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Градоначалникот на Општина Валандово 
врз основа на член 120 став 9 во врска со 
став 11 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 и 21/18), член 50 став 1 точка 16 
и член 63 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 36 став 1 алинеја 9 и член 
50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, 
донесува 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање престанок на мандат на 

директорот на  Јавната Општинска Установа-
Детска Градинка  „Калинка“ Валандово 

 

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 
мандатот на директорот на Јавната 
Општинска Установа-Детска Градинка  
„Калинка“ Валандово Дафинка Ѓоргиева,  
поради истек на мандатот. 

 

2.  Должноста директор на  ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово, Дафинка Ѓоргиева ќе ја 
врши заклучно со ден 07.07.2018 година. 

 

3.   Решението влегува во ила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Со Решение  бр.08-327/3 од 07.07.2014 
година, донесено од страна на 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
Дафинка Ѓоргиева е избрана за Директор на 
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, со времетраење 
на мандатот од четири години.  

Бидејќи времетраењето на нејзиниот 
мандат од 4 години, за кој е избрана, на ден 
07.07.2018 година истекува, во согласност со 
член 120 став 9 во врска со став 11 од истиот 
член од Законот за заштита на децата се 
донесе решение како во диспозитивот. 

Бр.09-816/1                     Градоначалник 
06.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Градоначалникот на Општина Валандово 
врз основа на член 126 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 и 21/18), член 50 став 1 
точка 16 и член 63 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 36 став 1 алинеја 9 и член 
50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на вршител на должноста 

директор на Јавната Општинска Установа-
Детска Градинка  „Калинка“ Валандово 

 

1. Марија Тодорова Занова, дипломиран 
правник, Секретар на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово, се именува за вршител на 
должноста директор на Јавната Општинска 
Установа - Детска Градинка  „Калинка“ 
Валандово, сметано од 09.07.2018 година. 
  

2. Вршителот на должноста директор ќе 
ги врши работите до именувањето на нов 
директор, но не подолго од шест месеци од 
денот на неговото именување. 
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3. Решението влегува во сила од денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Градоначалникот на Општина Валандово 
поради причини од  член 120 став 9 во врска 
со став 11 од истиот член од Законот за 
заштита на децата, поради истек на мандат, 
донесе Решение за разрешување на 
досегашниот директор на Јавната Општинска 
Установа-Детска Градинка  „Калинка“ 
Валандово, чиј мандат траеше заклучно до 
07.07.2018 година. 

При таква состојба, Градоначалникот, 
согласно член 126 од Законот за заштита на 
децата, во рок од три дена од денот на 
разрешувањето именува вршител на 
должноста директор од редот на вработените 
на установата кој ги исполнува условите за 
директор и кој ќе ги врши врши работите на 
директор до именување на нов директор, 
најмногу до шест месеци од денот на 
неговото именување . 

Имајќи го тоа во предвид со оваа 
Решение се именува вршител на должноста 
директор кој работите ќе ги врши до 
именувањето на нов директор, но не подолго 
од шест месеци од денот на неговото 
именување. 

 

Бр.09-825/1                     Градоначалник 
09.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Градоначалникот на Општина Валандово, 

по предлог на Училишниот одбор на ООУ 
„Јосип Броз Тито“ Валандово бр.04-341/9 од 
10.07.2018 година, врз основа на член 132 
став 1 и 14, во врска со член 128 став 3 од 
Законот за основното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 
127/16, 67/17 и 64/18), член 50 став 1 точка 9 и 
член 63 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 
став 3 од Статутот на Општина Валандово, 
донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избирање на Директор на  

ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 

 1. Даниела Џонова, дипломиран 
професор за одделенска настава, сегашен 
вршител на должноста директор на ООУ 
“Јосип Броз Тито“ Валандово се избира за 
директор на ООУ „Јосип Броз Тито“, 
Валандово. 

  

 

2. Мандатот на директорот трае четири 
години. 

3. Избраниот директор должноста 
директор на ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово ќе отпочне да ја извршува од 
10.07.2018 година. 

4. Решението влегува во сила од денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 

О б р а з л о ж е н и е 

По спроведена постапка, согласно 
Законот за основното образование, 
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово, во пропишаниот законски рок, до 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
достави предлог на кандидат за избор на 
директор на оваа основно училиште. 

Ценејќи дека постапката за избор на 
директор на Основното училиште е 
спроведена во согласност со Законот, а 
предложениот кандидат ги исполнува 
пропишаните услови за директор, 
Градоначалникот на Општина Валандово 
одлучи за директор на ООУ „Јосип Броз Тито“  
Валандово да го избере предложениот 
кандидат од страна на Училишниот одбор 
Даниела Џонова,  дипломиран професор за 
одделенска настава, сегашен вршител на 
должноста директор на училиштето 

Избраниот директор со извршувањето на 
должноста ќе отпочне од  10.07.2018 година. 

 

Бр.09-712/3                     Градоначалник 
10.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и 

член 63 од Законот за локална самоуправa 
(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 36 став 1 
алинеа 9 и член 50 став 3 од од Статутот на 
Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесува 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за давање согласност на Одлуката на Советот 
на Општина Валандово за утврдување 

приоритет Проектот „Изградба на пат и канал 
 за поврзување на регионален пат Р-1105 со 

населено место Горна Мала, Општина 
Валандово“ 

 

1. Со оваа Решение, Градоначалникот 
на Општина Валандово дава согласност на 
Одлуката на Советот на Општина Валандово 
бр.08-95/2 од 17.07.2018 година, со која 
утврдува приоритет на Проектот “Изградба на 
пат и канал за поврзување на регионален пат 
Р-1105 со населено место Горна Мала, 
Општина Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ  
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ПОВИК бр.2/2018 на Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, за доставување на Барања 
за користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 321 Развој на јавна 
инфраструктура, алинеја 2 Инвестиции во 
локалната патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) за поврзување на 
села со регионален пат или со населено 
место – град во должина од 7км. 

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

Бр.09-871/1                     Градоначалник 
19.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и 

член 63 од Законот за локална 
самоуправа(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), 
член 36 став 1 алинеа 9 и член 50 став 3 од 
од Статутот на Општина Валандово, 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката на Советот 

на Општина Валандово за утврдување 
Проектот “Изградба на плоштад и парк во 

населеното место Удово, Општина Валандово“ 

1. Со оваа Решение, Градоначалникот 
на Општина Валандово дава согласност на 
Одлуката на Советот на Општина Валандово 
бр. 08-95/4 од 17.07.2018 година, со која 
утврдува приоритет на Проектот “Изградба на 
плоштад и парк во населеното место Удово, 
Општина Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ 
ПОВИК бр.2/2018 на  Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, за доставување на Барања 
за користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 322 Обнова и развој на 
селата, алинеја 3  Инвестиции за изградба и 
/или реконструкција на плоштади, зелени 
површини и/или шеталишта во населените 
места во руралните средини.  

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

Бр.09-872/1                     Градоначалник 
19.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 
и член 63 од Законот за локална 
самоуправ(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), 
член 36 став 1 алинеа 9 и член 50 став 3 од 
од Статутот на Општина Валандово, 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката на Советот 

на Општина Валандово за утврдување 
приоритет на Проектот „Изградба на дел од пат 
за поврзување на населеното место Удово со 

населба Градец, Општина Валандово“ 

1. Со оваа Решение, Градоначалникот 
на Општина Валандово дава согласност на 
Одлуката на Советот на Општина Валандово 
бр. 07-95/6 од 07.07.2018 година, со која 
утврдува приоритет на Проектот „Изградба на 
дел од пат за поврзување на населеното 
место Удово со населба Градец, Општина 
Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК 
бр. 2/2018 на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, за доставување на Барања за 
користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 323 Развој на јавна 
инфраструктура, алинеjа 1 Инвестиции во 
локалната патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) за поврзување на 
населени места - села со локалитети од 
значење за начинот за живот и работа на 
селската популација во должина од 2км. 

2. Оваа Решение влегува на сила од 
денот на објавувањето во „Службен Гласник“ 
на Општина Валандово. 

Бр.09-873/1                     Градоначалник 
19.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

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 утврдување 
приоритет на Проектот „Изградба на пат и канал 

за поврзување на регионален пат Р-1105 со 
населено место Горна Мала, Општина 

Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување 
приоритет на Проектот „Изградба на пат и 
канал за поврзување на регионален пат Р-
1105 со населено место Горна Мала, 
Општина Валандово“, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 
 

Бр.09-869/2                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21  
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став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување приоритет на Проектот 

„Изградба на пат и канал за поврзување на 
регионален пат Р-1105 со населено место Горна 

Мала, Општина Валандово“ 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина 

Валандово УТВРДУВА ПРИОРИТЕТ  на 
Проектот “Изградба на пат и канал за 
поврзување на регионален пат Р-1105 со 
населено место Горна Мала, Општина 
Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК 
бр.2/2018 на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, за доставување на Барања за 
користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 321 Развој на јавна 
инфраструктура, алинеја 2  Инвестиции во 
локалната патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) за поврзување на 
села со регионален пат или со населено 
место – град во должина од 7км. 

Член 2 
Приоритетот од Член 1 од оваа Одлука е 

утврден врз основа на извршените 
согледувања на приоритетите во руралните 
населени места во Општина Валандово. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник“ на 
Општина Валандово. 

Бр.08-95/2        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 давање 
согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на Проектот „Изградба на пат и 

канал за поврзување на регионален пат Р-1105 
со населено место Горна Мала, Општина 

Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање 
согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на Проектот „Изградба на пат и 
канал за поврзување на регионален пат Р- 

 

1105 со населено место Горна Мала, 
Општина Валандово“, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 

Бр.09-869/3                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
 Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 

член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за намената на 

инвестицијата за реализција на Проектот 
„Изградба на пат и канал за поврзување на 

регионален пат Р-1105 со населено место Горна 
Мала, Општина Валандово“ 

Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина 

Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ за намена на 
инвестицијата со цел да се реализира 
Проектот „Изградба на пат и канал за 
поврзување на регионален пат Р-1105 со 
населено место Горна Мала, Општина 
Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК 
бр.2/2018 на  Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, за доставување на Барања за 
користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 321 Развој на јавна 
инфраструктура, алинеја 2 Инвестиции во 
локалната патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) за поврзување на 
села со регионален пат или со населено 
место – град во должина од 7км. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на 
Општина Валандово. 

Бр.08-95/3        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
приоритет на Проектот “Изградба на плоштад и 

парк во населеното место Удово, Општина 
Валандово“  

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување 

приоритет на Проектот “Изградба на плоштад 

и парк во населеното место Удово, Општина 

Валандово“, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на тринaесеттата 

редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 

година. 
 

Бр.09-869/4                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување приоритет на Проектот 

“Изградба на плоштад и парк во населеното 
место Удово, Општина Валандово“ 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина 

Валандово УТВРДУВА ПРИОРИТЕТ  на 
Проектот “Изградба на плоштад и парк во 
населеното место Удово, Општина 
Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК 
бр.2/2018 на  Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, за доставување на Барања за 
користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 322 Обнова и развој на 
селата, алинеjа 3  Инвестиции за изградба и 
/или реконструкција на плоштади, зелени 
површини и/или шеталишта во населените 
места во руралните средини.  

Член 2 
Приоритетот од Член 1 од оваа Одлука е 

утврден врз основа на извршените 
согледувања на приоритетите во руралните 
населени места во Oпштина Валандово. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на 
Општина Валандово. 

Бр.08-95/4        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 давање 
согласност за намената на инвестицијата за 

реализација на Проектот “Изградба на плоштад 
и парк во населеното место Удово,  

Општина Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање 
согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на Проектот “Изградба на 
плоштад и парк во населеното место Удово, 
Општина Валандово“, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 

Бр.09-869/5                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на согласност за намената на 

инвестицијата за реализација на Проектот 
“Изградба на плоштад и парк во населеното 

место Удово, Општина Валандово“ 

Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина 

Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ за намена 
на инвестицијата со цел да се реализира 
Проектот „Изградба на плоштад и парк во 
населеното место Удово, Општина 
Валандово“, а во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК 
бр.2/2018 на  Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, за доставување на Барања за 
користење на средства од Програмата на 
финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година, Мерка 322 Обнова и развој на 
селата, алинеја 3  Инвестиции за изградба и 
/или реконструкција на плоштади, зелени 
површини и/или шеталишта во населените 
места во руралните средини. 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на Општи  
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на Валандово. 
 

Бр.08-95/5          Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 утврдување 
приоритет на Проектот „Изградба на дел од пат 
за поврзување на населеното место Удово со 

населба Градец, Општина Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување 
приоритет на Проектот „Изградба на дел од 
пат за поврзување на населеното место 
Удово со населба Градец, Општина 
Валандово“, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на тринaесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година. 

Бр.09-869/6                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување приоритет на Проектот 

„Изградба на дел од пат за поврзување на 
населеното место Удово со населба Градец, 

 Општина Валандово“  
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина 

Валандово УТВРДУВА ПРИОРИТЕТ  на 
Проектот “Изградба на дел од пат за 
поврзување на населеното место Удово со 
населба Градец, Општина Валандово“, а во 
врска со ЈАВНИОТ ПОВИК бр.2/2018 на  
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, за 
доставување на Барања за користење на 
средства од Програмата на финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2018 година, 
Мерка 323 Развој на јавна инфраструктура, 
алинеа 1  Инвестиции во локалната патна 
инфраструктура (вклучително и мостови) за  

 

поврзување на населени места - села со 
локалитети од значење за начинот за живот и 
работа на селската популација во должина од 
2км. 
 

Член 2 
Приоритетот од Член 1 од оваа Одлука е 

утврден врз основа на извршените 
согледувања на приоритетите во руралните 
населени места во Општина Валандово. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на 
Општина Валандово. 

Бр.08-95/6        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 давање 
согласност за намената на инвестицијата за 

реализација на Проектот „Изградба на дел од 
пат за поврзување на населеното место Удово 

со населба Градец, Општина Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање 
согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на Проектот „Изградба на дел од 
пат за поврзување на населеното место 
Удово со населба Градец, Општина 
Валандово“, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на тринaесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година. 

Бр.09-869/7                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка15  и член 62 од Законот 
за локална самоуправ („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07. 2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за намената на 

инвестицијата за реализација на Проектот „ 
Изградба на дел од пат за поврзување на 

населеното место Удово со населба Градец, 
Општина Валандово“  
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Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина 

Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ за намена 
на инвестицијата со цел да се реализира 
Проектот„ Изградба на дел од пат за 
поврзување на населеното место Удово со 
населба Градец, Општина Валандово“, а во 
врска со ЈАВНИОТ ПОВИК бр.2/2018 на  
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, за 
доставување на Барања за користење на 
средства од Програмата на финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2018 година, 
Мерка 323 Развој на јавна инфраструктура, 
алинеја 1  Инвестиции во локалната патна 
инфраструктура (вклучително и мостови) за 
поврзување на населени места - села со 
локалитети од значење за начинот за живот и 
работа на селската популација во должина од 
2км. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен Гласник“ 
на Општина Валандово. 

Бр.08-95/7        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 проширување на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово 

за 2018 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
проширување на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 

Бр.09-869/8                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска 
со член 34 од Законот за Буџетите („Службен 
весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 
156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 
36 став 1 точка 2 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на тринаесеттата  

 

 

редовна седница, одржана на ден 17.07.2017 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
зa проширување на средствата во  

Буџетот на општина Валандово за 2018 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши проширување на 

средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2018 година, на следниот 
начин:acija. 

 

Потпрограма   
Потставка                            Самоф.   Дотац.   Донац. Кред    
  
А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА   

742114 Приходи од ЕУ                     0              0     8.326.000,00      0  

                                                      _____________________________                                                                                                                                  
                                                    0              0                 0             0 
 

ГД  ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ    

    420210  Патув. во странство – 

                 Хранар. (дневници)         0              0          71.000,00      0                          

    425920  Услуги за копирање,  

                  печатење.и издавање    0              0        154.000,00      0                                                                                                                                

    425970  Консултантски услуги     0              0        646.000,00      0                                                                                                                                

    425990  Други договорни усл.      0              0        336.000,00      0                                                                                                                                

    426310  Семинари и конфер.       0              0        262.000,00      0                                                                                                                                

    464990  Други трансфери             0              0     3.550.000,00      0                                                                                                                                

    482930  Реконстр на друи обј.      0              0     3.307.000,00      0                                                                                                                                

                              _________________________________________ 

                                                            0              0    8.326.000,00      0       
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“ и станува составен дел 
на Буџетот на Општина Валандово за 2016 
година.  

Бр.08-95/8        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 Проектот 
“VALANDOVO TRAIL FROM NATURE TO 

CULTURE“ - „ Валандовска патека од природа 
до култура“ 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено 
учество во реализација на Проектот 
“VALANDOVO TRAIL FROM NATURE TO 
CULTURE“ - „Валандовска патека од природа 
до култура“, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на тринaесеттата 
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редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година. 

Бр.09-869/9                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 22 став 1 точка 6, 

член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 6, член 
21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Советот  
на Општина Валандово на тринаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 17.07.2018 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за сопствено учество во реализација на  

Проектот “VALANDOVO TRAIL FROM NATURE TO 

CULTURE“ -  „ Валандовска патека од природа 
до култура“ 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука, Општина Валандово 
го утврдува сопственото учество во 
реализацијата на Проект под назив 

“VALANDOVO TRAIL FROM NATURE TO 

CULTURE“   „Валандовска патека од природа 
до култура“, за кој Општина Валандово има 
пројавено интерес во рамките на Проектот за 
локална и регионална конкурентност по повик 
на Министерството за економија за користење 
на средства од Европските фондови, 
пласирани преку Светска банка. 
  

Член 2 
Вредноста на Проектот од Член 1 на оваа 

Одлука изнесува 41.391.000,00 МКД / 685.400 
ЕУР 
 

Сопственото учество на Општина 
Валандово во реализацијата на Проектот ќе 
изнесува минимум 10% од вредноста на 
Проектот или Општина Валандово ќе 
учествува со средства во износ од  
4.139.100,00 МКД, односно 68.540 ЕУР и 
истите се обезбедени од Буџетот на Општина 
Валандово за 2018 година, во Програма АО-
Совет на општина, подставка 464990 Други 
трансфери. 
 

Согласно прифатената апликација по 
пројавениот интерес по Проектот за локална и 
регионална конкурентност на Министерството 
за економија, Европската Унија со средства 
пласирани преку Светска Банка во 
реализацијата на Проектот ќе учествува со 
37.251.900,00 МКД / 616.860 ЕУР 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

 

 

објавувањето во „Службен Гласник“ на 
Општина Валандово. 

Бр.08-95/9        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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  
организирање „Трка на мирот“ 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
организирање „Трка на мирот“, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 

Бр.09-869/10                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и 
член 62 од Законот за локална 
самоуправа(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/2002, 
член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 
став 1 од Статутот на Општина Валандово на 
тринаесеттата редовна седница одржана на 
ден 17.07.2018 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
за организирање на „Трка на мирот“ 

 

Член 1 
По повод денот на завршувањето на 

втората светска војна, со оваа Одлука 
Општина Валандово на ден 02.09.2018 година 
(понеделник)  организира „ТРКА НА МИРОТ„. 

Член 2 
„Трката на мирот“ ќе се одржи на потегот 

од Удово до Валандово, по Регионалниот пат 
Р-1105, во должина од 12 км, во две 
категории, мажи и жени.  

Член 3 
Право на учество на трката ќе имаат 

жителите, граѓани на Општина Валандово на 
возраст над 16 години, со пополнување на 
Пријавен лист (Апликација).  

Член 4 
За реализација на трката, од Буџетот на 

Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 150.000,00 
денари. 
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Наградниот фонд на трката во двете 
категории ќе изнесува 120.000,00 денари, а 
парични награди ќе им бидат исплатени на 
првопласираните тројца учесници по 
категории и тоа: 

- За освоени први  места од по 30.000,00 
денари; 

- За освоени втори места од по 20.000,00 
денари; 

- За освоени трети места од по 10.000,00 
денари. 

Од одобрените средства 30.000,00 
денари ќе бидат наменети за плаќање на 
персоналниот данок и организациски трошоци 

(освежување на учесниците, обележување и 
обезбедување на трасата и сл.) 

Член 5 
Кординатор на трката ќе биде Ѓоко 

Аврамски, кој ќе ги превземе сите 
организационни активности за безбедно и 
успешно реализирање на трката .  

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-95/10       Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 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 давање на 

користење на недвижна ствар „Полигон за 
обука на возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО 

Раброво, Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на 
користење на недвижна ствар „Полигон за 
обука на возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО 
Раброво, Општина Валандово, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на 
тринaесеттата редовна седница, одржана на 
ден 17.07.2018 година. 

Бр.09-869/11                     Градоначалник 
18.07.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член член 36 став 1 
точка15, член 62 и член 67 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43, член 45, 
член 47 став 1 и член и член 80 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина  

 

Валандово на тринаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 17.07.2018 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање на користење на недвижна ствар 

„Полигон за обука на возачи“ на КП 562, 891 и 
892 КО Раброво, Општина Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина 

Валандово дава согласност недвижната ствар 
„Полигон за обука на возачи“ на КП 562, 891 и  
892 КО Раброво, сопственост на Општина 
Валандово, да може да се дава на користење 
на  Правни субјекти регистрирани за вршење 
на дејноста- Испитни центри за проверка на 
знаењето на кандидати за возачи и Авто 
школи за обука на возачи, во постапка 
пропишана со Закон. 

Член 2 
Висината на надоместокот за користење 

на полигонот се утврдува на месечен износ и 
тоа, за 

- Испитни центри од по 4.000,00 
денари; 

- Авто школи од по 6.000,00 денари. 
 

Средствата ќе се уплаќаат на сметка на 
Буџетот на Општина Валандово. 

 

Член 3 
Полигонот ќе се дава на користење со 

времетраење од 1 (една) година, со можност 
на продолжување на користењето, по 
претходно писмено пројавен интерес за 
потреба од понатамошно користење. 

Другите услови, начинот и динамиката на 
користењето на полигонот ќе бидат уредени 
со Договор, кој Градоначалникот на Општина 
Валандово ќе го склучува со 
заинтересираните корисници.  

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник“ на 
Општина Валандово. 

 
Бр.08-95/11        Совет на Општина Валандово 
17.07.2018 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

______________________



 


