Slu`ben glasnik
na op{tina Valandovo
Број 6

19 април 2018 година, четврток

www.valandovo.gov.mk
СОДРЖИНА
Совет на општина Валандово:
1. Решение за објавување на Одлуката за
давање согласност за основање на регионална депонија ............................................ 2
2. Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија ......................... 2
3. Решение за објавување на Одлуката за
одобрување на средства за реализација
на програмски активности на ЖФК Победа
Валандово 16 .............................................. 2
4. Одлука за одобрување на средства за
реализација на програмски активности
на ЖФК Победа Валандово 16 .................. 2
5. Решение за објавување на Одлуката за
одобрување средства на Клубот за Екстремни Спортови Пеликан-Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина ............... 3
6. Одлука за одобрување средства на
Клубот за Екстремни Спортови ПеликанЕкстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг
дисциплина ................................................. 3
7. Решение за објавување на Програмата за
дополнување на Годишната Програма за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и улици во
Општина Валандово во 2018 година ........ 3
8. Програма за дополнување на Годишната
Програма за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локални патишта
и улици во Општина Валандово во 2018
година .......................................................... 4

9. Решение за објавување на Мислењето по
барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество
на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и
Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи
од 19 до 24 април 2018 година, организиран
од страна на збратименото училиште ОУ
„Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој,
град Истамбул, Република Турција ........... 4
10. Мислење по барањето поднесено од
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во
Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“,
кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото
училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“,
област Кадикој, град Истамбул, Република
Турција ......................................................... 4
11. Решение за објавување на Мислењето по
барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово за одобрување на учество
на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на
„Меѓунареден ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште
ОУ „Мехмед Ариф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција .. 5

19.04. 2018 година

“СЛУЖБЕН

12. Мислење по барањето поднесено од
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
одобрување на учество на 19 ученици и 8
возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли,
Дедели и Башибос на „Меѓунареден ден
на ученикот“, организиран од страна на
збратименото училиште ОУ „Мехмед Ариф
Имам Хатит“, област Кадикој, град
Истамбул, Република Турција .................. 5
13. Решение за објавување на Мислењето по
барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово за за прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола
Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост
по повод Патрониот празник на училиштето
кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ
„Јосип Броз Тито“ Валандово ..................... 5
14. Мислење по барањето поднесено од
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац,
Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и
28 април 2018 година, на 15 ученика и 17
возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово .................................................... 6

___________________________
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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
давање согласност за основање на
регионална депонија

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање
согласност за основање на регионална
депонија,
што
Советот
на
Општина
Валандово ја донесе на деветтата редовна
седница, одржана на ден 18.04.2018 година.
Бр.09-496/2
9.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 80 став 12 од
Законот за управување со отпад („Службен
весник РМ“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007,
102/2008, 124/10, 9/11, 51/11, 123/12, 147/13,
163/13, 51/15, 39/16 и 63/16), член 22 став 1
точка 4, член 36 став 1 точка 8 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15 став 1
точка 4, член 21 став 1 точка 30, член 45 и
член 47 став 1 од Статутот на Општина

ГЛАСНИК”

Бр. 6

СТРАНА 2

Валандово, Советот на Општина Валандово
на деветтата редовна седница, одржана на
ден 18. 04.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за основање на
регионална депонија

Член 1
Со оваа Одлука, заради решавање на
проблемот со управување со отпадот на
територијата на Општина Валандово, Советот
на Општина Валандово дава согласност,
Владата на Република Македонија да основа
регионална
депонија
со
комплетна
инфраструктура
за
потребите
на
Југоисточниот плански регион.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-63/2
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување
на средства за реализација на програмски
активности на ЖФК Победа Валандово 16

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ЖФК Победа
Валандово 16, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на деветтата редовна
седница, одржана на ден 18.04.2018 година.
Бр.09-496/7
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина 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 деветтата редовна
седница, одржана на ден 18.04.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ЖФК ПОБЕДА
ВАЛАНДОВО 16

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 6

19.04.2018 година

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, на ЖФК
ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 16, за реализација на
програмски
активности,
се
одобруваат
средства во износ од 20.000,00 денари.

РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на деветтата редовна
седница, одржана на ден 18.04.2018 година,
донесе

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука
ќе се исплатат од програма АО- Совет на
општина,
подставка
463190-останати
трансфери до невладини организации, на
сметка на ЖФК ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 16, бр.
210071349240146 депонент НЛБ Тутунска
банка АД Скопје.

зa одобрување средства на Клубот за
Екстремни Спортови Пеликан – Екстрем
с.Стојаково, Богданци за организирање на
натпревар во параглајдинг дисциплина

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 со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-63/7
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________
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

ОДЛУКА

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, на
Клубот за Екстремни Спортови Пеликан –
Екстрем с.Стојаково, Богданци му се
одобруваат средства во износ од 30.000,00
денари, за организирање на ранкинг
натпревар, Валандово Опен-натпревар во
параглајдинг дисциплина кој ќе се одржи на
полетилиштата Татарли чука и Голаш.
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463120 трансфери до спортски
клубови на сметка на Клуб за Екстремни
Спортови
КЕС
Пеликан-Екстрем
број
210069855210159 депонент НЛБ Тутунска
Банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-63/8
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

РЕШЕНИЕ

___________________________

за објавување на Одлуката за зa одобрување
средства на Клубот за Екстремни Спортови
Пеликан – Екстрем с.Стојаково, Богданци за
организирање на натпревар во параглајдинг
дисциплина

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

СЕ
одобрување

ОБЈАВУВА
на

средства

Одлуката
на Клубот

за

за
Екстремни
Спортови
Пеликан
–
Екстрем
с.Стојаково, Богданци за организирање на
натпревар во параглајдинг дисциплина, што

Советот на Општина Валандово ја донесе на
деветтата редовна седница, одржана на ден
18.04.2018 година.
Бр.09-496/8
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за дополнување
на Годишната Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2018 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Програмата
за
дополнување на Годишната Програма за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2018 година, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 5

деветтата редовна седница, одржана на ден
18.04.2018 година.
Бр.09-496/6
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 14 stav 4 od
Zakonot za javnite pati{ta (“Sl. vesnik na
RM” br.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10,
23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13,
39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16,
71/16 i 163/16) ~len 62 vo vrska so ~len 22
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za lokalnata
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM”
br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 12 i ~len 45,
vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot na
Op{tina Valandovo na devettata redovna
sednica, odr`ana na den 18.04.2018 godina,
donese
PROGRAMA
za dopolnuvawe na Godi{nata Programa
za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i
za{tita na lokalnite pati{ta i ulici vo
Op{tina Valandovo vo 2018 godina

I
Delot III I - INVESTICIONA GRADBA od
Programata
za
izgradba,
odr`uvawe,
rekonstrukcija i za{tita na lokalnite
pati{ta i ulici vo Op{tina Valandovo vo
2018 godina, br.08-32/9 od 13.03.2018 godina,
se dopolnuva so sledniot tekst:
“Valandovo
5. Asfaltirawe na sporedni ulici
Za asfaltirawe na sporedni ulici
vo Valandovo }e bidat nameneti sredstva vo
iznos od 2.027.543,00 denari.
Stru~nite slu`bi vo Oddelenieto za
urbanizam, vrz osnova na izvr{en uvid, vo
visina na namenetite sredstva, }e izgotvat
predmer so presmetka za sporednite ulici
koi }e bidat opfateni vo postapka za javna
nabavka”.
II
Ovaa Programa vleguva vo sila od
denot na nejzinoto objavuvawe vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Valandovo”.

30.03.2018 година

Градоначалникот на Општина Валандово,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Мислењето по барањето
поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
за одобрување на учество на 10 ученици и 5
наставници со Директорот од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во
Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој
ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година,
организиран од страна на збратименото
училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој,
град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област
Кадикој, град Истамбул, Република Турција

СЕ
ОБЈАВУВА
Мислењето
по
барањето поднесено од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество
на 10 ученици и 5 наставници со Директорот
од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и
Подрачното училиште во Калково на
„Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се
одржи од 19 до 24 април 2018 година,
организиран од страна на збратименото
училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој,
град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област
Кадикој, град Истамбул, Република Турција,
што Советот на Општина Валандово го даде
на деветтата редовна седница, одржана на
ден 18.04.2018 година.
Бр.09-496/3
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово, на
деветтата редовна седница одржана на ден
18.04.2018
година
расправаше
по
Барањето поднесено од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество
на 10 ученици и 5 наставници со Директорот
од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и
Подрачното училиште во Калково на
„Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се
одржи од 19 до 24 април 2018 година,
организиран од страна на збратименото
училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој,
град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област
Кадикој, град Истамбул, Република Турција,
па врз основа на член 62 став 1 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 45 од Статутот на
Општина Валандово, го даде следното
М И С Л Е Њ Е

Бр.08-4636
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________
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,

1. Советот на Општина Валандово
дава позитивно мислење да се прифати
поканата за посета на 10 ученици и 5
наставници со Директорот од ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во
Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој
ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година,
организиран од страна на збратименото
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училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој,
град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област
Кадикој, град Истамбул, Република Турција,
доколку
отсуството
на
учениците
и
наставниците не се одрази на редовното
изведување на наставата и на надградбата на
учениците.
Надлежните органи на училиштето,
имајќи го во предвид мислењето на Советот,
да ја оценат оправданоста и целисходноста
на посетата и сообразно на тоа да постапат.
2.
Мислењето ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-63/3
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Мислењето по барањето
поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за одобрување на учество на 19
ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово и Подрачните училишта во
Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓунареден
ден на ученикот“, организиран од страна на
збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф
Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул,
Република Турција

СЕ
ОБЈАВУВА
Мислењето
по
барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово за одобрување на учество
на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип
Броз Тито“ Валандово и Подрачните
училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на
„Меѓунареден ден на ученикот“, организиран
од страна на збратименото училиште ОУ
„Мехмед Акиф Имам Хатит“, област Кадикој,
град Истамбул, Република Турција, што
Советот на Општина Валандово го даде на
деветта редовна седница, одржана на ден
18.04.2018 година.
Бр.09-496/4
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово, на
деветтата редовна седница одржана на ден
18.04.2018 година расправаше поБарањето
поднесенот од ООУ „Јосип Броз Тито“

19.04.2018 година

Валандово, за одобрување на учество на 19
ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово и Подрачните училишта во
Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓунареден
ден на ученикот“, организиран од страна на
збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф
Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул,
Република Турција, па врз основа на член 62
став 1 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45
од Статутот на Општина Валандово, го даде
следното
МИСЛЕЊЕ
1. Советот на Општина Валандово
дава позитивно мислење да се прифати
поканата за посета на 19 ученици и 8
возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово и Подрачните училишта во
Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓунареден
ден на ученикот“, организиран од страна на
збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф
Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул,
Република Турција, доколку отсуството на
учениците и наставниците не се одрази на
редовното изведување на наставата и на
надградбата на учениците.
Надлежните органи на училиштето,
имајќи го во предвид мислењето на Советот,
да ја оценат оправданоста и целисходноста
на посетата и сообразно на тоа да постапат.
2.
Мислењето ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-63/4
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Мислењето по барањето
поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за прифаќање на поканата од
Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од
Александровац, Република Србија, за
збратимување и учество на свеченост по повод
Патрониот празник на училиштето кој ќе се
одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15
ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Мислењето
по
барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово за прифаќање на поканата

СТРАНА 6

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 6

од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од
Александровац,
Република
Србија,
за
збратимување и учество на свеченост по
повод Патрониот празник на училиштето кој
ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на
15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово, што Советот на Општина
Валандово го даде на деветта редовна
седница, одржана на ден 18.04.2018 година.
Бр.09-493/5
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Советот на Општина Валандово, на
деветтата редовна седница одржана на ден
18.04.2018 година расправаше по Барањето
поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово за прифаќање на поканата од
Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од
Александровац,
Република
Србија,
за
збратимување и учество на свеченост по
повод Патрониот празник на училиштето кој
ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на
15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово па предлага на Советот на
Општина Валандово на деветтата редовна
седница која ќе се одржи на ден 18.04.2018
година, врз основа на член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 од
Статутот на Општина Валандово, го даде
следното
М И С Л Е Њ Е
1. Советот на Општина Валандово
дава позитивно мислење да се прифати
поканата од Основното училиште „Иво Лола
Рибар“ од Александровац, Република Србија,
за збратимување и учество на свеченост по
повод Патрониот празник на училиштето кој
ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на
15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз
Тито“ Валандово,
доколку отсуството на
учениците и наставниците не се одрази на
редовното изведување на наставата и на
надградбата на учениците.
Надлежните органи на училиштето,
имајќи го во предвид мислењето на Советот,
да ја оценат оправданоста и целисходноста
на посетата и сообразно на тоа да постапат.
2.
Мислењето ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-63/5
Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

19.04.2018 година

