002 година, Бр.08-43/3
од
04.08.2005
година,
Бр.07-50/2
од
28.06.2010 година и Бр. 07-85/7 од 09.12.2014
година, се вршат следните дополнувања:
- во член 8 став 1, член 20, член 38 став
4, член 122 и член 123 по зборот „Република“
се додава зборот „Северна“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-75/4
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 измена и
дополнување на Деловникот на Советот на
Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена и
дополнување на Деловникот на Советот на
Општина Валандово, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на дваесет и
третата редовна седница, одржана на ден
13.06.2019 година.
Бр.09-647/6
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 6

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21
став 1 точка 2 и член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Деловникот на
Советот на Општина Валандово

Член 1
Во член 10 став 2 од Деловникот на
Советот на Општина Валандово Бр.07-43/2 од
23.05.2013 година, по зборот „Република“ се
додава зборот „Северна“.
Член 2
Во член 60 по став 2 се додаваат нови
ставови 3 и 4, кои гласат:
„Материјалите по прашањата што се
предлагаат на дневен ред се доставуваат во
електронска форма (е-маил, ЦД, ДВД,
интернет и слично).
„Претседателот
на
Советот,
на
барање на член на Советот, оценува
материјалот да му се достави во писмена
форма“.
Ставот 3 станува став 5.
Член 3
Во член 110 по став 5 се додаваат
нови ставови 6 и 7, кои гласат:
„Материјалите што ќе се разгледуваат
на седницата се доставуваат во електронска
форма (е-маил, ЦД, ДВД, интернет и слично).
„Претседателот
на
комисијата
односно Претседателот на Советот, доколку
тој ја свикува седницата, на барање на член
на Комисијата, оценува материјалот да му се
достави во писмена форма“.
Ставовите 6 и 7 стануваат став 8 и 9.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-75/6
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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

17.06.2019 година
РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за
измена и
дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“
Вландово,
што Советот на Општина
Валандово го донесе на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година.
Бр.09-647/7
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 19 став 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,
21/17, 21/18 и 198/18), член 62 став 1 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 третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Одлуката за
измена и дополнување на Статутот на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измена и дополнување на Статутот на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, донесена од
Управниот одбор на
ЈОУДГ „Калинка“
Валандово под бр.02-77/3 од 17.05.2019
година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-75/7
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________
Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50
став 3, во врска со член 37, став 1 од
Статутот
на
општина
Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово за 2018 година
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СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово за 2018 година,
што Советот на Општина Валандово го
донесе на дваесет и третата редовна
седница, одржана на ден 13.06.2019 година.
Бр.09-647/8
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 11 став 1 точка 7
од Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ“ бр.38/1996, 9/1997, 6/2002,
19/2002, 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 9,
во врска со член 22 став 1 точка 1 точка 4 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21
став 1 точка 31, во врска со член 15 став 1
точка 4 и член 45 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово
на дваесет и третата редовна седница,
одржана на ден 13.06.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово
за 2018 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Извештајот за работата на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово за 2018 година, усвоен од
Управниот одбор на претпријатието, со
Одлука бр. 02-185/3 од 22.03.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/8
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 2020 година на Средното општинско
училиште „Гоце Делчев“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2020 година на Средното
општинско училиште „Гоце Делчев“

17.06.2019 година

Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година.
Бр.09-647/9
17.06.2019 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, 35/18 и 198/18), 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 третата
редовна седница одржана на ден 13.06.2019
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на Средното
општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2020
година на Средното општинско училиште
„Гоце Делчев“ Валандово, бр.0102-119/1 од
20.03.2019.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/9
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 2020 година на Општинското основно

училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2020 година на Општинското
основно училиште „Јосип Броз Тито“
Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година.
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Бр.08-647/10
17.06.2019 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, 35/18 и 198/18), 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 третата
редовна седница одржана на ден 13.06.2019
година, донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 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.0102-145/2
од 18.03.2019.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/10
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 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 2020 година на Општинското основно
училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2020 година на Општинското
основно
училиште
„Страшо
Пинџур“
Јосифово,
што Советот на
Општина
Валандово го донесе на дваесет и третата
редовна седница, одржана на ден 13.06.2019
година.
Бр.08-647/11
17.06.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

17.06.2019 година

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, 35/18 и 198/18), 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 третата
редовна седница одржана на ден 13.06.2019
година, донесе
З А К Л У Ч О К
зa давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на Општинското
основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2020
година на Општинското основно училиште
„Страшо Пинџур“ Јосифово, бр.10-320/1 од
20.03.2019.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-75/11
Совет на Општина Валандово
13.06.2019 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

