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01.12. 2020 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

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна
седница, одржана на ден 30.11.2020 година.
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, 192/15 и 167/16), 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 четириесет и првата редовна седница, одржана на
ден 30.11.2020 година, донесе
ОДЛУКА

Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот
на средствата во Буџетот на Општина Валандово за
2020 година, на следниот начин:
Буџет Самоф. Дотац. Донац. Кред

В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
401130 Основни плати други враб
402110 Основни придонеси за ПИО

0
0

0
0

-15.000
15.000

0
0

0
0

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на
Општина Валандово за 2020 година.
Бр.08-103/2
30.11.2020 год.
Валандово

СТРАНА 2

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе
на четириесет и првата редовна седница, одржана на
ден 30.11.2020 година.
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, 192/15 и 167/16), 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 четириесет и првата редовна седница, одржана на
ден 30.11.2020 година, донесе
ОДЛУКА
зa проширување на средствата во
Буџетот на Oпштина Валандово за 2020 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши проширување на
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020
година, на следниот начин:
Потпрограма
Потставка

Самоф. Дотац. Донац. Кред

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

зa измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Oпштина Валандово за 2020 година

Потпрограма
Потставка

Бр.11

Бр.09-928/3
01.12.2020 год.
Валандово

за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Валандово за 2020 година

Бр.09-928/2
01.12.2020 год.
Валандово

ГЛАСНИК”

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________

741120 Блок дотации на општината
по одделни намени

0
511.000
0
0
------------------------------------------------------0
511.000
0
0

К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
401130 Основни плати-други вработени 0
101.000
0
0
401310 Персонален данок на доход
од плати
0
11.000
0
0
402110 Основни придонеси за ПИО
0
18.000
0
0
402210 Основни придонеси за здравство 0
7.000
0
0
402220 Основни придонеси за
професионално заболување
0
1.000
0
0
402310 Основни придонеси до
Агенција за вработување
0
1.000
0
0
421110 Електрична енергија
0
40.000
0
0
464990 Други трансфери
0
332.000
0
0
_________________________________
0
511.000
0
0
.

Бр.08-103/3
30.11.2020 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

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 реализација на
програмски активности на Ракометен клуб
„Младост“ - Богданци

за објавување на Одлуката за проширување на
средствата во Буџетот на Општина Валандово
за 2020 година

РЕШЕНИЕ

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за реализација на

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.11

програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ Богданци, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на четириесет и првата редовна седница,
одржана на ден 30.11.2020 година.
Бр.09-928/4
01.12.2020 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 четириесет и
првата редовна седница одржана на ден 30.11.2020
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства за реализација на програмски
активности на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година, се одобруваат средства во
износ од 60.000,00 денари, на Ракометен клуб
„Младост“ - Богданци, за реализација на програмски
активности во 2020 година:
Член 2
Исплатата на средствата да се изврши од
програма АО-Совет на општина, подставка 463120
трансфери до спортски клубови, на сметка на
Ракометен клуб „Младост“ - Богданци, број
270072537610142 депонент Халк 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 финансиски
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.08-103/4
30.11.2020 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 основање заедничко
јавно претпријатие за заловување и третман на
бездомни кучиња

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за основање
заедничко јавно претпријатие за заловување и третман
на бездомни кучиња, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна
седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/5
01.12.2020 год.
Валандово

01.12.2020 година
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

________________________________

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр.79/09),
член 14 став 2 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02)
членовите 1, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06,
22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Сл. Весник на РСМ“
бр.275/19), член 12 став 2 и член 21 став 1 точка 44 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на четириесет и првата редовна седница,
одржана на ден 30.11.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за основање на заедничко јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни кучиња

Член 1
Со оваа Одлука се основа заедничко јавно
претпријатие за општините Богданци, Босилово,
Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново
Село, Радовиш и Струмица за заловување и третман
на бездомни кучиња.
Член 2
Заедничкото јавно претпријатие е со назив Јавно
претпријатие за заловување на бездомни кучиња
„____________“ - Струмица, (фирма) со скратен назив
ЈП „____________“ – Струмица.
Седиште на Заедничко јавно претпријатие е во
Струмица, во Индустриска зона Сачево.
Член 3
Средства за основање и почеток со работа на
претпријатието се во висина од 1.924.200,00 денари во
опрема.
Член 4
Средствата за финансирање и редовно
работење на Заедничкото јавно претпријатие ќе се
обезбедат од:
- Буџетите на општините основачи на
претпријатието соодветно и пропорционално од секоја
општина за што секој Совет на општината ќе донесе
посебна одлука по предлог на Советот за развој на
Југоисточниот плански регион,
- Од донации и спонзорства,
- Од давање на услуги за кои е основано
прептпријатието.
Член 5
Советите на општините основачи
Заедничкото јавно претпријатие со посебен акт ќе
утврдат висината на средствата за финансирање
Заедничкото јавно претпријатие, најдоцна во рок од
дена од донесувањето на оваа одлука.

на
ги
на
60

Член 6
Дејноста на Заедничкото јавното претпријатие е
заловување и третман на бездомни кучиња на
подрачјето на општините основачи на оваа
претпријатие, односно подрачјата на општините

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.11

01.12.2020 година

Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија,
Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.
Согласно националната класификација на
дејности на Заедничкото јавно претпријатие за
заловување на бездомни кучиња, ќе врши претежна
дејност - 75.0 ветеринарна дејност утврдена вo НКД
како комунална дејност и тоа:

РСМ во согласност со законите се до избор на директор
на заедничкото јавно претпријатие.

- Преземање на соодветни мерки се со цел
ефикасна заштита на бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување доколку е
неопходно лекување на кучињата;
- Вршење контрола на бездомни кучиња во
општините од Југоисточниот регион;
- Привремено сместување во прифатилиштето
каде доколку е потребно да се кастрираат, здравствено
да се третираат, да се изврши здравствена заштита и
тест за социјализација согласно прописите од областа
на ветеринарното здравство по што истите треба да се
вдомат или вратат во областа од каде биле заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните кучиња со
микрочип за идентификација;
- Да се применуваат и други методи за контрола
на бездомните кучиња во Југоисточниот регион;
- Изготвување на повеќегодишен план и
програма врз основа на кој ќе се врши контрола на
бездомните кучиња и истата да се достави до
Агенцијата за храна и ветеринарство на одобрување.

Член 11
Управниот одбор
на Заедничкото јавното
претпријатие се состои од пет (5) члена. Во Управниот
одбор основачот именува односно разрешува
претставници од редот на афирмирани и познати
стручнаци во областа на предметот на работењето на
Заедничкото јавно претпријатие, имајќи во предвид
соодветна и правична застапеност на припадниците на
сите заедници.
Членовите на Управниот одбор се именуваат со
мандат од четири (4) години.
Членовите на Управниот одбор ги именува и
разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански
регион.

Заедничкото јавно претпријатие не може да
врши промена на дејност, статут, називот и седиште без
согласност на основачите.

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно
претпријатие;
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на
Заедничкото јавно претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на
Заедничкото јавно претпријатие;
5. Го усвојува Извештајот за работењето на
Заедничкото јавно претпријатие;
6. Одлучува за употребата на средства
остварени со работењето на заедничкото јавното
претпријатие и покривање на загубите;
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции;
8. Ги утврдува цените на производите и
услугите;
9. Одлучува за Внатрешната организација на
Заедничкото јавното претпријатие и
10.
Врши други работи утврдени со актот
за основање и статутот на заедничкото јавно
претпријатие.

Член 7
Заедничкото јавно претпријатие се организира
на начин што ќе обезбеди:
- Техничко – технолошко и економско единство
на системот;
- Ефикасност и транспарентност во работењето;
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со
вкупниот стопански развој;
- Заштита и унапредување на добрата од општ
интерес;
- Трајно, уредно и квалитетно задоволување на
потребите на корисниците на производи и услуги и
- Самостојност и еднаквост во рамките на
системот и функционална поврзаност со другите
системи во земјата и светот.
Член 8
Заедничкото јавно претпријатие се организира
како единствено јавно претпријатие со можност да
формира подружница, ако се утврди потреба за што
Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна
одлука на која основачите ќе дадат согласност.
Член 9
Се ОВЛАСТУВА лицето Софче Јанева од
Струмица, да ги извршува работите на Заедничкото
јавно претпријатие до неговото конституирање.
Овластеното лице ќе ги врши работите за
запишување на Заедничкото јавно претпријатие во
Централен Регистар на РСМ и ќе ги превземе сите
мерки и активности за упис во Централен Регистар на

Член 10
Органите на Заедничкото јавно претпријатие се:
Управен одбор, Надзорен одбор за контрола на
материјално – финансиското работење и Директор.

Член 12
Управиот одбор на Заедничкото јавното
претпријатие ги има сите овластувања да презема
мерки кои се потребни и корисни заради постигнување
на целите на јавното претпријатие во согласност со
законот.

Член 13
Управниот одбор може полноправно да работи и
одлучува доколку се присутни повеќе од половината
членови на Управниот одбор.
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за
донесени ако за нив гласале повеќе од половината од
сите членови на Управниот одбор.
Член 14
За вршење контрола на материјално –
финансиското работење на Заедничкото јавно
претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола
на материјалното – финансиско работење составен од
пет (5) члена.

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.11

Членовите на надзорниот одбор ги именува и
разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански
регион на предлог на Советите на општините основачи.
За членови на Надзорниот одбор можат да се
именуваат лица со високо образование, кои поседуваат
знаење и искуство особено од дејноста на
финансиското и сметководственото работење.
Член 15
Директорот го избира градоначалникот на
општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото
јавно претпријатие по предлог од комисијата од три
члена, која ќе ги разгледува пристигнатите пријави
формирана од Советот за развој на Југоисточниот
плански регион во постапка утврдена со закон.
Член 16
Конституирањето на органите на Заедничкото
јавно претпријатие ќе се изврши во рок од шеесет (60)
дена од денот на отпочнување на оваа Одлука.
Член 17
Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од
денот на неговото конституирање ќе го донесе Статутот
на Заедничкото јавно претпријатие на кое согласност
даваат основачите на советите на општините Богданци,
Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран,
Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.
Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие
поблиску ќе се уреди организацијата, управувањето и
раководењето со заедничкото јавно претпријатие,
општите акти и постапката за нивното донесување, како
и други прашања од значење за заедничкото јавно
претпријатие.
Член 18
Одлуките на органите на Заедничкото јавно
претпријатие ќе се спроведуваат на единствен начин за
оснoвачите.
Член 19
Заедничкото јавно претпријатие за обврските во
правниот промет со трети лица одговара со целиот свој
имот.
Заедничкото јавно претпријатие со својство на
правно лице се стекнува со денот на уписот во
Трговскиот Регистар.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина
Валандово“, а ќе се применува откако сите десет
општини основачи ќе донесат одлука за основање на
Заедничко јавно претпријатие.
Бр.08-103/5
30.11.2020 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

02.12.2020 година
РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата
со помал број на деца од законски утврдениот број

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност
на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на
работата со помал број на деца од законски утврдениот
број, што Советот на Општина Валандово ја донесе на
четириесет и првата редовна седница, одржана на ден
30.11.2020 година.
Бр.09-928/6
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_______________________________

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за
заштита на децата („Сл. 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 и „Сл. весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и
275/19), член 22 став 1 точка 7 и член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 15 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четириесет и првата редовна седница,
одржана на ден 30.11.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
организирање на работата со помал број на деца
од законски утврдениот број

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово, да ја организира работата во
детските градинки, во воспитната 2020/2021 година, со
помал број на деца од законски утврдениот број.
Член 2
Во согласност од условите за работа,
потребата на децата и родителите, програмите за
остварување на дејноста и Протоколот за активности во
установите за згрижување и воспитание на деца,
согласноста од член 1 на оваа Одлука се однесува за
згрижување на следниот број на деца:
- Во централниот објект во Валандово, кој е со
капацитет од 180 деца, да бидат згрижени 82 деца;
- Во објектот во с.Пирава, кој е со капацитет од
40 деца, да бидат згрижени 15 деца;
- Во објектот во с.Јосифово, кој е со капацитет
од 40 деца, да бидат згрижени 18 деца; со можност да
бидат згрижени 27 деца;
- Во објектот во с.Удово, кој е со капацитет од
40 деца, да бидат згрижени 27 деца;
- Во објектот во с.Брајковци, кој е со капацитет
од 50 деца, да бидат згрижени 30 деца;
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“ .
Бр.08-103/6
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________
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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 финасиска
помош на Ѓорги Џонов од с.Пирава, Валандово за
покривање на трошоци за лекување во Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за зa одобрување
финасиска помош на Ѓорги Џонов од с.Пирава,
Валандово за покривање на трошоци за лекување во
Турција, што Советот на Општина Валандово ја донесе
на четириесет и првата редовна седница, одржана на
ден 30.11.2020 година.
Бр.09-928/11
01.12.2020 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 првата редовна седница, одржана на ден
30.11.2020 година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување финасиска помош на Ѓорги Џонов од
с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за
лекување во Турција

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година, се одобруваат средства во
нето износ од 180.000,00 денари, финасиска помош на
Општина Валандово на Ѓорги Џонов од с.Пирава, за
покривање на трошоци за лекување во Турција.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да се
изврши на име Ѓорги Џонов, број на сметка
200002334814048, депонент Стопанска банка АД-Скопје
и тоа на следниот начин:
- 120.000,00 денари од програма АО-Совет на
општина, подставка 413110 тековни резерви-разни
расходи;
- 60.000,00 денари од програма ДОГрадоначалник, подставка 413110 тековни резервиразни расходи.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-103/11
30.11.2020 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,

01.12.2020 година

став 1 од Статутот на Општина Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за давање согласност на
Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
периодот 2020 - 2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за периодот 2020 - 2023 година, што Советот
на Општина Валандово го донесе на четириесет и
првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020
година.
Бр.09-928/7
01.12.2020 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
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 и
член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово на четириесет и првата
редовна седница одржана на ден 30.11.2020 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Развојниот план на
ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот
2020 - 2023 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Развојниот план
на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за периодот 2020 - 2023
година, усвоен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово, со Одлука бр.02-106/3 од 26.10.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-103/7
30.11.2020 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
01.01.2020 до 30.09.2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот извештај за работењето на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од
01.01.2020 година до 30.09.2020 година, што Советот на
Општина Валандово го донесе на четириесет и првата
редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.
Бр.09-928/8
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
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Врз основа на член 11 став 1 точка 7 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,
35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 ), член член
36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член
21 став 1 точка 29, член 45 и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на четириесет и првата редовна седница,
одржана на ден 30.11.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот извештај за
работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за
периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година

1.
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ
на
Финансискиот извештај за работењето на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово за периодот од
01.01.2020 година до 30.09.2020 година, усвоен со
Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие
бр.02-533/3 од 12.11.2020 година.
2.
Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“
Бр.08-103/8
30.11.2020 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 утврдување на надоместок за
приклучување на корисник во канализациониот систем за
одведување на урбани отпадни води во град Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на надоместок
за приклучување на корисник во канализациониот
систем за одведување на урбани отпадни води во град
Валандово, што Советот на Општина Валандово го
донесе на четириесет и првата редовна седница,
одржана на ден 30.11.2020 година.
Бр.09-928/9
01.12.2020 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. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 ),
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,
четириесет и првата редовна седница, одржана на ден
30.11.2020 година, донесе

01.12.2020 година
ЗАКЛУЧОК

зa давање согласност на Одлуката за утврдување на
надоместок за приклучување на корисник во
канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во град Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на надоместок за приклучување на
корисник на канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во град Валандово, донесена од
Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово
под бр.02-533/6 од 12.11.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-103/9
30.11.2020 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 определување на висината на надоместок за
одржување на гробишта (гробарина) за
населено место Удово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за определување на висината
на надоместок за одржување на гробишта (гробарина)
за населено место Удово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на четириесет и првата редовна
седница, одржана на ден 30.11.2020 година.
Бр.09-928/10
01.12.2020 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. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 ),
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,
четириесет и првата редовна седница, одржана на ден
30.11.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Одлуката за определување на
висината на надоместок за одржување на
гробишта (гробарина) за населено место Удово

1. Се дава согласност на
Одлуката за
определување на висината на надоместок за
одржување на гробишта (гробарина) за населено место
Удово, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово под бр.02-533/5 од 12.11.2020
година
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2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-103/10
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________

01.12.2020 година

