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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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
давање на согласност за прекугранична
соработка со градови во Р.Бугарија, за
заедничко аплицирање со проекти по
инструментот за претпристапна помош – ИПА,
INTERREG–ИПА Програма за прекугранична
соработка, CCI 2014TC16I5CB006

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање
на согласност за прекугранична соработка со
градови од Р.Бугарија –Општина Кресна за
заедничко аплицира-ње со проекти по
инструментот за прет-пристапна помош –
ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугра-

ГЛАСНИК”

Бр. 7

СТРАНА 2

нична соработка, CCI 2014TC16I5CB006, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
десеттата редовна седница, одржана на ден
26.04.2018 година.
Бр.08-544/2
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 4, 6 и 31 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.79/09), член 14 и член
62 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/2002), член 12, член
45 и член 47 став 3 од Статутот на Општина
Валандово, Советот на Општина Валандово,
на десеттата редовна седница одржана на
ден 26.04.2018 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија, за
заедничко аплицирање со проекти по
инструментот за претпристапна помош
INTERREG–ИПА Програма за
прекугранична соработка, CCI
2014TC16I5CB006
Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина
Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ, Општина
Валандово да воспостави прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија –
Општина Кресна за заедничко аплицирање со
проекти по инструментот за претпристапна
помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за
прекугранична
соработка,
CCI
2014TC16I5CB006
Член 2
Заедничкото аплицирање од член 1 од
оваа Одлука ќе биде за реализација на
Проектот ЛЕД светлинска технологија за
зелен град / LED light technology for green city
Acronym LED Green City.
Член 3
Се
овластува Градоначалникот на
Општина Валандово да ги превземе сите
потребни активности за воспоставување на
соработката и реализација на Проектот од
член 2 од на оваа Одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник,, на
Општина Валандово.
Бр.08-70/2
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год.
Претседател
Валандово
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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за временско
ограничување на располагање со Проектот
,,ЛЕД светлинска технологија за зелен град /
LED light technology for green city Acronym
LED Green City по завршување со
неговата имплементација

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
временско ограничување на располагање со
Проектот ,,ЛЕД светлинска технологија за
зелен град / LED light technology for green city
Acronym LED Green City по завршување со
неговата имплементација, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на десеттата
редовна седница, одржана на ден 26.04.2018
година.
Бр.08-544/3
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

години ќе
проектот.

27.04.2018 година
го користи истиот за целите на

Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник,, на Општина Валандово.
Бр.08-70/3
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 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
давање на согласност за прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија –
Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА
Програма за прекугранична соработка, CCI
2014TC16I5CB006

_____________________________
Врз основа на член 62 од Законот за
локалната Врз основа на член 22 став 1 точка
4 , член 36 став 1 точка 15 и член 62, член 64
став 3 и член 68 од Законот за локална
самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02),
член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка
43, член 45, член 47 став 1 и член 78 став 1 од
Статутот на Општината Валандово, Советот
на Општина Валандово, на десеттата редовна
седница одржана на ден 26.04.2018 година
донесе
ОДЛУКА
за временско ограничување на располагање
со Проектот ,,ЛЕД светлинска технологија за
зелен град / LED light technology for green city
Acronym LED Green City по завршување со
неговата имплементација

Член 1
Со оваа Одлука, временски се
ограничува располагањето со реализираниот
Проект ,,ЛЕД светлинска технологија за зелен
град / LED light technology for green city
Acronym LED Green City,, проект по
инструментот за претпристапна помош – ИПА,
INTERREG – ИПА Програма за прекугранична
соработка , CCI 2014TC16I5CB006
Член 2
Општина
Валандово,
по
завршувањето со имплементацијата на
Проектот од член 1 од оваа Одлука, се
обврзува дека најмалку во период од 5

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање
на согласност за прекугранична соработка со
градови од Р.Бугарија–Општина Кресна за
заедничко аплицира-ње со проекти по
инструментот за претпристапна помош – ИПА,
INTERREG–ИПА Програма за прекугранична
соработка, CCI 2014TC16I5CB006,
што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
десеттата редовна седница, одржана на ден
26.04.2018 година.
Бр.08-544/4
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 4, 6 и 31 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.79/09), член 14 и член
62
од
Законот
за
локална
самоуправа(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/2002),
член 12, 45 и член 47 став 3 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово, на десеттата редовна седница
одржана на ден 26.04.2018 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија –
Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА
Програма за прекугранична соработка, CCI
2014TC16I5CB006
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Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ, Општина
Валандово да воспостави прекугранична
соработка со градови од Р.Бугарија –
Општина Кресна за заедничко аплицирање со
проекти по инструментот за претпристапна
помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за
прекугранична
соработка,
CCI
2014TC16I5CB006.
Член 2
Заедничкото аплицирање од член 1 од
оваа Одлука ќе биде за реализација на
Проектот Културата како предност за одржлив
развој на туризмот/ CulTure as an asset for
sustainable tourism development, Acronym
CulTour.
Член 3
Се
овластува Градоначалникот на
Општина Валандово да ги превземе сите
потребни активности за реализација на
Проектот од член 2 од на оваа Одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-70/4
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
временско ограничување на располагање
со Проектот Културата како предност за
одржлив развој на туризмот/ Culture as an
asset for sustainable tourism development,
Acronym CulTour по завршување со
неговата имплементација

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
временско ограничување на располагање со
Проектот „Културата како предност за
одржлив развој на туризмот/ Culture as an
asset for sustainable tourism development“,
Acronym CulTour по завршување со неговата
имплементација, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на десеттата редовна
седница, одржана на ден 26.04.2018 година.
Бр.08-544/5
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 ,
член 36 став 1 точка 15 и член 62, член 64
став 3 и член 68 од Законот за локална
самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02),

27.04.2018 година

член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка
43, член 45, член 47 став 1 и член 78 став 1 од
Статутот на Општината Валандово, Советот
на Општина Валандово, на десеттата редовна
седница одржана на ден 26.04.2018 година
донесе
ОДЛУКА
за временско ограничување на располагање
со Проектот Културата како предност за
одржлив развој на туризмот/ Culture as an
asset for sustainable tourism development,
Acronym CulTour по завршување со
неговата имплементација

Член 1
Со оваа Одлука, временски се
ограничува располагањето со реализираниот
Проект ,,Културата како предност за одржлив
развој на туризмот / Culture as an asset for
sustainable tourism development, Acronym
CulTour,,
проект
по
инструментот
за
претпристапна помош – ИПА, INTERREG –
ИПА Програма за прекугранична соработка,
CCI 2014TC16I5CB006
Член 2
Општина
Валандово,
по
завршувањето со имплементацијата на
Проектот од член 1 од оваа Одлука, се
обврзува дека најмалку во
период од 5
години ќе го користи истиот за целите на
проектот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-70/5
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 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
za objavuvawe na Odlukata za davawe soglasnost
da se pokrene postapka za eksproprijacija na
nedvi`en imot-del od KP br.3601 KO Valandovo
GR zaradi realizacija
нa javen interes-Rekonstrukcija na del od
bulevar na ulica “Prvomajska” vo Valandovo

СЕ ОБЈАВУВА Odlukata za davawe
soglasnost da se pokrene postapka za
eksproprijacija na nedvi`en imot-del od KP
br.3601
KO
Valandovo
GR
zaradi
realizacija нa javen interes-Rekonstrukcija
na del od bulevar na ulica “Prvomajska” vo
Valandovo, што Советот на Општина
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Валандово ја донесе на десеттата редовна
седница, одржана на ден 26.04.2018 година.
Бр.08-544/6
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на ~len 26, stav 1 to~ka 6
od Zakonot za eksproprijacija ( „Sl.Vesnik
na RM“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15,
192/15, 23/16 i 178/16), ~len 62 stav 1 od
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 45, ~len 47
stav 1 i ~len 78 stav 1 od Statutot na
Op{tina Valandovo, Советот на Општина
Валандово, на десеттата редовна седница
одржана на ден 26.04.2018 година, donese
ODLUKA
za davawe soglasnost da se pokrene postapka za
eksproprijacija na nedvi`en imot-del od KP
br.3601 KO Valandovo GR zaradi ealizacija
нa javen interes-Rekonstrukcija na del od
bulevar na ulica “Prvomajska” vo Valandovo

^len 1
So ovaa odluka se dava soglasnost
da se pokrene postapka za eksproprijacija
na
zemji{te
vo
Valandovo,
zaradi
realizacija
na
javen
interesRekonstrukcija na del od bulevar na ulica
“Prvomajska” vo Valandovo.
^len 2
Nedvi`nosta za koja se pokrenuva
inicijativa za eksproprijacija e:
Дел од КП бр.3601, во КО Валандово ГР
мв.„Првомајска“,
2
-катастарска култура-ГЗ-ГНЗ, површина 40м ,
право на недвижност-сосопственост;
Сосопственици на недвижноста од
точка 1 на овој член се Зајкова Ели од
Валандово и Зајкова Тереза од Валандово на
по ½ идеален дел.
^len 3
Namenata na zemji{teto opi{ano vo
~len 2 od ovaa Odluka
predvidena so
urbanisti~ki plan e E1-infrastrukturaulica
^len 4
Vrednosta na nedvi`nosta koja e
predmet na eksproprijacija so ovaa Odluka
2
iznesuva
1.150,00den/m ,
soglasno
Izve{tajot za procenka broj 0801-56 od
24.04.2018 godina, izraboten od ovlasten
procenitel MB-Proces DOO Gevgelija.
Soglasno procenetata vrednost od
prethodniot stav, ponudenata cena na
2
sosopstvenicite }e iznesuva 40м х 1.150,00
= 46.000,00 denari, odnosno na sekoj od
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sosopstvenicite se ponuduva nadomestok za
ekspropriranata nedvi`nost od po 23.000,00
denari.
^len 5
Ovaa odluka vleguva vo sila od
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Valandovo”.
Бр.08-70/6
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 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 зa одобрување

на средства за реализација на програмски
активности на ФК „Победа“ Валандово
СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
зa
одобрување на средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“
Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на десетта редовна
седница, одржана на ден 26.04.2018 година.
Бр.08-544/7
27.04.2018 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 десеттата редовна
седница одржана на ден 26.04.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
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 лигаИсток во сезоната 2017/18 година .
Член 2
Исплатата на
средствата да се
изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 463120 трансфери до спортски
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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.08-70/7
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 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 зa финансиска
подршка за покривање на трошоци на
27-миот меѓународен фестивал пролетни
веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли,
Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
зa
финансиска подршка за покривање на
трошоци на 27-миот меѓународен фестивал
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ –
Чалакли, Валандово, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на десетта
редовна седница, одржана на ден 26.04.2018
година.
Бр.08-544/8
27.04.2018 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 десеттата редовна
седница одржана на ден 26.04.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa финансиска подршка за покривање на
трошоци на 27-миот меѓународен фестивал
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ –
Чалакли, Валандово
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Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
одобруваат средства во износ од 180.000,00
денари, како финансиска подршка на
организаторот на Меѓународниот фестивал
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ –
Чалакли, Валандово за
покривање на
трошоците на 27-тиот меѓународен фестивал
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ –
Чалакли, Валандово.
Член 2
Исплатата на средствата да се
изврши од програма А0-Совет на општина,
подставка 463190 останати трансфери до
невладини организации, на сметка на
барателот.
Член 3
Корисникот е должен, одобрените
средства, наменски да ги употреби и за
истите во рок од 15 дена од нивната
реализација да достави финансиски 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.08-70/8
Совет на Општина Валандово
27.04.2018 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 Заклучокот зa давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2018 година на Јавната општинска установа
Дом на културата „25-ти Мај“
Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот зa давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување за 2018 година на Јавната
општинска установа Дом на културата „25-ти
Мај“ Валандово, што Советот на Општина
Валандово го донесе на десетта редовна
седница, одржана на ден 26.04.2018 година.
Бр.08-544/9
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов
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Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,
27/16 и 35/18), 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 десеттата редовна седница
одржана на ден 26.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Годишниот план
за вработување за 2018 година на Јавната
општинска установа Дом на културата
„25-ти Мај“ Валандово
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на
Годишниот план за вработување за 2018
година на Јавната општинска установа Дом на
културата „25-ти Мај“ Валандово, бр.01-25/1
од 12.04.2018.
2. Заклучокот влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-70/9
Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________
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