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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 Програмата за одржување на  
јавното осветлување во  Општина Валандово 

за 2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за одржување 

на  јавното осветлување во  Општина Валандово 
за 2018 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 
Бр.09-296/2                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len 15 od Zakonot za 

komunalnite taksi  ("Slu`ben vesnik na RM" 
br.61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15, 192/15 
i 23/16 ), ~len 22 stav 1 to~ka 4 i ~len 62 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 4, 
~len 21 stav 1 to~ka 13 i ~len 45 od Statutot na 
Op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina 
Valandovo, na {esttata redovna sednica, 
odr`ana na den 26.02.2018 godina, donese: 
 

P  R  O  G  R A  M  A 
za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe 

na podra~jeto na op{tina Valandovo za  2018 
godina 

     
I 

 Programata ima za cel da go uredi 
na~inot na odr`uvaweto na javnoto osvetluvawe 
vo op{tina Valandovo vo 2018-ta godina i 
na~inot na koristeweto  na sredstvata za taa 
namena. 

II 

 Odr`uvaweto na javnoto osvetluvawe 
podrazbira: 
 -  redovno odr`uvawe na postojnata mre`a za 
javno osvetluvawe; 
 - pro{iruvawe na mre`ata za javno osvetluvawe, 
so zgolemuvawe na brojot na sijali~nite mesta 
odnosno izvlekuvawe na novi linii, vo zavisnost 
od sredstvata so koi se raspolaga. 
 

III 

 Redovnoto odr`uvawe na javnoto 
осветлување ќе се врши врз основа на поднесена прија-                                  

va od strana na fizi~ki i pravni lica i od 
Mesni zaednici kako i po izvr{eni redovni 
kontroli kako terenski uvidi za sogleduvawe na 
sostojbite, otstranuvawe na utvrdenite defekti 
i doveduvawe na javnoto osvetluvawe vo 
ispravna sostojba. 
 So redovnoto odr`uvawe na javnoto 
osvetluvawe se opfa}a: 
- zamena na pregoreni i skr{eni sijalici; 
- zamena na o{teteni svetlosni armaturi; 

- zamena na site ostanati elementi na 
sijali~noto mesto (prigu{nici,   

fasonki i sl.) 
- izdvojuvawe na za{titnite ormari od 
ormarite na EVN i postavuvawe na sopstveni 
novi ormari. 
 

IV 

 Finansiraweto, odnosno pokrivaweto na 
tro{ocite za javnoto osvetluvawe }e se vr{i od 
sredstvata  od komunalnata taksa za koristewe i 
odr`uvawe na javnoto osvetluvawe. 
 Naplatata na komunalnata taksa za 
koristewe i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe 
od imatelite na broilo ja vr{i EVN Makedonija 
AD Skopje-KEC Gevgelija i ja upla}a na smetka na 
Buxetot na op{tina Valandovo. 
 

V 

 Finansiraweto na javnoto osvetluvawe 
}e se vr{i preku Buxetot na op{tina Valandovo, 
so vkupen fond na planirani sredstva od 
13.500.000,00 denari, od koi: 

           1.tekovno odr`uvawe. 6.500.000,00 denari; 

         -        зa tekovna potro{uva~ka na elektri~na  
               energija    ..…………. 5.000.000,00 denari; 

- za nabavka na materijali za tekovno  
               odr`uvawe i novogodi{no ukrasuvawe         
               …………....…..………...  750.000,00 denari; 

- za intervencii zaradi odr`uvawe                                  
                    ..………………..……. 750.000,00 denari; 
 

2. kapitalni rashodi 7.000.000,00 denari; 
- za pro{iruvawe i redovno odr`uvawe  

              na mre`ata zajavno osvetluvawe vo  
              op{tinata  .............    4.500.000,00 denari; 

- za rekonstrukcija na javnoto osvetluva- 
               we nagradskiot plo{tad vo Valandovo                 
              ………………………..   2.500.000,00 denari; 
 

VI 

 Rekonstrukcijata,  izgradbata i nadzorot 
}e go vr{at ovlasteni pretprijatija, izbrani po 
sprovedena postapka za javna nabavka. 
 

 VII 

 Investicionnite raboti koi se 
planiraat vo 2018 godina dadeni se vo Tabelata 
koja e vo prilog.  

VIII 

Sproveduvaweto na Programata }e se 
vr{i preku odgovorniot dr`aven slu`benik na 
op{tinata, a }e go sledi Komisijata za javno 
osvetluvawe i za kontrola na namensko tro{ewe 
na sredstvata za javno osvetluvawe 

  
IX 

 Programata vleguva vo sila od denot na 
objavuvaweto vo    "Slu`ben glasnik na op{tina 
Valandovo". 

 
Бр.08-25/25       Совет на Општина Валандово 
26.02.2018 год.               Претседател 
Валандово                  Владимир Марков 

__________________________ 
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Нас.место Потег/ 
од сијалично место број 
до сијалично место број 

Надополнување 

Поставување на 
метален столб/ бр 

 

Канделабра 
/бр 

СКС кабел 
/м 

Брајковци од см.  24 спрема см.77 - 1 40  

Брајковци од см.26 до см.71 - 1 40 

Брајковци од см.70 до см.72 1 1 45 

Брајковци од см.52 до см.73 - 1 40 

Брајковци од см.18 спрема см.75 и 76 2 2 80 

Брајковци од см.51 до см.74 1 1 50 

Балинци од см.43 спрема 56,57,59 и 60 - 4 230 

Балинци од см.43 спрема см.48 - - 40 

Балинци од см.41 спрема см.63 1 1 40 

Балинци од см.29 спрема см.62 1 1 45 

Балинци од см.42 спрема см.46 и 47 2 2 90 

Балинци од см.40 до см.61 1 1 35 

Балинци од см.40 до см.58 1 1 40 

Марвинци од см.46 спрема см.82 и 83 2 2 80 

Марвинци од см.48 спрема см.79 и 80 2 2 80 

Марвинци од см.64 спрема см.71 1 1 45 

Грчиште од см.26 спрема см.31 1 1 30 

Грчиште од см.30 спрема см.32 1 1 30 

Грчиште од см.1 спрема см.33,34 и 35 3 3 140 

Казандол од см.15 спрема см.14 1 1 45 

Казандол од см.1 спрема см.21 и 22 2 2 90 

Казандол од см.19 спрема см.20 1 1 40 

Казандол оОд.см1 до см.22 2 2 80 

Калково од см.16 спрема см.17,18,19,32 4 4 180 

Калково од см.21 спрема см.33 1 1 45 

Калково од см.10 спрема см.9 - - 60 

Калково од см.5 спрема см.6 1 1 40 

Калково постав.осп.канделабри-см.8 и 31 - 2 - 

Јосифово потег од см.76 спрема см.213 - 1 85 

Јосифово потег од см.147 спрема см.212 - 1 40 

Пирава од см.185 спрема см.187 и 188 2 2 70 

Пирава см.34 до см.35 1 - - 

Пирава од см.105 до см.252 - 1 40 

Пирава од см.24 спрема см.257 4 4 180 

Пирава од см.149 спрема см.129 1 1 30 

Пирава од см.1 спрема см.253 1 1 45 

Раброво потег од см.33 спрема см.40 1 1 40 

Раброво потег од см.11 спрема см.17 1 1 30 

Раброво потег од см.19 спрема см.41 1 1          50    

Валандово потег од см.475 спрема см.675 3 3 120 

Валандово од см. 476 до см.679 2 2 80 

Валандово од см.251 спрема фаратка 6 6 250 

Собри потег од см.17 спрема см.43 1 1 50 

Башибос потег од см.22 спр. см.30 1 1 30 

Башибос од см.23 до см.32 2 2 80 

Дедели од см.9 спрема см.12 - - 30 

Дедели од см.31 спрема см.36 - - 60 

Удово од см.5 до см. 156 и 157 2 2 80 ППООА 

Удово од см.46 до см.158 1 1 40 

 ВКУПНО 61 69 3180  
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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 Програмата за одржување 

на јавната чистота во Општина Валандово 
за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за одржување 

на јавната чистота во Општина Валандово за 
2018 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шестата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/3                     Градоначалник 
28.02.2018 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 шестата редовна седница одржана на  ден 
26.02.2018 година, донесе 
 

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

Општина Валандово за 2018 година 

 
1. Вовед  

Програмата за одржување на јавната 
чистота на подрачјето на Општина Валандово 
за 2018 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 какои 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 1.1м

3
 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 
јавната чистота во Општина Валандово ќе се  
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обезбедат од Буџетот на Општина Валандово 
за 2018 година, Програма Ј4 и истите 
изнесуваат 1.500.000,00денари. 

 
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 2018 
година влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Br.08-25/22        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                 Pretsedatel 
Valandovo                        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 поставување 

на урбана опрема на подрачјето на 
Општина Валандово за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 

поставување на урбана опрема на подрачјето 
на Општина Валандово за 2018 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/4                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

 
Vrz osnova na ~len 80-a, stav 1 od 

Zakonot za gradewe (“Sl.vesnik na RM” br. 
130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 

129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 

103/16 i 132/16), ~len 22, stav 1, to~ka 1 i 
~len 62 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Sl.vesnik na RM” br. 5/2002), ~len 15, stav 
1, to~ka 1, ~len 45 i ~len 47, stav 1 od 
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot na 
Op{tina Valandovo na {esttata redovna 
sednica, odr`ana na den 26.02.2018 godina, 
donese 

PROGRAMA 
za postavuvawe na urbana oprema vo  
Op{tina Valandovo za 2018 godina 

A. Pod urbana oprema se smeta: oprema za 
proda`ba na bileti za javen prevoz, 
vesnici, suveniri, cve}iwa, sladoled, 
telefonski govornici, avtobuski postojki, 
tipski objekti za obezbeduvawe koi se vo 
funkcija na diplomatsko-konzularni 
pretstavni{tva, na objekti na organite na 
dr`avnata uprava i na rezidencijalnite 
objekti, oprema vo funkcija na turisti~ki, 
kulturni i sportski nastani, javni 
sanitarni jazli, terasi so ili bez 
nastre{nici, platformi za javni 
manifestacii na kopno i na vodna 
povr{ina, pokrieni i nepokrieni {ankovi, 
reklamni i informativni panoa, detski 
igrali{ta, nastre{nici koi se postavuvaat 
na javna povr{ina, fontani, ~e{mi, klupi i 
korpi za otpadoci. 

B.  So ovaa programa se utvrduva vidot, 
goleminata i lokaciite i objektite na koi 
mo`e da se postavi urbanata oprema. 

B-1.     Na gradskoto {etali{te i na 
plo{tadot vo Valandovo se dozvoluva 
postavuvawe na terasi so ili bez 
nastre{nici.  

B-1.1   Za terasite pred ugostitelskite 
objekti na isto~niot krak na ulica Mar{al 
Tito, maksimalnata povr{ina koja mo`e da 
ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena so 
{irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina do 1,5 m do kanavkata za 
prifa}awe na atmosferskata voda od 
{etali{teto i plo{tadot. 

Po isklu~ok od prethodniot stav na 
ovaa to~ka dokolku ne e podneseno barawe 
za postavuvawe na urbana oprema od 
delovnite objekti od sprotivnata strana na 
ulica Mar{al Tito, maksimalnata povr{ina 
koja mo`e da ja zafa}aat terasite da bide 
ograni~ena so {irinata na ugostitelskiot 
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objekt i dlabo~ina do kanavkata za 
prifa}awe na atmosferskata voda od 
{etali{teto i plo{tadot. Vo vakviot 
slu~aj soglasno prostornite uslovi na ulica 
Mar{al Tito da se vodi smetka vo sekoj 
moment da ima minimum 3,0 m sloboden 
prostor za nepre~ena komunikacija na 
specijalni vozila. Odobrenieto za 
postavuvawe na urbana oprema se izdava za 
period od maksimum 30 dena so mo`nost za 
pove}ekratno prodo`luvawe, so novo 
odobrenie za postavuvawe na urbana oprema. 

B-1.2   Za tersite pred ugostitelskite 
objekti na zapadniot krak na ulica Mar{al 
Tito, maksimalnata povr{ina koja mo`e da 
ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena so 
{irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina do kanavkata za prifa}awe na 
atmosferskata voda od {etali{teto i 
plo{tadot. 

B-2     Na gradskiot plo{tad se dozvoluva 
postavuvawe na 1 (eden) pokrien {ank. 

B-2.1  Na prostorot okolu {ankot se 
dozvoluva postavuvawe i na terasa so ili 
bez nastre{nici. [ankot i pridru`nata 
terasa da bidat smesteni na platoto pred 
spomenikot na `rtvite od zemjotresot od 
1931 godina. 

B3 Na ulica Mar{al Tito vo s.Josifovo 
se dozvoluva postavuvawe na terasi so ili 
bez nastre{nici na postoe~kite delovni 
objekti, a maksimalnata povr{ina koja mo`e 
da ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena 
so {irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina na celiot trotoar. 

B-4 Na elektri~nite stolbovi i 
kandelabri vo sopstvenost na Op{tina 
Valandovo se dozvoluva postavuvawe 
reklamni i informativni panoa so 
maksimalni dimenzii od 1,0 h 1,0 m.    

B-5 Postojnite reklamni panoa i 
bilbordi koi se legalno postaveni i koi so 
svojot gabarit ne go popre~uvaat normalnoto 
funkcionirawe na soobra}ajot se 
predviduvaat vo ovaa programa. Novi 
reklamni panoa mo`e da se predviduvaat za 
postavuvawe po barawe na stranki so 
dopolnuvawe na ovaa programa preku 
Sovetot na Op{tina Valandovo. 

B-6 Vo dvorot na karaula Bajrambos (KP 
614 KO Bajrambos mv “Kele{“) se predviduva 
postavuvawe na urbana oprema za 
sodr`insko ureduvawe na dvorot na 
karaulata so detski igrali{ta, klupi, 
fontani, ~e{mi  letnikovci i sli~ni 
sodr`ini 

B-7 Na KP 3695 KO Gradec GR (plo{tad 
vo selo Udovo) se predviduva postavuvawe 
na urbana oprema vo funkcija na 
oplemenuvawe na prostorot kako klupi, 
fontani, ~e{mi,  letnikovci i sli~ni 
sodr`ini. 

B-8 Na JP Komunalen servis mu se 
dozvoluva postavuvawe na urbana oprema 
koja e vo funkcija na odr`uvawe na 
higienata i oplemenuvawe na prostorot, vo 
gradot Valandovo i naselenite mesta kako: 
korpi za otpadoci, kontejneri, klupi, 
`ardinerii za cve}iwa. 

B-9 Na JP Komunalen servis mu se 
dozvoluva zamena na o{tetenata i uni{tena 
urbana oprema koja e ve}e postavena, vo 
gradot Valandovo i naselenite mesta kako: 
korpi za otpadoci, kontejneri, klupi, 
`ardinerii za cve}iwa detski igrali{ta. 

V  So ovaa programa se utvrduva i 
rokot za postavuvawe i otstranuvawe na 
urbanata oprema. 

V-1 Urbanata oprema od to~ka B-1 do B-3 
mo`e da se postavuva vo intervalot pome|u 
01.01.2018 i 31.12.2018 godina. 

V-1.1 Urbanata oprema od to~ka B-1.1 stav 
2 mo`e da se postavuva vo intervalot 
pome|u 01.01.2018 i 31.12.2018 godina so rok 
na postavuvawe od najmnogu 30 dena so 
mo`nost za pove}ekratno prodol`uvawe za 
30 dena dokolku vo prethodniot period nema 
podneseno barawe za postavuvawe na urbana 
oprema od delovnite objekti od sprotivnata 
strana na ulica Mar{al Tito. 

V-2 Postavuvaweto na urbanata oprema 
od to~ka B-4 do B-9 se predviduva na 
neopredeleno vreme. 

G So ovaa oprema se predviduva i 
na~inot na odobruvawe i potrebnata 
dokumentacija za dobivawe na odobrenie za 
postavuvawe na urbana oprema: 

G-1 Za urbanata oprema od to~ka B-1 do 
B-3, baratelot kon baraweto treba da 
prilo`i i grafi~ki prilog kopija od 
katastarski plan (vo hartien ili digitalen 
format) so iscrtani granici na terasata do 
kade se predviduva zafa}awe od prostorot. 
Urbanata oprema se postavuva po izdavawe 
na odobrenie za postavuvawe na urbana 
oprema, soglasno Zakonot za gradewe. Po 
izdavaweto na odobrenieto baratelot e 
dol`en pokraj urbanata oprema koja slu`i 
za ugostitelski celi, na granicite na 
terasata da postavi urbana oprema koja 
jasno }e ja ozna~i granicata na terasata 
(`ardinerii za cve}iwa, monta`ni paver 
elementi koi slu`at za ograduvawe i sl).   
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G-1.1 Za slu~aite od to~ka B1.1 stav 2, 
baratelot e dol`en za sekoe prodol`uvawe 
do Op{tina Valandovo da dostavuva novo 
barawe za postavuvawe na urbana oprema. 

G-2 Za  urbanata oprema od to~ka B-4 za 
nesvetle~ki reklamni panoa, ne e potrebna 
dopolnitelna dokumentacija. Za svetle~ki 
reklamni panoa baratelot kon baraweto 
treba da prilo`i i osnoven proekt faza 
elektrika izgotven soglasno Zakonot za 
gradewe. 

G-3 Za  urbanata oprema od to~ka B-4, za 
postojnite reklamni panoa ne e potrebna 
dopolnitelna dokumentacija. Za 
postavuvawe na novi reklamni panoa 
baratelot kon baraweto treba da prilo`i 
osnoven proekt faza arhitektura i faza 
statika, a za svetle~ki reklamni panoa i 
faza elektrika izgotven soglasno Zakonot 
za gradewe. 

G-4 Za  urbanata oprema od to~ka B-6 i B-
7, baratelot kon baraweto treba da prilo`i 
osnoven proekt soglasno Zakonot za 
gradewe. 

G-5 Za  urbanata oprema od to~ka B-8 i B-
9, baratelot kon baraweto treba da prilo`i 
programa usvoena od Sovetot na op{tina 
Valandovo vo koja detalno }e bide navedena 
mestopolo`bata, goleminata i izgledot na 
urbanata oprema. 

Programata vleguva vo sila od denot 
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Valandovo”. 

 

Бр.08-25/26        Совет на Општина Валандово 
26.02.2018 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 распоредување 

на средствата од блок дотацијата на 
општинските основни училишта на Општина 

Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
распоредување на средствата од блок 
дотацијата на општинските основни училишта 
на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 

 

Бр.09-296/5                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 162 став 3 и член 

166 став 3 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РМ“ 
бр.103/08, 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 и 67/17), 
член 22 став 1 точка 8, член 36 став 1 точка 6 
и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 8, член 21 
став 1 точка 29 и член 47 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на шесттата редовна седница, 
одржана на ден 26.02.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на мерила и критериуми за 

распоредување на средствата од блок 
дотацијата на општинските основни училишта 

на Општина Валандово  

 
Член 1 

Со оваа Одлука, се утврдуваат 
мерилата и критериумите според  кои ќе се 
врши распоредување на средствата од блок 
дотацијата за основно образование на 
општинските основни училишта на Општина 
Валандово. 

 
Член 2 

 Општина Валандово распоредување- 
на средствата од блок дотацијата, за 
реализација на образовно-воспитниот процес 
во училиштата за основно образование во 
Општина Валандово, ќе го врши според 
следните мерила и критериуми: 
 

- Број на ученици во училиштето; 
- Број на вработени; 
- Број на паралелки 
- Број на објекти.  

 
Член 3 

Распоредувањето на средствата од 
блок дотацијата за секој од корисниците ќе се 
врши според следната формула : 

 
БД= К1+К2+К3+К4 

БД- Блок дотација 
К1- Број на ученици  
К2-Број на вработени 
К3- Број на паралелки 
К4- Број на училишни објекти 
 
Притоа распоредувањето на бодовите 

по училишта ќе се врши на следниот начин: 
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Критериуми 
за 
распределба 
на блок 
дотација 

 
Бодо

ви 

 
вкупно 

распределба 

ООУ 
„Јосип 
Броз 
Тито“ 

ООУ 
„Страшо 
Пинџур“ 

К1 Број на 
ученици 

25 986 
(100%) 
25 бода  

670 
(68%) = 
17 
бода 

316 
(32%) = 8 
бода 

К2   Број на 
       
вработени 

25 140 
(100%) 
25 бода 

95 
(68%) = 
17 
бода 

45 (32%) 
= 8 бода 

К3 Број на 
      
паралелки 

25 63 
(100%) 
25 бода 

43 
(68%) = 
17 
бода 

20 (32%) 
= 8 бода 

К4 Број на  
   училишни 
објекти 

25 13 
(100%) 
25 бода 

8 (62%) 
= 15,5 
бода 

5 (38%) = 
9,5 бода 

 

ВКУПНО БОДОВИ 100 100 
бода 

66,5 
бода 

33,5 
бода 

 

 Имајќи го во предвид вака утврдениот 
број на бодови  и процент на учество на секое 
од општинските основни училишта, 
распределбата на блок дотацијата по 
корисници е следната: 
 
ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ Валандово  

К1=17 бода или 68% 
К2=17 бода или 68%, 
К3=17 бода или 68%  
К4=15,5 бода или 62%  
 
Вкупно 66,5 бода или 66,5% 
 
ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ Јосифово 

К1=8 бода или 32% 
К2=8 бода или 32%  
К3=8 бода или 32%  
К4=9,5 бода или 38% 
 
Вкупно 33,5 бода или 33,5% 
 

Член 4 
Добиените средства од блок 

дотацијата, се распоредуваат согласно 
критериумите утврдени со член 3 од оваа 
Одлука  и се пренесуваат на секое од 
основните училишта. 

 

Член 5 
  Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“, а ќе се применува од 
01 јануари 2018 година.  
 
Br.08-25/3        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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„Изградба на 
повеќенаменско игралиште во с.Калково“ 

Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
сопствено учество во реализација на 
Проект„Изградба на повеќенаменско 
игралиште во с.Калково“ Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/6                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

 
Врз основа на член 62, во врска со 

член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 11, член 45 и 
член 47 став 1, во врска со член 15 став 1 
точка 6 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26. 02.2018 
година, донесе  

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

 ,,Изградба на повеќенаменско игралиште во 
с.Калково“ Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Валандово 

го утврдува сопственото учество во 
реализација на Проектот ,,Изградба на повеќе 
наменско игралиште во с.Калково“, 
Валандово 
 

Член 2 
За реализација на Проектот 

,,Изградба на повеќенаменско игралиште во 
с.Калково“ Валандово, чија вкупна вредност 
изнесува 3.506.832,00 денари, Општина 
Валандово, како партнер ќе учествува со 
сопствени средства во висина од 50% од 
вредноста на инвестицијата или со средства 
во износ од 1.753.416,00 денари.  

Средства од став 1 на овој член се 
предвидени во Буџетот на Општина 
Валандово за 2018 година, во Програмата ЛА 
спорт и рекреација (капитални трошоци), 
ставка 482920- Изградба на други објекти. 
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Останатите средства во износ од 
1.753.416,00 денари ќе ги обезбеди Бирото за 
регионален рзвој на Република Македонија. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 
Br.08-25/4        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства за реализација на програмски 
активности на ФК „Победа“ Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на ФК „Победа“ 
Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/7                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на  
програмски активности на ФК „Победа“ 

Валандово 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 200.000,00 
денари, на ФК „Победа“ Валандово за 
реализација на програмски активности за 
натпреварување во втората фудбалска лига-
Исток во сезоната 2017/18 година . 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463120 трансфери до спортски 
клубови, на сметка на Фудбалски клуб 

„Победа“ Валандово број 200001634535837 
депонент Стопанска банка. 
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства, наменски да ги употреби и за истите 
во рок од 15 дена од нивната реализација да 
достави финснсиски извештај со фотокопија 
од документацијата за намената за која се 
искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 
Br.08-25/5        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства за реализација на програмски 
активности на ФК „Младост“ с.Удово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на ФК „Младост“ 
с.Удово, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на шесттата редовна седница, 
одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/8                     Градоначалник 
28.02.2018 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 шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2017 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за реализација на  

програмски активности на ФК „Младост“ Удово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 60.000,00 
денари, на ФК „Младост“ Удово, за 
реализација на програмски активности за 
натпреварување во третата македонска 
фудбалска лига-Југ во сезоната 2017/18 
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година . 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463120 трансфери до спортски 
клубови, на сметка на Фудбалски клуб 
„Младост“ Удово број 200002512222489 
депонент Стопанска банка. 
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства,  наменски да ги употреби и за 
истите во рок од 15 дена од нивната 
реализација да достави финснсиски извештај 
со фотокопија од документацијата за 
намената за која се искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 

Br.08-25/6        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства за реализација на програмски 
активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН 
БАШ“ с.Башибос, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/9                     Градоначалник 
28.02.2018 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 шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2017 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за реализација на  

програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН 
БАШ“ с.Башибос 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
 
 

 
одобруваат средства во износ од 60.000,00 
денари, на Фудбалски клуб „ПАРТИЗАН БАШ“ 
с.Башибос, за реализација на програмски 
активности за натпреварување во третата 
македонска фудбалска лига-Југ во сезоната 
2017/18 година . 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463120 трансфери до спортски 
клубови, на сметка на Фудбалски клуб 
„ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос број 
240270107563170 депонент УНИ банка. 
 

Член 3 
 Корисникот е должен, одобрените 
средства,  наменски да ги употреби и за 
истите во рок од 15 дена од нивната 
реализација да достави финснсиски извештај 
со фотокопија од документацијата за 
намената за која се искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 
Br.08-25/7        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства за реализација на програмски 
активности на Училишен спортски клуб 

Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Училишен спортски 
клуб Валандово,  што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/10                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на  
програмски активности на Училишен Спортски 

Клуб - Валандово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 32.000,00 
денари, на Училишен Спортски Клуб 
Валандово, секција за одбојка (женски), за 
покривање на патни трошоци за учество на 
натпревари и бараж натпревари во државна 
конкуренција во категорија пионерки, кадетки 
и младинки во натпреварувачката 2017/18 
година. 
 

Член 2 
 Исплатата на средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463120 трансфери до спортски 
клубови на сметка на Училишен Спортски 
Клуб Валандово 
 

Член 3 
 Корисникот е должен одобрените 
средства наменски да ги употреби и за истите 
во рок од 15 дена од нивната реализација да 
достави финснсиски извештај со фотокопија 
од документацијата за намената за која се 
искористени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Br.08-25/8        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства на Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово 
за организирање на ловечка вечер 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства на Ловно друштво 
„ОРЕЛ“ Валандово за организирање на 
ловечка вечер,  што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/11                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства на Ловно Друштво 

„ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка 
вечер  

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 50.000,00 
денари, на Ловното Друштво „ОРЕЛ“ 
Валандово, за набавка на ловен карабин, како 
главна награда која се доделува на ловната 
вечер, која традиционално се одржува секоја 
година по завршувањето на ловната сезона. 
 

Член 2 
 Исплатата на средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463190 останати трансфери до 
невладини организации на сметка на Ловно 
Друштво „ОРЕЛ“ Валандово 200000003864375 
депонент Стопанска Банка. 
 

Член 4 
 Корисникот е должен одобрените 
средства наменски да ги употреби и за истите 
во рок од 15 дена од нивната реализација да 
достави финснсиски извештај со фотокопија 
од документацијата за намената за која се 
искористени.  

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 
Br.08-25/9        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 
средства за набавка на медосни растенија за 

потребите на пчеларите од Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  набавка 
на медосни растенија за потребите на 
пчеларите од Општина Валандово,  што  
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Советот на Општина Валандово ја 

донесе на шесттата редовна седница, 
одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/12                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

зa набавка на медосни растенија за потребите 
на пчеларите од Општина Валандово  

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 60.000,00 
денари, за набавка на медосни растенија за 
потребите на пчеларите  од Општина 
Валандово. 
 

Член 2 
 Во висина на одобрените средства од 
член 1 на оваа Одлука да се изврши набавка 
на медосни растенија и истите да ги 
распредели на пчеларите од Општина 
Валандово. 
 

Член 4 
 Фактурата за извршената набавка да 
се плати од програма АО-Совет на општина, 
подставка 464990 Други трансфери..  
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 
Br.08-25/10        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства за лекување на Димов Никола од 
с.Иловица, Општина Босилово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства за лекување на 
Димив Никола од с.Иловица, Општина 
Босилово,  што Советот на Општина  

 
Валандово ја донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/13                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за лекување на  

Димов Никола од с.Иловица, Општина 
Босилово  

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 6.000,00 
денари за лекување на Димов Никола  
набавка на медосни растенија за потребите 
на пчеларите  од Општина Валандово. 
 

Член 2 
 Исплатата на одобрените средства да 
се изврши од програма ДО-Градоначалник, 
подставка 464990 Други трансфери на име на 
Димов Никола со ЕМБГ 3010958460003 на 
сметка 210501577203365 депонент НЛБ 
Банка.  
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

 
Br.08-25/11        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на 

средства на авторот Трајко Аврамов од 
Гевгелија за печатење на книга „Гевгелиско-
Валандовски говор во говорното подрачје 

Гевгелија и Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување на средства на авторот Трајко 
Аврамов од Гевгелија за печатење на книга 
„Гевгелиско-Валандовски говор во говорното 
подрачје Гевгелија и Валандово“,  што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на    
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шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/14                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на 26.02.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за печатење на 
книга „Гевгелијско Валандовски говор во 

говорното подрачје Гевгелија и Валандово“ на 
авторот Трајко Аврамов од Гевгелија 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 6.000,00 
денари за печатење на книга  „Гевгелијско 
Валандовски говор во говорното подрачје 
Гевгелија и Валандово“ на авторот Трајко 
Аврамов од Гевгелија 
 

Член 2 
 Исплатата на одобрените средства да 
се изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 464990 Други трансфери на име на 
Трајко Аврамов на сметка 200000660081403 
депонент Стопанска Банка. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Br.08-25/12        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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  покренување на 

иницијатива за основање на Општински 
солидарен фонд Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
покренување на иницијатива за основање на 
Општински солидарен фонд Валандово,  што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 

 
 

 

Бр.09-296/15                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_________________________ 

Врз основа на член член 27 од Законот 
за здруженија и фондации („Службен весник 
на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), член 11 и 12 
од од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на РМ“ бр.79/2009, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 
38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 
104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), 
член 36 став 1 точка 4, член 62 во врска со 
член 22 став 1 точка 7 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 11 и точка 
38, член 45 и 47 став 1 во врска со член 15 
став 1 точка 4 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за покренување на иницијатива за основање на  

Општински солидарен фонд Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, се покренува 

иницијатива за основање на Општински 
солидарен фонд Валандово. 

 

Член 2 
 Иницијативата за основање на 
Општински солидарен фонд се покренува со 
цел, материјално да им се помогне на 
социјално најзагрозените категории на граѓани 
и на граѓани на кои им е потребна поголема 
парична помош за лекување во странство.  

 

Член 3 
 Општинскиот солидарен фонд ќе се 
формира како посебен правен субјект, во 
согласност со одредбите од Законот за 
здруженија и фондации, со негов упис во 
Централениот регистар на Република 
Македонија. 
 

Член 4 
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Валандово да ги координира 
активностите потребни за основање и 
регистрирање на  Општински солидарен фонд.  
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“.  

Br.08-25/13        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       Владимир Марков 

_____________________________ 
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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  определување 

на режим на сообраќај на улици во град 
Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
определување на режим на сообраќај на 
улици во град Валандово,  што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/16                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_________________________ 

Врз основа на член 348 став 1, став 2 
алинеја 6 и став 6 од Законот за безбедност 
на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на РМ“ бр.169/15, 226/15, 55/16 и 
11/18), член член 62 во врска со член 22 став 
1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45, 
член 47 став 1во врска со член 15 став 1 
точка 4 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за определување режим на сообраќај 

на улици во град Валандово  
 

Член 1 
Со оваа Одлука, за време на пазарен 

ден (среда), се определува еднонасочен 
режим на сообраќајот на дел од улиците „Иво 
Лола Рибар“ и  „Маршал Тито“, со право на 
движење на возилата по улицата „Иво Лола 
Рибар“ од раскрсницата со улицата „6-ти 
Ноември“ во правец на градскиот пазар до 
раскрсницата помеѓу улиците „Маршал Тито“ 
и „Вардарска’.   

 

Еднонасочниот режим на сообраќајот 
ќе биде со времетраење од 06,00  до 15,00 
часот. 

 

Член 2 
Заради безбедност на учениците, на 

улицата „6-ти Ноември“, на двете страни пред 
влезот во ООУ „Јосип Броз Тито“, ќе се 
постават забавувачи на сообраќајот „лежечки 
полицајци“. 

 

Член 3 
 Согласно со определениот режим на 
сообраќајот со оваа Одлука, за безбедно 
одвивање на истиот, претходно да се 
регулира сообраќајот со поставување на  
соодветни сообраќајни знаци. 

 

Член 4 
  Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Br.08-25/17        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 пренесување на 

вршењето на комуналните дејности 
 од јавен интерес во населеното место 

Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште 
Општина Валандово на ЈКП “Комунален 

сервис“ Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  за 
пренесување на вршењето на комуналните 
дејности од јавен интерес во населеното 
место Брајковци, Балинци, Марвинци и 
Грчиште Општина Валандово на ЈКП 
“Комунален сервис“ Валандово,  што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/17                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_________________________ 

Врз основа на член 2 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 и 39/16), член 32 од Законот за 
снабдување со вода за пиење и одведување 
на урбани отпадни води („Службен весник на 
РМ“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 
54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член 2, 
член 5, член 8   и член 9 став 2 од Законот за 
комуналните дејности (95/12, 163/13, 42/14, 
44/15, 147/15 и 31/16), член 22 став 1 точка 4, 
член 36 став 1 точка 8 и член 62 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 
4, член 21 став 1 точка 30 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на шесттата редовна 
седница, одржана на ден .26.02.2018 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
за пренесување на вршењето на комуналните 

дејности од јавен интерес во населеното место 
Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште 
Општина Валандово на ЈКП “Комунален 

сервис“ Валандово 
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Член 1 
Со оваа Одлука, се пренесува 

вршењето на комуналните дејности од јавен 
интерес во населеното место с.Брајковци, 
с.Балинци, с.Марвинци и с.Грчиште, Општина 
Валандово на ЈКП „Комунален Сервис“ 
Валандово. 

 

Член 2 
 Пренесување на комуналните 
дејности подразбира отстапување на 
управувањето со системите за снабдување на 
населените места со вода за пиење, 
отстапување на управувањето со системите 
за прифаќање и одведување на отодните 
води онаму каде што се изградени, 
отстапување на одржувањето на јавната 
чистота и собирањето, транспортирањето и 
постапувањето со комуналниот цврст и 
технолошки отпад.  
 

Член 3 
За пренесувањето на комуналните 

дејности опишани во оваа Одлука, жителите 
на месните заедници ќе бидат информирани 
на собир со граѓаните од овие населени 
места. 
 

Член 4 
За отстапување на комуналните 

дејности ќе се формира комисија составена 
од претставници на Месната заедница, 
Јавното комунално претпријатие и општината. 

Комисијата ќе ја формира 
Градоначалникот на Општина Валандово. 

 

Член 5 
 За отстапувањето на комуналните 
дејности на Јавното комунално претпријатие 
„Комунален сервис“ Валандово ќе се состави 
записник  за секое населено место посебно. 
 

Член 6 
 Со преземањето на вршењето на 
комуналните дејности, ЈКП „Комунален 
Сервис“ Валандово ќе ги превземе и 
обврските и побарувањата кои ги имаат 
месните заедници по овој основ, како и 
лицата кои ги вршат овие дејности.  

 

Член 7 
 Доколку со пребивањето на обврските 
и побарувањата, остане неизмирен долг, 
потребните средства ќе бидат обезбедени 
преку Буџетот на општината и ќе бидат 
трансферирани на ЈКП „Комунален Сервис“ 
Валандово.  
 

Член 8 
 ЈКП „Комунален Сервис“ Валандово е 
должно за вршењето на комуналните работи 
од јавен интерес, да утврди цени на чинење 
за секое населено место и да води посебно 
сметководство за секое населено место.  

 

Член 9 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 
Br.08-25/24        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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   определување 

на ширината на крајбрежниот појас на 
водотеците во населени места во 

Општина Валандово во градежниот опфат  
на Урбанистичкиот план  

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

определување на ширината на крајбрежниот 
појас на водотеците во населени места во 
Општина Валандово во градежниот опфат на 

Урбанистичкиот план, што Советот на 

Општина Валандово ја донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/18                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_________________________ 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 
од Законот за води (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/08,06/09,161/09, 
83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 I 52/16), член 22 став 1 точка 1, 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 1, член 
21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на шесттата редовна 
седница одржана на ден 26..02. 2018 година 
донесе  

 

О Д Л У К А 
за определување на ширината на крајбрежниот 

појас на водотеците во населени места во 
Општина Валандово во градежниот опфат на 

Урбанистичкиот план  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува 

ширината на крајбрежниот појас на 
водотеците во населени места во Општина 
Валандово во градежниот опфат на 
Урбанистичкичот план, а заради заштита и 
одржување на природните и уредените речни 
корита и бреговите на водотеците. 
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Член 2 
Ширината на крајбрежниот појас на 

водотеците во населени места изнесува 5,5 
метри од крајната линија на водотекот.  

Член 3 
Одлуката ќе се применува при 

донесување, изменување и дополнување на 
одлуки за донесување урбанистички планови 
за село.  

 

Член 4 
             Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“.  

 

Br.08-25/25        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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   донесување на 

Програма за градба која не е предвидена со 
урбанистички план односно урбанистичко 

планска документација  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 

донесување на Програма за градба која не е 
предвидена со урбанистички план односно 
урбанистичко планска документација, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/19                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len 73, stav 4 od Zakonot 

za gradewe (”Slu`ben vesnik na RM” br. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 
129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16 i 
132/16), ~len 62, stav 1 od Zakonot za 
lokalna samouprava (”Slu`ben vesnik na 
RM” br. 5/02), ~len 21, stav 1, to~ka 7 i ~len 
45 i 47 stav 1 od Statutot na op{tina 
Valandovo, Sovetot na op{tina Valandovo 
na {esttata redovna sednica, odr`ana na 
den 26.02.2018 godina,donese 

 

O D L U K A 
za donesuvawe na Programa za gradba koja ne 

e predvidena so urbanisti~ki plan odnosno 
urbanisti~ko planska dokumentacija 

^len 1 
 So ovaa Odluka se donesuva 

Programa za gradba koja ne e predvidena so 
urbanisti~ki plan odnosno urbanisti~ko 
planska dokumentacija – pove}e namensko 
igrali{te na KP 1819 i KP 1820/1 KO 
Josifovo, so tehni~ki broj 03-15, izgotvena 
od DPTUI “IDEA-KONSALTING” DOOEL 
Strumica. 

 

^len 2 
Ovaa odluka vleguva vo sila od 

denot na objavuvaweto vo ”Slu`ben glasnik 

na Op{tina Valandovo”. 

Br.08-25/28        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 Територијалната 
противпожарна единица Валандово за  

2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 

усвојување на Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 
Валандово за 2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/20                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6, 

vo vrska so ~len 22 stav 1 to~ka 11 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 
to~ka 29, vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 11 
i ~len 45 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Sovetot na op{tina Valandovo 
na Sovetot na Op{tina Valandovo na 
{esttata redovna sednica, odr`ana na den 
28.02.2018 godina, donese 

R  E  [  E  N  I  E 
za usvojuvawe na Programata za rabota na 
Teritorijalnata protivpo`arna edinica 

Valandovo za 2018 godina 

 
1. SE USVOJUVA Programata za 

rabotata na Teritorijalnata protivpo`arna 
edinica Valandovo za 2018 godina.  
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2. Re{enieto vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Valandovo”. 

Br.08-25/19        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 Јавната Општинска 

Установа Дом на културата „25 Мај’  Валандово 
за 2018 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 

усвојување на Програмата за работа на 

Јавната Општинска Установа Дом на 
културата „25 Мај’  Валандово за 2018 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе 
на шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/21                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 
 

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 6 и 
член 62 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), ~len 21 
stav 1 to~ka 29 и член 45 od Statutot na 
op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina 
Valandovo na {esttata redovna sednica, 
odr`ana na den 26.02.2018 godina, donese 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
za usvojuvawe na Пrogramaта za rabota na 

Javnata Op{tinska Ustanova Dom na kulturata 
“25-ti Maj” Valandovo za 

 2018 godina 
 

1. SE USVOJUVA Пrogramaта za 
rabota na Javnata Op{tinska Ustanova Dom 
na kulturata “25-ti Maj” Valandovo za 2018 
godina, na koja Upravniot odbor na J.O.U Dom 
na kulturata “25-ti Maj” Valandovo ima 
dadeno soglasnost so Odluka br.02-10/4 od  
02.02.2018 godina. 

2. Re{enieto vleguva vo sila od 
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Valandovo”. 

 

Br.08-25/20        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово  

за 2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 

давање согласност на Програмата за работа 
на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово за 2018 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/22                     Градоначалник 
28.02.2018 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..38/1996, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i 39/16), ~len 36 
stav 1 to~ka 6, vo vrska so ~len 22 stav 1 
to~ka 4 и член 62 od Zakonot za lokalnata 
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” 
br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 29, vo vrska 
so ~len 15 stav 1 to~ka 4 i ~len 45 od 

Statutot na Op{tina Valandovo, Советот на 

Општина Валандово на шестата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 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 2018 година 

 

             1. SE DAVA SOGLASNOST  na 
Програмата за работа и развој на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 
за 2018 година, usvoena od Upravniot odbor 
na pretprijatieto, so Odluka br.02-72/2 od 
20.02.2018 godina..  
 

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

 

Br.08-25/23        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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  
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Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

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

согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната 

Општинска Установа Дом на културата 
 „25 Мај’  Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната 
Општинска Установа Дом на културата „25 
Мај’  Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на шесттата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/23                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 

Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len 38 vo vrska so 

~len 25 stav 2  od Zakonot za kulturata 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.31/98, 49/2003, 
82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 i 
11/18), ~len 62 stav 1 od Zakonot za 
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na 
RM” 5/2002) i ~len 45  od Statutot na 
Op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina 
Valandovo na {esttata redovna sednica, 
odr`ana na den 26.02.2018 godina, donese  
 

R  E  [  E  N  I  E 
za  davawe soglasnost na Odlukata za 

izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na 
Javnata Op{tinska Ustanova Dom na kulturata 

“25 Maj” Valandovo 
 

1. SE DAVA SOGLASNOST na 
Odlukata so koja se vr{i izmenuvawe i 
dopolnuvawe na Statutot na Javnata 
Op{tinska Ustanova Dom na kulturata “25 
Maj” Valandovo br.02-198/2 od 08.12.2005 
godina, koja Upravniot odbor na   Javnata 
Op{tinska Ustanova Dom na kulturata “25 
Maj” Valandovo ja ima doneseno na 
sednicata odr`ana na den 02.02.2018  godina 
pod br.02-10/2; 
 

2. Re{enieto vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Valandovo”. 

 

Br.08-25/21        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 нa 
Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на општина Валандово за извештајниот 
период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 

година до 30.06.2017 година  
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2017 година 
до 30.06.2017 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/24                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 

Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Советот на Општина Валандово, на 

шестата редовна седница одржана на ден 
26.02.2018 година, расправаше по 
Кварталниот извештај за извршувањето на 
Буџетот на Општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за 
квартал 01.01.2017 година до 31.12.2017 
година, па 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, 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 01.01.2017 година до 30.06.2017 година  
 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2017 година 
до 31.02.2017 година, на вкупно остварени 
приходи од 177.527.772,00 денари, односно 
55,38% од планираните приходи и на 
извршени расходи од 174.503.653,00 денари, 
односно 54,43% од планираните расходи.  
 

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

 
Br.08-25/2         Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 

 



СТРАНА 20                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ БР.3                              28.02.2018 година 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализацијата на Програмата за 

одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Валандово за 

 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализацијата 
на Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 
Валандово за 2017 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/25                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 

Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 4 

i ~len 62 став 1 od Zakonot za lokalnata 
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” 
br.5/2002), ~len 15 stav 1 to~ka 4, ~len 45 i 
~len 48 став 1 od Statutot na op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo 
na {esttata redovna sednica, odr`ana na 
den 26.02.2018 godina, donese  
 

Z A K L U ^ O K 
za usvojuvawe na Izve{tajot za realizacijata na 

Programata za odr`uvawe na javnoto 
osvetluvawe napodra~jeto na Op{tina 

Valandovo za 2017 godina 
 

1. SE USVOJUVA Izve{tajot za 
realizacijata na Programata za odr`uvawe 
na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na 
Op{tina Valandovo za  2017 godina. 

 

 2. Заклучокот vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na op{tina Valandovo”. 
 

Br.08-25/14        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 
во 2017 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица  

 
Валандово за 2017 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/26                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9, 
vo vrska so ~len 22 stav 1 to~ka 11 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 
to~ka 31, vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 11 
i ~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo 
na {esttata redovna sednica, odr`ana na 
den 28.02.2018 godina, donese   
 

Z A K L U ^ O K 
za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata na  

TPPE Valandovo vo 2017 godina 

 
 1. SE USVOJUVA Izve{tajot za 
rabotata na Teritorijalnata protivpo`arna 
edinica Valandovo vo 2017 godina. 
 
 2. Zaklu~okot vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Valandovo”. 
 

Br.08-25/18        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 
во врска со член 37, став 1 од Статут на 
Општина Валандово, Градоначал никот на 
Општина Валандово, донесе 

 

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

изградба, реконструкција и одржување на 
локалните патишта и улици во 

 Општина Валандово во 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за  
усвојување нa Извештајот за реализацијата 
на Програмата за изградба, реконструкција и 
одржување на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2017 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година. 
 

Бр.09-296/27                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 



СТРАНА 21               „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ БР.3                         28.02.2018 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 шесттата редовна седница, 
одржана на ден 26.02.2018 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 2017 година 
 

 1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализацијата на Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување на локалните 
патишта и улици во Општина Валандово во 
2017 година. 
 
 2. Заклучокот влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 

Br.08-25/27        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       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 
безбедноста на сообраќајот на подрачјето на 

Општина Валандово за второто полугодие  
од 2017 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
подрачјето на Општина Валандово за второто 
полугодие од 2017 година,  што Советот на 
Општина Валандово го донесе на шесттата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 
година. 
 

Бр.09-296/28                     Градоначалник 
28.02.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

__________________________ 

 

Советот на Општина Валандово, на 
шесттата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2018 година, расправаше по 
Информацијата за јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на подрачјето на 
Општина Валандово за второто полугодие од 
2017 година при што врз основа на ~len 62 од 
Zаконот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово,  донесе:   

Z  A  K  L  U  ^  O  К 
за усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

подрачјето на Општина Валандово за второто 
полугодие од 2017 година 

 

1. SE USVOJUVA Информацијата за 

јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на подрачјето на Општина 
Валандово за второто полугодие од 2017 
година. 

 

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

 

Br.08-25/16        Sovet na op{tina Valandovo 
26.02.2018 god.                Pretsedatel 
Valandovo                       Владимир Марков 

_____________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


