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27.05. 2020 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 

отстапување на правото на управување со 
гробиштата во населеното место Пирава 

на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
отстапување на правото на управување со 
гробиштата во населеното место Пирава на 
ЈП „Комунален сервис“ Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
триесет и петтата редовна седница, одржана 
на ден 27.05.2020 година. 
 

Бр.09-467/4                     Градоначалник 
27.05.2020 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 триесет и петтата редовна седница, 
одржана на ден 27.05..2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на правото на управувањето со 

гробиштата во населено место Пирава на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши отстапување 

на правото на управување со  гробиштата во 
населеното место Пирава на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Бр.08-40/4        Совет на Општина Валандово 
27.05.2020 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 управување со 
гробиштата во населеното место Удово 
на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
отстапување на правото на управување со 
гробиштата во населеното место Удово на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на триесет и 
петтата редовна седница, одржана на ден 
27.05.2020 година. 
 

Бр.09-467/6                     Градоначалник 
27.05.2020 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 триесет и петтата редовна седница, 
одржана на ден 27.05..2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на правото на управувањето со 

гробиштата во населено место Удово на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши отстапување 

на правото на управување со  гробиштата во 
населеното место Удово на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од 

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

Бр.08-40/6        Совет на Општина Валандово 
27.05.2020 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 

продажба на движна ствар сопственост 
на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за     
продажба на движна ствар сопственост на 
Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на триесет и 
петтата редовна седница, одржана на ден 
27.05.2020 година. 
 

Бр.09-467/5                     Градоначалник 
27.05.2020 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________



СТРАНА 3                                      „СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК“ Бр. 5                              27.05.2020 година 

 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Сл.Весник на РМ“ 
бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19 
и („Сл.Весник на РСМ“ бр. 275/19), член 36 
став 1 точка 10, во врска со член 66 од 
Законот за локалната самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 
32 и член 89 од Статутот на Општина 
Валандово, на предлог на Градоначалникот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на триесет и петтата редовна 
седница одржана на ден 27.05.2020 година, 
донесе:  

 
О Д Л У К А 

за продажба на  движна ствар сопственост на 
Општина Валандово 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на движна 

ствар сопственост на Општина Валандово и 

тоа: 

Марка на возило AVTOBUS TAM 

Број на шасија SR89000571206 

Број на мотор 44296310536943 

Година на производство 1990 

Сила на мотор (KW) 188 

Зафатнина на мотор (sm
3 

) 11200 

Проценета вредност 234.000,00 

 

Марка на возило AVTOBUS  FAP 

Тип: SANOS 115 

GNR 

Број на шасија 21037 

Број на мотор 040875 

Година на производство 1990 

Сила на мотор (KW) 177 

Зафатнина на мотор (sm
3 

) 11040 

Проценета вредност 120.000,00 

 

Марка на возило AVTOBUS  IKARUS 

Тип: IK 115-B 

Број на шасија 0390085/0280 

Број на мотор D2356HM6U/1011583/682 

Година на 

производство 

1985 

Сила на мотор (KW) 162 

Маса на празно 

возило во кг. 

9100 

Проценета вредност 100.000,00 
 

Член 2 
Продажбата на движните ствари од 

член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на 
електронско јавно наддавање, преку 
електронскиот систем за јавно надавање со 
кој управува и оперира Министерството за 
финансии - Управа за имотно правни работи, 

 

со проценета вредност, согласно Извештајот 
за процена на транспортни средства од 
Друштво за производство, промет и услуги 
АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје  со бр . 125 од 
13.05.2020 година.  

Член 3 

Почетната цена за електронското јавно 

надавање преставува проценетата вредност 

назначена во табелите од член 1 на оваа 

Одлука. 

Член 4 
Постапката за продажба на 

предметниот движен имот ќе ја спроведе 
Комисијата за спроведување на постапки за 
јавно наддавање на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна 
Македонија, формирана со Решение на 
Градоначалникот на Општина Валандово број 
09-1383/1 од 17.12.2018 година во својство на 
Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари на Општина Валандово.   

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила од 

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

 

Бр.08-40/5        Совет на Општина Валандово 
27.05.2020 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 

Информацијата за состојбата со дивите 
депонии во Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за состојбата 
со дивите депонии во Општина Валандово, 
што Советот на Општина Валандово го 
донесе на триесет и петтата редовна 
седница, одржана на ден 27.05.2020 година. 

 
Бр.09-467/3                     Градоначалник 
27.05.2020 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 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на триесет и четвртата 
редовна седница одржана на ден 29.04.2020 
година,  донесе 



   СТРАНА 4                                     „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 5                              27.05.2020 година 

  

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Информацијата за состојбата 

со дивите депонии во Општина Валандово 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за 
состојбата со дивите депонии во Општина 
Валандово.  
 

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

Бр.08-40/3        Совет на Општина Валандово 
27.05.2020 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 Програмата за 

изменување и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема во Општина 

Валандово во 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 
изменување и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема во Општина 
Валандово во 2020 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на триесет и 
петтата редовна седница, одржана на ден 
27.05.2020 година. 
 

Бр.09-467/2                     Градоначалник 
27.05.2020 год.             на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

___________________________ 
Врз основа на член 80-а став 1 од 

Законот за градење („Сл.весник на РМ“ 
бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 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, 132/16, 35/18, 35/18, 64/18, 168/18, и 
(„Сл.весник на РСМ“ бр.244/19 и 18/20),   член 
22 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 1 и член 45 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на триесет и петтата 
редовна седница, одржана на ден 27.05.2020 
година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за изменување и дополнување на Програмата 
за поставување на урбана опрема во Општина 

Валандово за 2020 година 
 

Член 1 
Во Програмата за поставување на 

урбана опрема во Општина Валандово за 
2020 година бр.08-162/8 од 30.12.2020 година 
(„Сл. Гласник на Општина Валандово“ 

бр.16/19) и бр.08-34/6 од 29.04.2020 година 
(„Сл. Гласник на Општина Валандово“ 
бр.4/20), се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 

По точка Б-8, се додаваат две нови 
точки Б-9 со подточка Б-9.1 и точка Б-10, кои 
гласат: 

 

„Б-9 На КП 15328 КО Пирава се 
дозволува поставување на 1 (еден) покриен 
шанк“. 

„Б-9.1 На просторот околу покриениот 
шанк се дозволува поставување и на тераса 
со или без настрешници“. 

„Б-10 Се дозволува поставување на 
типска урбана опрема-летниковци на 
следните локации: 

- КП 519 КО Казандол; 
- КП 792 КО Грчиште; 
- КП 882/6 КО Раброво; 
- КП 289 КО Дедели“. 
 

Член 2 
Во точка В-2 зборовите „Б-4 до Б-8“, се 

заменуваат со зборовите „Б-4 до Б-10“. 
 

Член 3 
По точка Г-5 се додава нова точка Г-6, 

која гласи: 
„Г-6 За поставување на урбаната 

опрема од точка Б-9, подточка Б-9.1 и точка Б-
10, барателот е должен да достави проект за 
поставување на урбана опрема“. 

 

Член 4 
Оваа Програма влегува во сила од 

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

Бр.08-40/2       Совет на Општина Валандово 
27.05.2020 год.                 Претседател 
Валандово                   Владимир Марков 

___________________________ 


