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26.02. 2019 година            „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  Бр.2                                     СТРАНА 2 

 

      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 вклопување 
на бесправно изградени објекти надвор од 
плански опфат на урбанистичко планска 
документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО 

Јосифово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
вклопување на бесправно изградени објекти 
надвор од плански опфат на урбанистичко 
планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 
КО Јосифово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на дваесеттата редовна 
седница, одржана на ден 25.02.2019 година. 

 

Бр.09-254/5                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 12, став 1, алинеја 

7 од Законот за постапување со бесправни 
субјекти (“Службен весник на РМ“ бр.23/11, 
54/11, 1555/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2, 
став 2, од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправните објекти во 
урбанистичко планскатадокументација 
(“Слежбен весник на РМ“ бр.56/11, 
162/12,95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), 
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 дваесеттата редовна седница одржана на 
ден 25.02.2019 година,  

О Д Л У К А 
За вклопување на бесправно изградени објекти 

надвор од плански опфат на урбанистичко 
планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 

КО Јофифово  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се предвидува 
вклопување на бесправните објекти на КП 
527/1 и КП 527/2 КО Јосифово, изградени 
надвор од плански опфат на урбанистичко 
планската документација.  

Член 2 
Вклопувањето на бесправните објекти 

од член 1 на оваа Одлука, изградени надвор 
од опфат на урбанистичко планска 
документација, ќе се врши при донесување на 
нова урбанистичко планска документација.  

Лчен 3 
При вклопувањето на бесправниот 

објект, доколку се случи промена на 
инфраструктурата, со оглед дека бесправниот 
објект е лоциран непосредно до суводолица, 
изготвувачот на планската документација е 
должен при планирање на пристапот на 
градежната парцела на која е изграден 

бесправниот објект во предвид да ја земе и 
планираната регулација на суводолицата. 

Член 4 
Финансиските трошоци за поврзување 

на градежната парцела со локалниот пат 
Горна Мала-сосифово со премостување на 
регулираната суводолица да бидат на сметка 
на подносителот на барањето за утврдување 
на правен статус на бесправно изграден 
објект.  

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се применува по 
објавување во “Службен гласник на општина 
Валандово“.  

Бр.08-32/5       Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 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 сопствено 

учество во реализација на Проект „Сообраќајно 
поврзување на индустриска зона Раброво со 

Регионален пат Р-1105“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
сопствено учество во реализација на Проект 
„Сообраќајно поврзување на индустриска 
зона Раброво со Регионален пат Р-1105“, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
дваесеттата редовна седница, одржана на 
ден 25.02.2019 година. 

 
Бр.09-254/7                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62, во врска со 

член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 10, член 45 и 
член 47 став 1, во врска со член 15 став 1 
точка 4 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на 
дваесеттата редовна седница, одржана на 
ден 25. 02.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за сопствено учество во реализација на Проект 
 ,,Сообраќајно поврзување на индустриска зона 

Раброво со Регионален пат Р-1105“ 



СТРАНА 3                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 2                              26.02.2019 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, Општина Валандово 
го утврдува сопственото учество во 
реализација на Проектот „Сообраќајно 
поврзување на индустриска зона Раброво со 
Регионален пат Р-1105“. 
 

Член 2 
За реализација на Проектот 

„Сообраќајно поврзување на индустриска 
зона Раброво со Регионален пат Р-1105“, чија 
вкупна вредност изнесува 923.354,00 денари, 
Општина Валандово, со сопствени средства 
ќе учествува во висина од 50% од вредноста 
на инвестицијата или со средства во износ од 
461.677,00 денари.  

Средства од став 1 на овој член се 
предвидени во Буџетот на Општина 
Валандово за 2019 година, во Програмата ФА 
уредување на градежно земјиште (капитални 
трошоци), ставка 482920- Изградба на други 
објекти. 

Останатите средства во износ од 
461.677,00 денари ќе ги обезбеди Бирото за 
регионален рзвој. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Валандово, 

 

Бр.08-32/7          Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 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 именување на 

претставник на Министерството за труд и 
социјална политика во  Управниот одбор на 
Јавната  општинска установа за деца-Детска 

градинка „Калинка“ Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
именување на претставник на 
Министерството за труд и социјална политика 
во  Управниот одбор на Јавната  општинска 
установа за деца-Детска градинка „Калинка“ 
Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на дваесеттата редовна 
седница, одржана на ден 25.02.2019 година. 
 

Бр.09-254/6                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

 

Врз основа на член 114 став 9 и 18 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 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 
точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на дваесеттата редовна седница, 
одржана на ден 25. 02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на претставник на 
Министерството за труд и социјална политика 

во  Управниот одбор на Јавната  општинска 
установа за деца-Детска градинка „Калинка“ 

Валандово 

1. За претставник на Министерството 
за труд и социјална политика во Управниот 
одбор на Јавната  општинска установа за 
деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, 
се именува: 

 

- Владимир Лазов 
 

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

Бр.08-32/6          Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 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 реализацијата на Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на 
локални патишта и улици во Општина 

Валандово за 2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализацијата 
на Програмата за изградба, реконструкција и 
одржување на локални патишта и улици во 
Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
дваесеттата редовна седница, одржана на 
ден 25.02.2019 година. 
 

Бр.09-254/2                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 



СТРАНА 4                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ БР.2                              26.02.2019 година 

 
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 45 и 48 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на дваесеттата редовна седница, 
одржана на ден 25.02.2019 година, донесе   
  

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Извештајот за реализацијата 
на Програмата за изградба, реконструкција и 
одржување на локалните патишта и улици во 

 Општина Валандово во 2018 година 

 
 1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализацијата на Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување на локалните 
патишта и улици во Општина Валандово во 
2018 година. 
 

2. Да се изврши соодветна 
интервенција на шахтата на улица 
„Младинска“ во Удово, со нејзино подигање и 
доведување до ниво на коловозот. 
 

 3. Заклучокот влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-32/2          Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 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 реализацијата на Програмата за 
јавно осветлување во Општина Валандово за 

2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализацијата 
на Програмата за јавно осветлување во 
Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
дваесеттата редовна седница, одржана на 
ден 25.02.2019 година. 
 

Бр.09-254/3                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на 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, член 45 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на дваесеттата редовна  

 
седница, одржана на ден 25.02.2019 година, 
донесе   

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Извештајот за реализацијата 

на Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Валандово за 2018 година 
 

 1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализацијата на Програмата за одржување 
на јавното осветлување на подрачјето на  
Општина Валандово за 2018 година. 
 

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

Бр.08-32/3          Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 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 
Годишниот Извештај за поднесени барања во 
2018 година по Закон за слободен пристап до 

информации од јавен карактер 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за 
поднесени барања во 2018 година по Закон за  
слободен пристап до информации од јавен 
карактер, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на дваесеттата редовна 
седница, одржана на ден 25.02.2019 година. 
 

Бр.09-254/4                     Градоначалник 
26.02.2019 год.             на Општина Валандово 
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 45 и 48 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на дваесеттата редовна седница, 
одржана на ден 25.02.2019 година, донесе   
  

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Годишниот Извештај за 

поднесени барања во 2018 година по Закон за  
слободен пристап до информации од 

 јавен карактер 
 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот 
Извештај за поднесени барања во 2018 
година по Закон за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, подготвен од  



   СТРАНА 5                                     „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 2                             26.02.2019 година 

 
Одговорното лице на Општина Валандово, 
како имател на информација. 
 

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

Бр.08-32/4          Совет на Општина Валандово 
25.02.2019 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 
 

_____________________________ 
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