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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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за  2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 
 

Бр.09-144/3                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 88 став 2 од 
Законот за административни службеници 
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и 47 став 1 
од Статутот на Општина Валандово и 
Одлуката на Владата на Република 
Македонија за утврдување на вредност на 
бодот за пресметување на платите на 
државните службеници за 2019 година, бр.44-
11638/1-18 од 8 јануари 2019 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.4/19), Советот на 
Општина Валандово, на деветнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 31.01.2019 
година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за утрдување на 
вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година 
 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2019 година бр.08-190/5 од 
27.12.2018 година се менува и гласи: 

„Вредноста на бодот за пресметување 
на платите на државните службеници, 
вработени во администрацијата на Општина 
Валандово, за периодот од 01.01. 2019 година 
до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, 
а за периодот од 01.09.2019 година до 
31.12.2019 година изнесува 81,10 денари“. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“ . 
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Бр.08-12/3       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за одобрување 
средства за реализација на програмски 

активности наменети за наставниците од 
одделенската и од предметната настава и за 
стручните тимови од општинските основни 

училишта и од средното училиште од 
територија на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa одобрување 
средства за реализација на програмски 
активности наменети за наставниците од 
одделенската и од предметната настава и за 
стручните тимови од општинските основни 
училишта и од средното училиште од 
територија на Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 
 

Бр.09-144/18                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
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 деветнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 31.01.2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување средства за реализација 
 на програмски активности наменети 

 за наставниците од одделенската и од 
предметната настава и за стручните тимови од 
општинските основни училишта и од средното 

училиште од територија на Општина Валандово 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се одобруваат 
средства во износ од 170.000,00 денари, за 
реализација на програмски активности 
наменети за наставниците од одделенската и 
од предметната настава и за стручните 
тимови од општинските основни училишта и 
од средното училиште од територија на 
Општина Валандово, преку одржување на 
обуки (работилници, семинари, трибини и 
образовна поддршка со стручни материјали) 

од страна на Институтот за европски 
образовни, социо-културни и економски 
политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје.  
 

Член 2 
 Програмските активности ќе се 
реализират врз основа на меморандум за 
соработка бр.0307/34-1, склучен помеѓу 
Институтот за европски образовни, социо-
културни и економски политики ЕВРОПА ЗА 
ТЕБЕ Скопје и Општина Валандово. 
 

Член 3 
 Програмските активности се во 
функција за унапредување на педагошките 
компетенции на наставниците, а ќе се 
реализират во периодот од јануари до април 
2019 година, во просториите на основните 
училишта, во текот на работната недела по 
завршувањето на работните обврски на 
учесниците. 
 

Член 4 
 Потребните средства за реализација 
на планираните програмски активности, ќе 
бидат обезбедени од Буџетот на дотации на 
основните и средното училиште, сразмерно 
на нивната застапеност во програмските 
активности. 

 

Член 5 
Плаќањето на средствата ќе се врши 

од страна на корисниците на услугата врз 
основа на доставена Фактура од давателот на 
услугата.  
 

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Бр.08-12/18       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за давање 

согласност на Програмата за работа 
и развој на Јавното претпријатие „Комунален 

сервис“ Валандово за 2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за давање 
согласност на Програмата за работаи развој 
на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 
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Бр.09-144/6                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 11 став 1 точка 8 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 и 64/18),  
член 36 став 1 точка 6, 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 29, во 
врска со член 15 став 1 точка 4 и член 45 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на деветнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 31.01.2019 
година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Програмата за работа 
и развој на Јавното претпријатие „Комунален 

сервис“ Валандово за 2019 година 

 
             1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ na 
Програмата за работа и развој на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 
за 2019 година, усвоена од Управниот одбор 
на претпријатието, со Одлука бр. 02-11/5 од 
18.01.2019 година.  
 

 2. Решението влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-12/6       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за усвојување на 
Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата 

„25-ти Мај“ Валандово за 2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување 
на Програмата за работа на ЈОУ Дом на 
културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 
година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на деветнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 31.01.2019 година. 
 

Бр.09-144/11                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и 
член 62 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 
став 1 точка 31 и член 48 став 1 od Статутот 
на општина Валандово, Советот на општина 
Валандово, на деветнаесеттата редовна 
седница одржана на ден 31.01.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За усвојување на Програмата за работа на 

Јавната Општинска Установа Дом на културата 
“25-ти Мај“ Валандово за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за 
работа на Јавната Општинска Установа Дом 
на културата “25-ти Мај“ Валандово за 2019 
година, на која Управниот одбор на ЈОУ Дом 
на културата “25-ти Мај“ Валандово има 
дадено согласност со Одлука бр.02-8/2 од 
17.01.2019 година. 

2. Решението влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен гласник 
на општина Валандово“. 

Бр.08-12/11       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решението за усвојување на 
Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 

2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување 
на Програмата за работа на ТППЕ Валандово 
во 2019 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година. 

 

Бр.09-144/13                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6, во 

врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за 
локална самоуправа (“Слежбен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29, во врска 
со член 15 став 1 точка 11 и член 45 од 
Статутот на општина Валандово, Советот на 
општина Валандово, на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
За усвојување на Програмата за работа на 
територијалната противпожарна единица 

Валандово за 2019 година 

 
 1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за 
работа на Територијалната противпожарна 
единица Валандово за 2019 година. 

 2. Решението влегува во сила со 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
општина Валандово. 

Бр.08-12/13       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот зa усвојување нa 

Кварталниот извештај за извршување на  
Буџетот на општина Валандово за извештајниот 

период  (кумулативно) за квартал 01.01.2018 
година до 31.12.2018 година  

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за зa 
усвојување нa Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Валандово за извештајниот период  
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година 

до 31.12.2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/2                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
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 деветнаесеттата 
редовна седница одржана на ден 31.01.2019 
година,  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 01.01.2018 година до 31.12.2018 година  

 
1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 

за извршување на Буџетот на општина 
Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2018 година  

 
до 31.12.2018 година, на вкупно остварени 
приходи од 199.251.190,00 денари, односно 
70,78% од планираните приходи и на 
извршени расходи од 196.149.843,00 денари, 
односно 69,69% од планираните расходи.  
 

 2. Заклучокот влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-12/2       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово за 2019 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/4                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 
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, 
21/18 и 198/18), член 17 став 7 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 член 48 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на деветнаесеттата редовна 
седница одржана на ден 31.01.2019 година,  
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансовиот план на  

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година  

1. СЕ УСВОЈУВА  Финансовиот план на 
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година 
бр.02-178/4 12.12.2018 година, донесен од 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово со Одлука бр.02-193/4 од 
23.12.2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
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на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-12/4       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за 

давање согласност на Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот 

за систематизација на работните места 
во ЈОУДГ Калинка Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во 
ЈОУДГ Калинка Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/5                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
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 и 198/18), член 17 став 7 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 член 48 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на деветнаесеттата редовна 
седница одржана на ден 31.01.2019 година, 
донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 
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 бр.02-178/4 12.12.2018 година, 
донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово . 
 

2. Заклучокот влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

Бр.08-12/5       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за давање 

согласност на Одлуката за утврдување на 
вредност на бод за пресметување на 

платите на вработените во ЈП „Комунален 
сервис’ Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
вредност на бод за пресметување на платите 
на вработените во ЈП „Комунален сервис’ 
Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година. 

 

Бр.09-144/7                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 
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 и 39/16), член 88 став 3 од 
Законот за административните службеници 
(“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 80/16, 127/16, 2/17, 
16/17 и 11/18), 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 деветнаесеттата редовна 
седница одржана на ден 31.01.2019 година,  
донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените 
во ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 

 1. Се дава согласност на  Одлуката 
за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во 
ЈП „Комунален сервис“ Валандово, бр.02-11/6 
од 18.01.2019 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово.   
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2. Заклучокот влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-12/7       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за реализираната годишна програма 
за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 

Валандово за 2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за реализираната годишна програма 
за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 

Валандово,за 2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/10                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и 
член 62 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 21 
став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот 
на општина Валандово, Советот на општина 
Валандово, на деветнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 31.01.2019 година, 
донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на извештајот за реализираната 

годишна програма на работата на Јавната 
Општинска Установа Дом на културата “25-ти 

Мај“ Валандово за 2018 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА  извештајот за 
реализираната годишна програма за работа 
на Јавната Општинска Установа Дом на 
културата “25-ти Мај“ Валандово за 2018 
година, на кој Управниот одбор на ЈОУ Дом на 
културата “25-ти Мај“ Валандово има дадено 
согласност со Одлука бр.02-7/3 од 17.01.2019 
година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
општина Валандово.. 

Бр.08-12/10       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за работата на ТППЕ Валандово 
за 2018 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово,за 

2018 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година. 

 

Бр.09-144/12                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9, во 
врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31, во врска 
со член 15 став 1 точка 11 и член 48 став 1 од 
Статутот на општина Валандово, Советот на 
општина Валандово на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица 

Валандово во 2018 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА извештајот за 

работата на Територијалнат противпожарна 
единица Валандово во 2018 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавување во “Службен гласник на 
општина Валандово“. 
 

Бр.08-12/12       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Информацијата за јавната безбедност и 

безбедност на сообраќајот на подрачјето на 
Општина Валандово за второто полугодие 

од 2018 година 
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СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедност на сообраќајот на 
подрачјето на Општина Валандово за второто 
полугодие од 2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/14                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1  од Статутот 
на општина Валандово, Советот на општина 
Валандово, на деветнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 31.01.2019 година, 
донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на информација за јавната 

безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
подрачјето на општина Валандово за второто 

полугодие од 2018 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА информација за 
јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на подрачјето на општина 
Валандово за второто полугодие од 2018 
година. 
 

 2. Заклучокот влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен гласник 
на општина Валандово“. 

Бр.08-12/14       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучоците за 

давање согласност за воведување на нов 
образовен профил-забен техничар од 

здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово во учебната 2019/2020 година 

 

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за 
давање согласност за воведување на нов       
образовен профил-забен техничар од       
здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“       
Валандово во учебната 2019/2020 година, 
што Советот на Општина Валандово ги 
донесе на деветнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 31.01.2019 година. 

 

 

Бр.09-144/15                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 22 став 2 од 

Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 
127/16, 67/17 и 64/18), член 22 став 1 точка 8 и 
член 62  од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член15 
став 1 точка 8, член 21 став 1 точка 11, член 
45 и член 48 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на деветнаесеттата редовна седница 
одржана на ден 31.01.2019 година, донесе: 
 

З А К Л У Ч О Ц И 
за давање согласност за воведување на нов 

образовен профил-забен техничар од 
здравствената струка во СОУ „Гоце Делчев“ 

Валандово во учебната 2019/2020 година 

  
1. Се дава согласност да се воведе 

нов образовен профил-забен техничар од 
здравствената струка во СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово, во учебната 2019/2020 година. 

 

2. Согласноста со потребната 
документација да се достави до 
Министерството за образование и наука, 
Сектор за средно образование, за 
одобрување на воведување на бараниот 
образовен профил. 
 

3. Заклучоците влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

Бр.08-12/15       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучоците за давање 

согласност за регистрирање дополнителни 
дејности потребни за работа на училишната 

 компанија „Еко-фарма“во СОУ„Гоце Делчев“ 
Валандово 

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за 
давање согласност за регистрирање дополни- 
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телни дејности потребни за работа на       
училишната компанија „Еко-фарма“во СОУ       
„Гоце Делчев“ Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ги донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 31.01.2019 година. 

Бр.09-144/16                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот 

за средното образование („Службен весник на 
РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18), член 22 став 1 точка 8 и член 62  
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член15 
став 1 точка 8, член 21 став 1 точка 11, член 45 
и член 48 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на 
деветнаесеттата редовна седница одржана на 
ден 31.01.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
за давање согласност за  регистрирање на 

дополнителни дејности  потребни за работа 
на училишната компанија „Еко-фарма“ во  

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово  
  

1. Се дава согласност СОУ „Гоце 
Делчев“ Валандово да поведе постапка и да 
регистрира дополнителни дејности потребни 
за работа на училишната компанија „Еко-
фарма“ и тоа: 
10.32 Производство на сокови од овошје и  

зеленчук; 
10.39 Друга преработка и конзервирање на 

овошје и зеленчук; 
11.01 Дестилирање, прочистување и мешање 

на алкохолни пијалоци; 
11.02 Производство на вино од грозје; 
10.13 Производство на животинско и живинско 

месо. 
47.19 Друга трговија на мало во 

неспецијализирани продавници. 
2. СОУ „Гоце Делчев“ Валандово да ја 

спроведе потребната постапка за 
регистрирање на дополнителните дејности од 
точка 1 на овие заклучоци. 

3. Заклучоците влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-12/16       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучоците за 
усвојување на Информацијата за 
состојбата со имотот на Општина 

Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучоците за 
усвојување на Информацијата за состојбата со 
имотот на Општина Валандово, што Советот 
на Општина Валандово ги донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 31.01.2019 година. 

Бр.09-144/17                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, 

член 62 и член 54 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 32, член 45, 
член 48 став 1, член 88 и член 89 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на деветнаесеттата редовна 
седница одржана на ден 31.01.2019 година, 
донесе 

З А Л У Ч О Ц И 
за усвојување на Информацијата за  

состојбата со имотот на Општина 
Валандово  

            1. СЕ УВОЈУВА   Информацијата за 
состојбата со имотот на Општина Валандово 
со предложените заклучоци:  
- Градоначалникот на Општина Валандово 
преку надлежните служби на општината да 
изврши согледување на фактичката состојбата 
на имотот во сопственост на Општина 
Валандово и до Советот на Општина 
Валандово да се предложат мерки за негова 
заштита и функционално ангажирање. 
- За објектите кои се користат врз основа на 
Договори за закуп и користење, а на кои им е 
истечен времетраењето на користењето, од 
страна на Градоначалникот на Општина 
Валандово да се согледа потребата на 
општината од нивно продолжување и 
сообразно на тоа да превземе мерки или да му 
предложи на Советот соодветни решенија за 
нивно ефикасно и функционално користење. 
- За превземените мерки за понатамошно 
користење на имотот кој е даден под закуп да 
биде информиран Советот, а за имотот кој не 
се користи да биде согледана неговата 
состојба и биде  

 



 
 

 

 
 

01.02. 2019 година         „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ БР.1                                  СТРАНА 10 
 

предложено соодветно решение за негово 
ставање во функција. 

 2. Заклучоците влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-12/17       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 год.               Претседател 
Valandovo                       Владимир Марков 

__________________________ 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за јавна чистота 

во Општина Валандово за2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за  јавна 
чистота во Општина Валандово за 2019 
година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на деветнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/8                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 12 од Законот за 
јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 
111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 
163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 22 став 1 
точка 4 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 4 и член 21 
став 1 точка 15 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на деветнаесеттата редовна седница 
одржана на  ден 31.01.2019 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за одржување на јавна чистота во 

Општина Валандово за 2019 година 
 

1. Вовед  

Програмата за одржување на јавната 
чистота на подрачјето на Општина Валандово 
за 2019 година ги  дефинира обемот, 
динамиката, начинот на вршење на 
потребните активности и начинот на нивно 
финансирање. 

Одржувањето на јавната чистота 
подразбира чистење (метење и миење) на 
јавните сообраќајни површини и е во 
зависност од: 

- густината на населеноста;  
- фрекфенцијата на луѓе и моторни 

возила; 
- степенот на нечистотија; 

 
 

 

- степенот на пречки (паркирани возила, 
диви продавачи и др.); 

- инфраструктурните сообраќајни услови; 
- делувањето на градежните оперативи, 

кои со своите возила се јавуваат како едни од 
најголемите загадувачи на јавните 
сообраќајни површини. 

 Одржувањето на јавната чистота е 
континуиран процес кој обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини на 
јавните објекти, на отворените простори на 
јавните објекти и на дворните површини на 
колективните и индивидуалните објекти за 
домување.  

Сопствениците, односно корисниците 
на отворени простори на јавните објекти и на 
дворните површини на колективните и 
индивидуалните објекти за домување се 
должни истите уредно да ги одржуваат и 
редовно да го отстрануваат сметот од истите. 
 

2. Вид, обем, динамика и начин на 
извршување на работите 

Одржување на јавната чистота ќе се 
состои од: 

- Метење и миење на улиците и 
булеварот како и метење на сите други јавни 
површини и отворени простори и јавни објекти 
наведени во Законот за јавна чистота; 
 

3. Поставување садови за отпад и 
обезбедување на јавни санитарни јазли 

            За одржување на јавната чистота на 
јавните површини и отворени простори пред 
јавни објекти, онаму каде што нема, ќе се 
постават соодветни садови  за фрлање на 
отпадоци и ќе се обезбедат јавни санитарни 
јазли.  
 Во моментот јавни санитарни јазли 
има во централното подрачје на Валандово.  

 За одржување на јавната чистота,  
согласно потребите, ќе се набават и постават 
канти – садови од 120 литри, метални 
контејнери од 1.1м3 и пластични садови за 
селектирање на отпад. 
 

4. Чистење на диви депонии 

 Физичкиот обем на работите и 
локалитетите ќе се одредуваат месечно, 
според согледувањата на терен, од страна на 
Одделението за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животната средина. 

Исчистените диви депонии се 
потврдуваат со доставување на месечен 
преглед од страна на Јавното претпријатие, а 
на кој одобрување дава Одделението за 
урбанизам, комунални работи и заштита на 
животната средина. 

 

5. Начин на финансирање 

Финансиските средства потребни за 
реализација на Програмата за одржување на  
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јавната чистота во Општина Валандово ќе се 
обезбедат од Буџетот на Општина Валандово 
за 2019 година, Програма Ј4 и истите 
изнесуваат 200.000,00денари. 

 

6. Извршител на програмата 

Задолжен субјект за извршување на 
активностите предвидени со оваа Програма е 
ЈП „Комунален сервис“ Валандово. 

ЈП „Комунален сервис“ Валандово 
изготвува годишна програма за работа во која 
се содржани вкупните површини, бројот и 
категоријата на улиците поименично, бројот 
на извршителите, ангажираната 
механизација, динамиката и степенот на 
услугата, како и финансиските показатели. 

 

7. Надзор над извршувањето на 
Програмата 

Надзор над извршувањето на 
Програмата врши Одделението за урбанизам, 
комунални работи и заштита на животната 
средина. 

Инспекциски надзор над 
извршувањето на Програмата врши 
Комуналниот инспектор на Општина 
Валандово. 

 

8. Завршни одредби 

Програмата за одржување на јавна 
чистота на Општина Валандово за 2019 
година влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-12/8       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 год.               Претседател 
Валандово                  Владимир Марков 

__________________________ 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за 

дополнување на Програмата за работа од 
областа на располагањето со градежното 

земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина 

Валандово за 2019 година за одржување на 
јавното осветлување на   подрачјето на 

Општина  Валандово за 2019  година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за  
дополнување на Програмата за работа од        
областа на располагањето со градежното        
земјиште во сопственост на Република        
Македонија на подрачјето на Општина        

 

Валандово за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година. 

 

Бр.09-144/19                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 99 од Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 62  од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) член 45 и 78 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово на 
деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 
31.01.2019  година, донесе 

П Р О Г Р А М А  

за дополнување на Програмата за работа од областа на 
располагањето со градежното земјиште во сопственост на 

Република Македонија на подрачјето на 
 Општина Валандово за 2019 година 

 

I. 
Во Програмата за работа од областа на 

располагањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија на подрачјето на Општина 
Валандово за 2019 година бр.08-165/2 од 30.11.2018 
год. („Службен гласник на Општина Валандово“ 
бр.14/18) во делот II.2 во подточка А. Градежни парцели 
што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
наддавање, се вршат следните дополнувања:    

во првата табела под редот 
УПВНМ Јосифово со намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 КО Јосифово 

 

се додават два нови реда: 

Донесен со Одлука Број: 08-8/14 од 28.01.2016 год. 

Објавена во Сл.гласник 1/2016 

 

во втората табела под редот 

УПВНМ за Индустриска зона Раброво 

 

се додават два нови реда 

Донесен со Одлука Број: 07-25/12 од 28.03.2018 год. 

Објавена во Сл.гласник 3/2008 

 

во третата табела под редот 
УПВНМ за Индустриска зона Раброво 

 

се додават два нови реда 
Донесен со Одлука Број: 07-25/12 од 28.03.2018 год. 

Објавена во Сл.гласник 3/2008 
 

II. 
Се додава нова глава III. која гласи: 

 
III. ПРИЛОЗИ КОН ПРОГРАМАТА 

Прилози кон Програмата се: 
 

III. 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од  
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денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“, а ќе се применува по 
донесувањето на Одлука од Владата на 
Република Македонија за вршење на 
работите за располагање со градежното 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина 
Валандово, од страна на Општина 
Валандово. 

Бр.08-12/19       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за одржување 

на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Валандово за 2019 година 
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за за 

одржување на јавното осветлување на       
подрачјето, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на деветнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 
година. 

 

Бр.09-144/9                     Градоначалник 
01.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

Врз основа на член 15 од Законот за 
комуналните такси (“Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15, 
192/15 и 23/16), член 22 став 1 точка 4 и член 

62 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 
став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 13 и член 

45 од Статутот на општина Валандово, 
Советот на општина Валандово, на 

деветнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.01.2019 година, донесе: 

П Р О Г Р А М А                                                   
За одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на општина Валандово за 2019 

година                                                                                                      

I                                                                         
Програмата има за цел да го уреди на чинот 
на одржувањето на јавното осветлување во 

општина Валандово во 2019-та година и 
начинот на користењето на средствата за таа 

намена.            

II                                                               
Одржувањето на јавното осветлување 
подразбира:                                                          
-  редовно одржување на постојната мрежа за 
јавно осветлување 

 -проширување на мрежата за јавно 
осветлување, со зголемување на бројот на 
сијаличните места, односно извлекување на 
нови линии, во зависност од средствата со 
кои се располага.  

III 
Редовното одржување на јавното 
осветлување се врши врз основа на 
поднесена пријава од страна на физички и 
правни лица и од Месни заедници како и по 
извршени редовни контроли како теренски 
увиди за согледување на состојбите, 
отстранување на утврдените дефекти и 
доведување на јавното осветлување во 
исправна состојба. 
Со редовното одржување на јавното 
осветлување се опфаќа: 
- замена на прегорени и скршени сијалици; 
-замена на оштетени светлосни арматури; 
-замена на сите останати елементи на 
сијаличното место (пригушници, фасонки и 
сл.) 
-издвојување на заштитните ормари од 
ормарите на ЕВН и поставување на сопствени 
нови ормари. 

IV 
 Финансирањето, односно 
покривањето на трошоците за јавното 
осветлување ќе се врши од средствата од 
комуналната такса за користење и одржување 
на јавното осветлување. 
 Наплатата на комуналната такса за 
користење и одржување на јавното 
осветлување од имателите на броило ја врши 
ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ Гевгелија и ја 
уплаќа на сметка на Буџетот на општина 
Валандово. 

V 
     Финансирањето на јавното осветлување ќе 
се врши преку Буџетот на општина 
Валандово, со вкупен фонд на планирани 
средства од 8.400.000,00 денари, од кои: 

1. 1. Тековно одржување ……..7.000.000,00 денари; 
- за тековна потрошувачка на електрична 
енергија    ..……………………….…. 5.000.000,00 денари; 

- за набавка на материјали за тековно одржување 

…............................................................. 900.000,00 денари; 
- за новогодишно украсување    …....  600.000,00   денари; 
- за одржување на јавното осветлување 

  ……………………………………………. 500.000,00 денари; 

2. капитални расходи  1.400.000,00 денари; 
- за проширување реконструкција на мрежата за јавно 
осветлување во општината…...      1.400.000,00 денари; 

 

VI 

 Изградбата (проширувањето), 
реконструкцијата-реконструкција на мрежата, 
набавката на материјали за тековно 
одржување, услугите за одржувањето на 
јавното осветлување и новогодишното 
украсување ќе го вршат овластени, 
претпријатија избрани во постапка за јавна 
набавка. 
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VII 
 Интервенциите кои се планират да 
бидат вршени на јавното осветлување во 2019 
годинададени се во табелата која е во прилог.  

VIII 
 Спроведувањето на Програмата ќе се 
врши преку одговорните лица во 
администрацијата на општина Валандово, а ќе 
го следи комисијата за јавно осветлување и за 
контрола на наменско трошење на средствата 
за јавно осветлување. 
 
Табеларен преглд на инвестиционни 
активности во 2019 година 

IX 
 Програмата влегува во сила со денот 
на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Валандово“. 
 

Бр.08-12/9       Совет на Општина Валандово 
31.01.2019 год.               Претседател 
Валандово                  Владимир Марков 

 
 
 
 
 

 
 

Нас.место Потег/ од сијалично место 
до сијалично место 

Постав на 
метален 

столб 

Канделабра/
бр 

Светилка 
40в/бр. 

СКС 
кабел 

2х16мм/
м 

Зарега
/бр. 

Клизач
/бр. 

Фитѕоси
/бр. 

Броило/
бр. 

Башибос 
 

од см.  20 до см.21 1 1 1 40  2 - 4 - 

од см.  23 до см.24-25 2 2 2 100  2 1 6 - 

Брајковци од см.  18 до см.75 1 1 1 50  2 - 4 - 

Валандово од см.  403 до см.501 2 2 2 80  3 - 6 - 

Грчиште 
 

од см.  26 до см.32 1 1 1 40  2 - 4 - 

од см. 30 до см.33 1 1 1 40  2 - 4 - 

Дедели од см. 36 до см.39 1 1 1 40  2 - 4 - 

Јосифово Индуср.обј.после Бенз.пумпа 6 6 6 260  4 3 14 1 

Казандол 
 

од см.  39 до см.42-43 2 2 2 100  2 1 6 - 

од см.  15 до см.14 1 1 1 50  2 - 4 - 

од см.  19 до см.20 1 1 1 50  2 - 4 - 

Калково од см.  39 до см.42-43 - 2 2 90  2 1 6 - 

Марвинци од см. 64 до см.78 1 2 2 50  2 - 6 - 

Пирава 
 

од см. 149 до см.265 1 1 1 40  2 - 4 - 

од см. 119 до см.266 1 1 1 40  2 - 4 - 

Раброво 
 

од см. 1 до см.21-22 - 1 1 50  2 - 4 - 

од см. 38 до см.17 - 1 1 40  2 - 4 - 

Собри од см. 17 до см.43 1 1 1 40  2 - 4 - 

Чалакли од см. 16 до см.55-56-57 3 3 3 150  2 2 8 - 

Удово од см.  106 до см.158-159 2 2 2 100  2 1 6 - 

ВКУПНО 35 40 40 1900 49 15 130 1 

Набавка и монтажа на 10 броја на специјализирани ОГ ормари за улично осветлување со сите пропратни материјали и нивно раздвојување од постоечките 

мерни ормари на ЕВН Македонија 

Изведба на јавно осветлување на Индустриска зона Јосифово 
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	Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Валандово“.


