
S lu`ben glasnik 
na op{tina Valandovo 

 

Број 5                                                                30 март 2018 година, петок 
 

 

www.valandovo.gov.mk 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 

 
Совет на општина Валандово: 
 

 
1. Решение за објавување на Одлуката за 
    продолжување на работното време на 
    угостителските објекти на подрачјето на 
    Општина Валандово ....................................  2 
2. Одлука за продолжување на работното 
    време на угостителските објекти на 
    подрачјето на Општина Валандово ............ 2 
3. Решение за објавување на Одлуката за 
    одобрување средства за реализација на 
    програмски активности на ФК „Победа“ 
    Валандово....................................................   2 
4. Одлука за одобрување средства за 
    реализација на програмски активности 
    на „ФК „Победа“     Валандово ...................   3 
5. Решение за објавување на Одлуката за 
    одобрување на средства на КУД „Младост“  
    с.Јосифово за учество на Меѓународен  
    фолклорен фестивал во Измир Република  
    Турција..........................................................   3 
6. Одлука за одобрување на средства на 
    КУД  „Младост“ с.Јосифово за учество на 
    Меѓународен фолклорен фестивал во 
    Измир Република  Турција..........................   3 
7. Решение за објавување на Одлуката за 
    одобрување средства за уредување на 
    помошен објект-трпезарија во Црква 
    „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри ........................   3 
8. Одлука за одобрување средства за 
    уредување на помошен објект-трпезарија 
    во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри ........   3 
9. Решение за објавување на Решението за 
    именување на претседател, секретар и 
    членови на Општинскиот совет за 
    безбедност на сообраќајот на патиштата- 

     
 

 
 
    Валандово ...................................................   4 
10. Решение за објавување на Решението за 
    именување на претседател, секретар и 
    членови на Општинскиот совет за  
    безбедност на сообраќајот на патиштата- 
    Валандово...................................................   4 
11. Решение зa објавување на Заклучокот 
    за давање согласност на Извештајот за 
    реализираната Програма за работа на 
    Ј.О.У. Дом на културата „25-ти Мај“  
    Валандово за 2017 година ........................... 4    
12. Заклучок за давање согласност на 
    Извештајот за реализираната Програма за 
    работа на Ј.О.У. Дом на културата „25-ти 
    Мај“ Валандово за 2017 година ..................  5  
13. Решение за објавување на Заклучокот за  
    усвојување на Годишниот Извештај за 
    спроведување на Програмата за развој на 
    Југоисточниот плански регион 2015-2019  
    за 2017 година ............................................   5 
14. Заклучок за усвојување на Годишниот  
    Извештај за спроведување на Програмата 
    за развој на Југоисточниот плански регион 
    2015-2019 за  2017 година ........................... 5 
15. Решение за објавување на Заклучокот за 
    усвојување на Годишниот Извештај за 
    работењето на Центарот за развој на 
    Југоисточниот плански регион за 2017 год.. 5 
16. Заклучок за усвојување на Годишниот 
     Извештај за работењето на Центарот за 
     развој на Југоисточниот плански регион  
     за  2017 година ............................................ 6 

 
 

http://www.valandovo.gov.mk/


 
 
 

 
 

 
30.03. 2018 година      “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр. 5                                СТРАНА 2 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 
став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на општина Валандово, 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесе 

 

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

продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на 

Општина Валандово 

  

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на осмата 
редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 
година. 
 

Бр.09-408/9                     Градоначалник 
30.03.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Vrz osnova na ~len 23 stav 3 od 

Zakonot za ugostitelska dejnost (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.62/2004, 89/2008, 115/10, 
53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16 i 71/16), ~len 62 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 45 
i 47 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo, 
na osmata redovna sednica odr`ana na den 
29.03.2018 godina, donese 

O D L U K A 
za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na 

ugostitelskite objekti na podra~jeto na Op{tina 
Valandovo  

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina 
Valandovo, za vreme na veligdenskite 
praznici (06, 07 i 08 April.2018 godina), GO 
PRODOL@UVA rabotnoto vreme na 
ugostitelskite objekti na podra~jeto na 
Op{tina Valandovo, za dva ~asa. 
 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila od denot 
na nejzinoto objavuvawe vo “Slu`ben 
glasnik na Op{tina Valandovo”. 

Бр.08-44/5          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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  одобрување 

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

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за    
одобрување средства за реализација на    
програмски активности на ФК „Победа“     
Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/6                     Градоначалник 
30.03.2018 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 осмата редовна 
седница, одржана на ден 29.03.2018 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“. 

 
Бр.08-44/6          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 



___________________________ 
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Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 
став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на општина Валандово, 
Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за  одобрување 

 на средства на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово за 
учество на Меѓународен фолклорен фестивал 

во  Измир Република Турција 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за    

одобрување на средства на КУД „МЛАДОСТ“ 
с.Јосифово за учество на Меѓународен 
фолклорен фестивал во  Измир Република 

Турција, што Советот на Општина Валандово 

ја донесе на осмата редовна седница, 
одржана на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/7                     Градоначалник 
30.03.2018 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 осмата редовна 
седница, одржана на ден 29.03.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување на средства на КУД „МЛАДОСТ“ 
с.Јосифово за учество на Меѓународен 

фолклорен фестивал во  Измир  
Република Турција 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 50.000,00 
денари, на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово, 
Валандово како финансиска поддршка за 
учество на Меѓународен детски фолклорен 
фестивал „Фоча Фолк“, кој ќе се одржи од 20 
до 24 априил 2018 година во Измир-Фоча, 
Република Турција. 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463190 Останати трансфери до 
невладини организации, на сметка на КУД 
„МЛАДОСТ“ с.Јосифово број 
200000004651336 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“. 
 
Бр.08-44/7          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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 одобрување 
средства за уредување на помошен објект-

трпезарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри 
во 2018 година 

  

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
одобрување средства за уредување на 
помошен објект-трпезарија во Црква 
„Св.вмч.Димитриј“ с.Собри во 2018 година, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на седмата редовна седница, одржана 
на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/8                     Градоначалник 
30.03.2018 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 осмата редовна 

седница, одржана на ден 29.03.2018 година, 

донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување средства за уредување на 
помошен објект-трпезарија во 

Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2018 година, се 
одобруваат средства во износ од 30.000,00 
денари на Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри, 
за уредување на помошен објект-трпезарија . 
 

Член 2 
 Исплатата на  средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 464990 Други трансфери на сметка  
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на Црква „Св.вмч. Димитриј“ с.Костурино број 
370041200287144 депонент Еуростандард 
банка, со дознака-донација за Црква Св.вмч. 
Димитриј“ с.Собри, 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“. 

 

Бр.08-44/8          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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 Решението за именување  

на претседател, секретар и членови на 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата-Валандово 

  

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
именување на претседател, секретар и 
членови на Општинскиот совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата-Валандово, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
седмата редовна седница, одржана на ден 
29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/9                     Градоначалник 
30.03.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Vrz osnova na ~len 372 od Zakonot za 

bezbednost na soobra}ajot na pati{tata 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.169/15, 226/15, 
55/16 I 11/18), ~len 62 od Zakonot za 
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na 
RM” br.5/2002) ~len 21 stav 1 to~ka 42 i ~len 
50 stav 2 od Statutot na op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo, 
po predlog na Republi~kiot Sovet za 
bezbednost na soobra’ajot na pati{tata 
br.0302-32/4 od 21.03.2018 godina, na osmata 
redovna sednica, odr`ana na den 29.03.2018 
godina, donese 

R  E  [  E  N  I  E 

za imenuvawe na pretsedatel, sekretar i 
~lenovi na Op{tinskiot sovet za bezbednost na 

soobra}ajot na pati{tata-Valandovo 

1. Za pretsedatel, sekretar i za 
~lenovi na Op{tinskiot sovet za 
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata- 
Valandovo SE IMENUVAAT: 
 

za pretsedatel 

      Kire Tasev – Komandir po soobra}aj 
pri PS od ON Valandovo 

za sekretar 

Dragan Kalkovaliev – instruktor za 
obuka na voza~i 

za ~lenovi: 

- Igor Jordanov – instruktor za 
obuka na voza~i 

- Ratko Lazarevi} – soobra}aen 
in`iner 

- Petre Pavlov – komandir na 
TPPE Valandovo 

- Ilija Mateev – grade`en 
in`iner, vraboten vo ELS Valandovo 

- Mitko Tenekexiev – sopstvenik 
na privatna avtotaksi kompanija 

 

2. ^lenovite na Op{tinskiot 
sovet za bezbednost na soobra}ajot na 
pati{tata- Valandovo od to~ka 1 na ova 
mRe{enie se imenuvaat za vreme od ~etiri 
godini, so pravo na povtorno imenuvawe za 
u{tee den mandat. 
 

3.  Re{enieto vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na Op{tina Valandovo". 

 

Бр.08-44/9          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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  Заклучокот за 

давање согласност на Извештајот за 
реализираната Програма за работа на Ј.О.У. 
Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 

 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за реализираната 
Програма за работа на Ј.О.У. Дом на 
културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 
година, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на осмата редовна седница, 
одржана на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/2                      Градоначалник 
30.03.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 



СТРАНА 5                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 5                              30.03.2018 година 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и 

член 62 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 

став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот 

на Општина Валандово, Советот на Општина 

Валандово на осмата редовна седница, 

одржана на ден 29.03.2018 година, донесе   
  

З А К Л У Ч О К 

за давање согласност на Извештајот за 

реализираната годишна програма за работа на 

Ј.О.У Дом на културата  „25-ти Мај“ Валандово 

за 2017 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 

Извештајот за реализираната годишна 

програма за работа на Ј.О.У Дом на културата  

„25-ти Мај“ Валандово за 2017 година, усвоен 

со Одлука на Управниот одбор на Ј.О.У Дом 

на културата  „25-ти Мај“ Валандово бр. 02-

23/2 од 19.03.2018 година. 
  

2. Заклучокот влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Валандово“. 

Бр.08-44/2          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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  Заклучокот за 

усвојување на Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Југоисточниот плански регион 2015-2019  

за 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 
2017 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/3                      Градоначалник 
30.03.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член Врз основа на 

член 45 став 3 од Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на РМ“  

 

 

бр.63 /2007, 187/13, 43/14 и 125/15), член 36 
став 1 точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Валандово,  
Советот на Општина Валандово, на осмата 
редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Годишниот извештај за 
спроведување на Програмата за развој  

на Југоисточниот плански регион  
2015-2019 за 2017 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за спроведувањето на Програмата за развој 
на југоисточниот плански регион во 2017 
година.   

 Советот дава поддршка на проектите 
кои се реализирани преку Југоисточниот 
плански регион во 2017 година и се искажани 
во Годишниот извештај, во рамките на кои и 
реализираниот проект во Општина 
Валандово. 
 
2. Заклучокот влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

Бр.08-44/3          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 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  Заклучокот за 

усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за 

работењето на Центарот за развој на 
југоисточниот плански регион за 2017 година, 
што Советот на Општина Валандово го 
донесе на осмата редовна седница, одржана 
на ден 29.03.2018 година. 
 

Бр.09-408/4                      Градоначалник 
30.03.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член Врз основа на 

член 26-а од Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на РМ“   
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бр.63 /2007, 187/13, 43/14 и 125/15), 
член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 
48 став 1 од Статутот на Општина Валандово,  
Советот на Општина Валандово, на осмата 
редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Годишниот извештај за 

работењето на Центарот за развој на 
југоисточниот плански регион за 2017 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за работењето на Центарот за развој на 
југоисточниот плански регион за 2017 година.   
 

Советот на Општина Валандово дава 
поддршка на спроведените активности и 
реализираните задачи на Центарот за развој 
на југоисточниот плански регион, искажани во 
Годишниот извештај  за работењето на 
Центарот во 2017 година, бидејќи цени дека 
истите се во функција на реализирањето на 
утврдените развојни приоритети на планскиот 
регион. 

 
2. Заклучокот влегува во сила од денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 
  
Бр.08-44/4          Совет на Општина Валандово 
29.03.2018 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


