
S lu`ben glasnik 
na Оp{tina Valandovo 

 

Број 8                                                                13 Август 2019 година, вторник 
 

 

www.valandovo.gov.mk 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 

 
Совет на Општина Валандово: 
 

 
1. Решение за објавување на Одлуката за 
    донесување на урбанистички план за  
    село Јосифово, Општина Валандово ........  2 
2. Одлука за донесување на урбанистички 
    план за село Јосифово, Општина  
    Валандово ....................................................  2 
3. Решение за објавување на Одлуката за 
    изменување и дополнување на Програмата 
    за уредување на градежното земјиште на 
    подрачјето на Општина Валандово за 2019 
    година ............................................................ 2 
4. Одлука за изменување и дополнување на 
    Програмата за уредување на градежното 
    земјиште на подрачјето на Општина 
    Валандово за 2019 година ........................... 2 
5. Решение за објавување на Одлуката зa 
    отстапување на правото на управувањето 
    со гробиштата во населеното место 
    Јосифово на ЈП „Комунален сервис“  
    Валандово ..................................................... 3 
6. Одлука за отстапување на правото на 
    управувањето со гробиштата во населеното 
    место Јосифово на ЈП „Комунален сервис“ 
    Валандово  .................................................... 3 
7. Решение за објавување на Одлуката за  
    одобрување средства на Здруженија на 
    граѓани за реализација на програмски 
    активности во 2019 година .......................... 3 
8. Одлука за одобрување средства на 
    Здруженија на граѓани за реализација на 
    програмски активности во 2019 година .......3 
9. Решение за објавување на Одлуката за  
    одобрување исплата на средства на Викто- 

 
 
 
 
 

    рија Пенова од с.Балинци, Валандово ....... 5  
10. Одлука за одобрување исплата на 
    средства на Викторија Пенова од 
    с.Балинци, Валандово ................................. 5 
11. Решение за објавување на Одлуката за  
    одобрување исплата на средства на Драга- 
    на Гегова од с.Балинци, Валандово ........... 5 
12. Одлука за одобрување исплата на 
    средства на Драгана Гегова од с.Балинци, 
    Валандово ....................................................  6 
13. Решение за објавување на Решението за 
    констатирање престанок на мандат на член 
    на Советот на Општина Валандово ..........   6 
14. Решение за констатирање престанок на 
    мандат на член на Советот на Општина 
    Валандово ....................................................  6 
15. Решение за објавување на Решението за 
    верификација на мандат на член на Советот 
    на Општина Валандово ................................ 6 
16. Решение за верификација на мандат на 
    член на Советот на Општина Валандово ... 6 
17. Решение за објавување на Решението за 
    констатирање престанок на мандат и за 
    избирање претседател и член на Комиси-       
    јата за општествени дејности ...................... 7 
18. Решение за констатирање престанок на 
    мандат и за избирање претседател и член 
    на Комисијата за општествени дејности ..... 7 
19. Решение за објавување на Решението за 
    констатирање престанок на мандат и за 
    избирање член на Комисијата за урбанизам, 
    комунални дејности и заштита на животната 
    средина .......................................................... 7 

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


 
 

 

 
13.08. 2019 година      “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр. 8                                СТРАНА 2 

 

20. Решение за констатирање престанок на 
    мандат и за избирање член на Комисијата 
    за урбанизам, комунални дејности и 
    заштита на животната средина .................. 7 
21. Решение за објавување на Решението за 
    констатирање престанок на мандат и за 
    избирање член на Комисијата за спомен 
    одбележување, давање на имиња, награди 
    и признанија ................................................. 8 
22. Решение за констатирање престанок на 
    мандат и за избирање член на Комисијата 
    за спомен одбележување, давање на 
    имиња, награди и признанија ..................... 8 
23. Решение за објавување на Решението за 
    констатирање престанок на мандат и за 
    избирање член на Комисијата за изготвува- 
    ње на Програма за работа на Советот  
    на Општина Валандово .............................. 8 
24. Решение за констатирање престанок на 
    мандат и за избирање член на Комисијата 
    за изготвување на Програма за работа на 
    Советот на Општина Валандово ................ 8 

_____________________________ 
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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 урбанистички план за 
село Јосифово, Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
донесување на урбанистички план за село 
Јосифово, Општина Валандово, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на 
вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година. 
 
Бр.09-807/8                     Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
   Врз основа на член 26 став 5, 

алинеја 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на 
РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 
член 123 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на 
РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 I 168/18), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7, член 
45 и 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година, донесе 

 
 

 
О Д Л У К А 

за донесување на урбанистички план за  
село Јосифово, Општина Валандово 

Член 1 
 Со оваа Одлука се донесува 
Урбанистички план за село Јосифово, 
Општина Валандово (плански период 2014 – 
20124), со плански опфат од 95.23ха, 
изработен од ИН-ПУМА Скопје со технички 
број 41/2014. 
 

Член 2 
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Валандово, да постапи согласно 
член 27 став 4, 5 и 6 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање („Службен весник 
на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово“. 

 
Бр.08-98/8        Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за  изменување 
и дополнување на Програмата за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на  
Општина Валандово за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
изменување и дополнување на Програмата     
за уредување на градежното земјиште на    
подрачјето на Општина Валандово за 2019    
година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на вонредната седница, одржана на 
ден 12.08.2019 година. 
 
Бр.09-807/13                     Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 95, став 1 од 

Законот за градежното земјиште („Сл.Весник 
на РМ“: 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16 и 190/16), член 22, став 1, точка 1 и 
член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(Сл.Весник на РМ 5/02) и член 15 став 1,точка 
1 и член 21 став1 точка 8 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на вонредната седница, одржана 
на ден 12.08.2019 година, донесе 



   СТРАНА 3                                    „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8                              13.08.2019 година 

  

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина 

Валандово за 2019 година 

 
Член 1 

  Во Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Валандово за 2019 година, бр. 08-
190/8 од 27.12.2018 година, се вршат измени 
и дополнувања во точка 6. ПРЕОДНИ И 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ со тоа што 

 - во став 4, зборовите „100 денари за 
метар квадратен“, се заменуваат со 
зборовите „30 денари за метар квадратен“, а 
точката на крајот на реченицата се заменува 
со запирка и се додава текстот „а за ветерни 
електроцентрали износот на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште да изнесува 
1.200.000,00 денари за секоја единица 
(турбина)“. 

 
- по став 10 се додава нов став 11 кој 

гласи „ За пресметан надоместок за 
уредување на градежно земјиште кој го 
надминува износот од 100.000 денари, за да 
му се овозможи на инвеститорот да го плати 
надоместокот на рати, должен е пред 
склучувањето на Договорот за одложно 
плаќање, до надлежниот орган на општината 
кој ја води постапката, да депонира банкарска 
гаранција во висина на пресметаниот износ 
на надоместокот“. 

Ставот 11 станува став 12. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 

објавувањето во Службен гласник на 
Општина Валандово. 

 
Бр.08-98/13        Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

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

правото на управувањето со гробиштата во 
населеното место Јосифово на ЈП „Комунален 

сервис“ Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
отстапување на правото на управувањето со 
гробиштата во населеното место Јосифово на 
ЈП „Комунален сервис“ Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 

вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година. 
 
Бр.09-807/9                     Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на вонредната седница, одржана на ден 
12.08..2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на правото на управувањето со 
гробиштата во населеното место Јосифово на 

ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши отстапување 
на правото на управување со гробиштата во 
населеното место Јосифово на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово. 

 
Член 2 

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

Бр.08-98/9          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

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

средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности  

во 2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување средства на Здруженија на 
граѓани за реализација на програмски 
активности во 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на вонредната 
седница, одржана на ден 12.08.2019 година. 
 
Бр.09-807/10                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на  



СТРАНА 4                                      „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 8                              13.08.2019 година 

 

Општина Валандово, на вонредната седница 
одржана на ден 12.08.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства на Здруженија на 

граѓани за реализација на програмски 
активности во 2019 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на 
Општина Валандово за 2019 година, се 
одобруваат средства за реализација на 
програмски активности во 2019 година, на 
следните Здруженија на граѓани: 
 

- 400.000,00 денари на Спортски 
фудбалски клуб „ПРОЕКТ-ЈОСИФОВО“  
с.Јосифово, Валандово, за реализација на 
спортско-културната манифестација 
„Јосифовско лето“ 2019 година, која ќе се 
одржи во периодот од 05.08 до 30.08.2019 
година. 

 

Средствата да се исплатат од 
програма АО Совет на Општина Валандово, 
ставка 463 трансфери до невладини 
организации, на сметката на организаторот на 
манифестацијата Спортски фудбалски клуб 
„ПРОЕКТ-ЈОСИФОВО“  с.Јосифово, 
Валандово; 
 

- 30.000,00 денари на Здружение на 
граѓани  РОК-ФЕСТ ЦАЛЕ“ с. Јосифово, 
Валандово, за одржување на традиционален 
меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2019“ во с. 
Јосифово. 

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка  на Здружение на граѓани РОК-ФЕСТ 
ЦАЛЕ“ с.Јосифово  210072179860167 НЛБ 
Тутунска банка Банка; 

 

- 60.000,00 денари на ФК „Победа“ 
Валандово, за реализација на програмски 
активности.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Фудбалски клуб „Победа“ 
Валандово број 200001634535837 депонент 
Стопанска банка. 

 

- 90.000,00 денари на Спортски клуб 
„Проект-Цико“ Јосифово, за реализација на 
програмски активности за натпреварување во 
првата футсал лига при Фудбалската 
федерација на Македонија.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Спортски клуб „Проект-Цико“  

 
 

Јосифово, број 210062187090111 депонент 
Тутунска банка. 

 

- 30.000,00 денари на Спортски клуб 
„Тим БГГ“ - Валандово, за реализација на 
програмски активности во 2019 година.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Спортски клуб „Тим БГГ“ -
Валандово, број 210072940770168 депонент 
НЛБ банка. 
 

- 60.000,00 денари на Ракометен клуб 
„Младост“ - Богданци, за отварање на 
ракометна школа во Валандово.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Ракометен клуб „Младост“ - 
Богданци, број 270072537610142 депонент 
Халк банка. 
 

- 30.000,00 денари на Здружение на 
граѓани „ОЛД КААР“ - Гевгелија, за патување 
на екипа од с.Стојаково со автомобил Рено 4 
од Стојаково до Пекинг, Кина.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Здружение на граѓани „ОЛД КААР“ - 
Гевгелија, број 210073320500142 депонент 
НЛБ Тутунска банка. 
 

- 30.000,00 денари на Црква „Свети 
пророк Илија“ Раброво, за реализација на 
програмски активности предвидени со 
Програмата за работа во 2019 година.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Црква „Свети пророк Илија“ 
Раброво. 

 

- 18.000,00 денари за реализирање на 
традиционална манифестација Ромака вечер. 

- Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на организаторот на манифестацијата. 

 

- 20.000,00 денари на Училишен 
Спортски Клуб Валандово, секција за одбојка 
(женски),, за реализација на програмски 
активности.  

Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Училишен Спортски Клуб 
Валандово. 

 

- 50.000,00 денари на Ловното Друштво 
„ОРЕЛ“ Валандово, за реализација на 
програмски активности.    
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Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Ловно Друштво „ОРЕЛ“ Валандово 
200000003864375 депонент Стопанска Банка. 

 

- 18.000,00 денари на Здружение на 
информатичари на Македонија, за учество на 
јуниорски тим, во чиј состав е и ученикот Иван 
Занов од ООУ „Јосип Броз Тито“ од 
Валандово, на интернационални натпревари 
во Азербејџан, Грција, Словенија, Србија. 

- Средствата да се исплатат од 
програма АО-Совет на општина, ставка 463 
трансфери до невладини организации, на 
сметка на Здружение на информатичари на 
Македонија, ЕДБ 4030000388336, сметка 
300000001247844 Комерцијална банка. 

 
Член 2 

 Корисниците од член 1 на оваа 
Одлука се должни, одобрените средства 
наменски да ги употребат и за истите во рок 
од 15 дена од нивната реализација, да 
достават финснсиски извештаи, со 
фотокопија од документацијата за намената 
за која ги имат искористено.  

 
Член 3 

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

 
Бр.08-98/10        Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 

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

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

исплата на средства на Викторија Пенова од 
с.Балинци, Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување исплата на средства на 
Викторија Пенова од с.Балинци, Валандово, 
што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на вонредната седница, одржана на 
ден 12.08.2019 година. 
 
Бр.09-807/11                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на вонредната седница 
одржана на ден 12.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување исплата на средства на  

Викторија Пенова од с.Балинци, Валандово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука, Советот на Општина 
Валандово одобрува исплата на средства од 
Буџетот на Општина Валандово на Викторија 
Пенова од с.Балинци, Валандово лице со 
тежок инвалидитет, за студирање на ФОН 
Универзитетот во Скопје, во нето износ од по 
3.000,00 денари месечно, девет месеци во 
годината. 
 

Член 2 
 Исплатата на одобрените средства да 
се извршува од програма АО-Совет на 
општина, ставка 464 други трансфери, на 
банкарска трансакциона сметка  
200002431105851 Стопанска Банка на име 
Викторија Пенова  
 При исплатата на средствата да биде 
пресметуван и плаќан персонален данок. 
 

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

 

Бр.08-98/11        Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување 
исплата на средства на Драгана Гегова од 

с.Балинци, Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
одобрување исплата на средства на Драгана 
Гегова од с.Балинци, Валандово, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на 
вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/12                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
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 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 вонредната седница 
одржана на ден 12.08.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување исплата на средства на  
Драгана Гегова од с.Балинци, Валандово 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука, Советот на Општина 
Валандово одобрува исплата на средства од 
Буџетот на Општина Валандово на Драгана 
Гегова од с.Балинци, Валандово, член на 
женската фудбалска репрезентација на 
Република Северна Македонија во нето износ 
од 18.000,00 денари. 
 

Член 2 
 Исплатата на одобрените средства да 
се изврши од програма АО-Совет на општина, 
ставка 464 други трансфери, на банкарска 
трансакциона сметка  210501686400339  НЛБ 
Тутунска банка на име Драгана Гегова  
 При исплатата на средствата да биде 
пресметан и платен персонален данок. 

 
Член 3 

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

 

Бр.08-98/12        Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

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

констатирање престанок на мандат на член 
на Советот на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за    
констатирање престанок на мандат на член    
на Советот на Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово јгодонесе на 
вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/2                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

 

 

Врз основа на член 46 став 1 алинеја 
1 и став 2 алинеја 1  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на вонредната седница, одржана 
на ден12.08.2019 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за констатирање престанок на мандат на 
член на Советот на Општина Валандово 

 
1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 

мандатот на член на Советот на Општина 
Валандово на Глигорије Џилвиџиев, поради 
поднесена оставка. 

 
2. Решението влегува во сила со 

неговото донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-98/2         Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

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

верификација на мандат на член 
на Советот на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за    
верификација на мандат на член    на Советот 
на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на вонредната 
седница, одржана на ден 12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/3                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 155 од Изборниот 

законик („Службен весник на РМ“ бр. 40/2006, 
136/2006, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18 
140/18 и 128/18), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 50 став 2 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на вонредната седница, одржана 
на ден12.08.2019 година, донесе 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за верификација на мандат на 

член на Советот на Општина Валандово 
 

1. Се верифицира мандатот на 
член на Советот на Општина Валандово на 
 

- Миле Петров. 
 

2. Решението влегува во сила со 
неговот донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Валандово“. 

 
Бр.08-98/3          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 

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

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

констатирање престанок на мандат и за 
избирање претседател и член на  

Комисијата за општествени дејности 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
констатирање престанок на мандат и за 
избирање претседател и член на Комисијата 
за општествени дејности, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на вонредната 
седница, одржана на ден 12.08.2019 година. 
 
Бр.09-680/4                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 46 став 1 алинеја 

1 и став 2 алинеја 1  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на  вонредната седница, одржана 
на ден 12.08.2019 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за констатирање престанок на мандат и за 
избирање претседател и член на Комисијата за 

општествени дејности 

 
1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 

мандатот претседател на Комисијата за 
општествени дејности на Глигорије 
Џилвиџиев, поради престанок на мандатот 
член на Советот на Општина Валандово. 
 
 

 

2. За претседател и  за член на 
Комисијата за општествени дејности    СЕ 
ИЗБИРААТ 
 

за претседател 
Мирјана Пеева 
 

за член 
Миле Петров 
 

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

 

Бр.08-98/4          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 

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

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

констатирање престанок на мандат и за 
избирање член на Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на 
животната    средина 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
констатирање престанок на мандат и за 
избирање член на Комисијата за урбанизам,    
комунални дејности и заштита на животната    
средина, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на вонредната седница, одржана на 
ден 12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/5                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 46 став 1 алинеја 
1 и став 2 алинеја 1  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на вонредната седница, одржана 
на ден 12.08.2019 година, донесе 

 

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

избирање член на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на 

животната средина 
 

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 
мандатот член на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната 
средина на Глигорије Џилвиџиев, поради  
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 престанок на мандатот член на Советот на 
Општина Валандово. 
 

2. За член на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната 
средина СЕ ИЗБИРА  
 

Миле Петров 
 

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

 
Бр.08-98/5          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

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

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

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

констатирање престанок на мандат на член 

на Комисијата за спомен одбележување, 
давање на имиња, награди    и признанија 
 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за    
констатирање престанок на мандат на член    
Комисијата за спомен одбележување, давање 
на имиња, награди  и признанија, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на 
вонредната седница, одржана на ден 
12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/6                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 46 став 1 алинеја 
1 и став 2 алинеја 1  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на вонредната седница, одржана 
на ден 12.08.2019 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за констатирање престанок на мандат и за 
избирање член на Комисијата за спомен 

одбележување, давање на имиња,  
награди и признанија 

 

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 
мандатот член на Комисијата за спомен 
одбележување, давање на имиња, награди и 
признанија на Глигорије Џилвиџиев, поради 
престанок на мандатот член на Советот на 
Општина Валандово. 

 

2. За член на Комисијата за спомен 
одбележување, давање на имиња, награди и 
признанија СЕ ИЗБИРА  
 

Миле Петров. 
 

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

Бр.08-98/6          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

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

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

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

верификација на мандат на член на  
Комисијата за изготвување на Програма за 
работа на Советот на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за    
верификација на мандат на член   на 
Комисијата за изготвување на Програма за 
работа на Советот на Општина Валандово, 
што Советот на Општина Валандово го 
донесе на вонредната седница, одржана на 
ден 12.08.2019 година. 
 

Бр.09-807/7                      Градоначалник 
13.08.2019 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 46 став 1 алинеја 

1 и став 2 алинеја 1  од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на вонредната седница, одржана 
на ден 12.08.2019 година, донесе 

 

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

избирање член на Комисијата за изготвување 
на Програма за работа на Советот на  

Општина Валандово 

 
1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на 

мандатот член на Комисијата за изготвување 
на Програма за работа на Советот на 
Општина Валандово на Глигорије Џилвиџиев, 
поради престанок на мандатот член на 
Советот на Општина Валандово. 
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2. За член на Комисијата за изготвување 
на Програма за работа на Советот на 
Општина Валандово СЕ ИЗБИРА  

 

Миле Петров. 
 

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

 

Бр.08-98/7          Совет на Општина Валандово 
12.08.2019 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

________________________



 


