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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 користење канцеларија на
Јавна Установа Центар за социјална
работа Валандово
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање
на користење канцеларија на Јавна Установа
Центар за социјална работа Валандово, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
дванaесеттата редовна седница, одржана на
ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/2
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 3 став 2 и член 21
став 1 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска
сопственост(“Службен весник на РМ”

ГЛАСНИК”

Бр. 9

СТРАНА 2

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), член
64 став 3 и член 67 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 78 став 1 и член 80 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина
Валандово
на
дванаесеттата
редовна седница, одржана на 22.06.2018
година, донесе
ОДЛУКА
зa давање на користење канцеларија на
Јавна Установа Центар за социјална работа
Валандово

Член 1
Со оваа Одлука на ЈУ Центар за
социјална
работа
Валандово
за
администрирање на правата од областа на
социјалната заштита и заштитата на децата,
се дава на користење на неопределено
време, без надоместок, канцеларија на
2
приземје со површина од 16м во објект
Општинска зграда на КП 246, сопственост на
Општина Валандово,.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-88/3
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
отстапување на движни ствари на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
отстапување на движни ствари на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово, што Советот
на Општина Валандово ја донесе на
дванaесеттата редовна седница, одржана на
ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/3
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 3 став 2 од
Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост (“Службен
весник на РМ” бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16
и 21/18), 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
Oпштина
Валандово
на
дванаесеттата

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 9

редовна седница, одржана на ден 22.06.2018
година, донесе
ОДЛУКА
за отстапување на движни ствари на
ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Член 1
Со оваа Одлука се отстапуваат во
трајна сопственост без надоместок на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово, следните
движни ствари сопственост на Општина
Валандово:
специјализирано возило за
собирање и транспорт на комунален отпад,
марка BMC, тип на мотор ISBE4 185, со број
на мотор 21906117, број на шасија
NMC518CHX9K200005,
година
на
производство 2012, со набавна вредност од
4.035.600 денари и сегашна вредност од
2.274.173 денари;.
Половна градежна машина
КАТЕРПИЛАР 428Ц со набавна вредност од
1.291.500 денари и сегашна вредност од
462.412 денари;
Потопна
пумпа
марка
LOWARA
тип
16GS751,
Q-0-250
300
366litri/min, H=161,2-96-78 52metri, N=7,5kw
со набавна вредност од 30.000 денари и
сегашна вредност од 24.134 денари;
Метални
поцинкувани
3
контејнери од 1.1м , 105 броја, со набавна
вредност од 1.756.583 денари и сегашна
вредност од 853.774 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Валандово.
Бр.08-88/4
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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 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 дванaесеттa

26.06.2018 година

та редовна седница,
22.06.2018 година.
Бр.09-772/4
26.06.2018 год.
Валандово

одржана

на

ден

Градоначалник
на Општина 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 dvanaesettata redovna sednica odr`ana
na den 22.06.2018 godina, donese
ODLUKA
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 Petrovdenskite
praznici (12, 13 i 14.07.2018 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 оbjavuvaweto vo “Сlu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo”.
Бр.08-88/5
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за
гостувањево Република Бугарија

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“
Валандово за гостување во Република
Бугарија, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на дванaесеттата редовна седница,
одржана на ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/5
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
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„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 9

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 дванаесетта редовна
седница одржана на ден 22.06 .2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“
Валандово за гостување во Република Бугарија

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
обруваат средства во износ од 20.000,00
денари на КУД „Гоце Делчев“ Валандово како
финансиска подршка за гостување во
Република Бугарија.
. 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
„Гоце
Делчев“
Валандово
број
200000003002627 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.08-88/6
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
средства на Општинската Организација на
Црвениот крст Валандово за реализирање на
општински натпревар во прва помош

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување
средства
на
Општинската
Организација на Црвениот крст Валандово за
реализирање на општински натпревар во
прва помош, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дванaесеттата
редовна седница, одржана на ден 22.06.2018
година.
Бр.09-772/6
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

26.06.2018 година

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 дванаесетта редовна
седница одржана на ден 22.06 .2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Општинската
Организација на Црвениот крст Валандово за
реализирање на општински натпревар во прва
помош

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, се
обруваат средства во износ од 6.000,00
денари на Општинската Организација на
Црвениот крст Валандово за реализирање на
општински натпревар во прва помош.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да
се изврши од програма АО- Совет на
општина, подставка 463160-трансфери до
хуманитарни организации, на сметка на
Општинската Организација на Црвениот крст
Валандово број 200000001356537 депонент
Стопанска Банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-88/7
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
финансиска подршка организаторот на
спортската манифестација Ноќен турнир во мал
фудбал-Мемо ријал „НАЧО 2018“ с.Пирава

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување
на
финансиска
подршка
организаторот на спортската манифестација
Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал
„НАЧО 2018“ с.Пирава, што Советот на
Општина
Валандово
ја
донесе
на
дванaесеттата редовна седница, одржана на
ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/8
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 9

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 дванаесетта редовна
седница одржана на ден 22.06 .2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на финасиска подршка на
организаторот на спортската манифестација –
Ноќен турнир во мал фудбал- Меморијал
„НАЧО 2018“ с.Пирава, Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, на
организаторот на спортската манифестацијаНоќен турнир во мал фудбал Меморијал
„НАЧО 2018“ с.Пирава, Валандово, се
обруваат средства во износ од 60.000,00
денари.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да
се изврши од програма АО- Совет на
општина, подставка 464990-други трансфери,
на сметка на организаторот.
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.08-88/7
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
средства за учество на државни натпревари на
Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“
Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства за учество на државни
натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам
Плус“ Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дванаесетта редовна
седница, одржана на ден 22.06 2018 година

Бр.09-772/8
26.06.2018 год.
Валандово

26.06.2018 година
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 дванаесетта редовна
седница одржана на ден 22.06 .2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување на средства за учество на
државни натпревари на Танцовиот Спортски
Клуб „Ритам Плус“ Валандово

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, на
Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“
Валандово,
за
учество
на
државни
натпревари, се одобруваат средства во износ
од 10.000,00 денари.
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 ТСК „Ритам Плус“ Валандово, бр.
250-0000000860-53 депонент Шпаркасе банка
АД Скопје.
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.08-88/9
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава,
Валандово за учество на меѓународен
’
натпревар Word s Scholars Cup 2018 во
Барселона, Шпанија
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СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување средства на Мартин Никола
Динев од с.Пирава, Валандово за учество на
’
меѓународен натпревар Word s Scholars Cup
2018 во Барселона, Шпанија, што Советот на
Општина
Валандово
ја
донесе
на
дванaесеттата редовна седница, одржана на
ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/9
26.06.2018 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 дванаесетта редовна
седница одржана на ден 22.06 .2018 година,
донесе
ОДЛУКА
зa одобрување средства на Мартин Никола
Динев од с.Пирава, Валандово за учество на
’
меѓународен натпревар Word s Scholars Cup
2018 во Барселона, Шпанија

Член 1
Со оваа Одлука, од Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година, на
Мартин
Никола
Динев
од
с.Пирава,
Валандово му се одобруваат средства во
износ од 18.000,00 денари, за учество на
’
меѓународен натпревар Word s Scholars Cup
2018, на глобалната рунд, која ќе се одржи во
Барселона, Шпанија во периодот од 22 до 27
јули.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да
се изврши од програма АО-Совет на општина,
подставка 464990 Други трансфери, на
банкарска трансакциона сметка на Мартин
Никола Динев од с.Пирава, Валандово
.бр.210501695785865 депонент НЛБ Тутунска
банка АД-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-88/10
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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

26.06.2018 година
РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката зa вклопување
на бесправно изграден објект-бензинска
пумпа на КП 502/2 КОРаброво при донесување
на Урбанистичко-Планска Документација за
проширување на лански опфат

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за Одлуката
зa вклопување на бесправно изграден објектбензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при
донесување
на
Урбанистичко-Планска
Документација за проширување на плански
опфат, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дванaесеттата редовна седница,
одржана на ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/10
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 11 i ~len 12, stav
1, alineja 7 od Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti (“Sl.Vesnik na
RM” br. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13,
44/14, 115/14, 199/14, 124/15 , 129/15, 217/15,
31/16 i 190/17), ~len 2, stav 2 od
Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na
bespravnite
objekti
vo
urbanisti~ko
planskata dokumentacija (“Sl.Vesnik na RM”
br. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 i 52/16),
~len 22 stav 1 to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Sl.Vesnik na RM”
br.5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 1, ~len 45 i
~len 47 stav1 od Statutot na Op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo,
na dvanaesettata redovna sednica odr`ana
na den 22.06.2018 godina, donese:
ODLUKA
za vklopuvawe na bespravno izgraden objektbenzinska pumpa na KP 502/2 KO Rabrovo pri
donesuvawe na Urbanisti~ko - Planska
Dokumentacija za pro{iruvawe na planski opfat

^len 1
So ovaa Odluka se predviduva
vklopuvawe na bespraven objekt-benzinska
pumpa izgradena na KP 502/2 KO Rabrovo pri
donesuvawe
na
Urbanisti~ko-Planska
Dokumentacija so koja }e se izvr{i
pro{iruvawe na planskiot opfat.
^len 2
Ovaa odluka vleguva vo sila po
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{ti
na Valandovo”.
Бр.08-88/11
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
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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
вклопување на бесправен објект- Полигон
за обука на возачи изграден на КП 562, 891
и 892 КО Раброво

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
вклопување на бесправен објект- Полигон за
обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892
КО Раброво, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дванaесеттата
редовна седница, одржана на ден 22.06.2018
година.
Бр.09-772/11
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 11 i ~len 12, stav
1, alineja 7 od Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti (“Sl.Vesnik na
RM” br. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13,
44/14, 115/14, 199/14, 124/15 , 129/15, 217/15,
31/16 i 190/17), ~len 2, stav 2 od
Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na
bespravnite
objekti
vo
urbanisti~ko
planskata dokumentacija (“Sl.Vesnik na RM”
br. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 i 52/16),
~len 22 stav 1 to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Sl.Vesnik na RM”
br.5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 1, ~len 45 i
~len 47 stav1 od Statutot na Op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo,
na dvanaesettata redovna sednica odr`ana
na den 22.06.2018 godina, donese:
ODLUKA
za vklopuvawe na bespravеn objekt- Poligon za
obuka na voza~i izgraden na KP 562, 891 i 892 KO
Rabrovo

^len 1
So ovaa Odluka se predviduva
vklopuvawe na bespraven objekt- Poligon
za obuka na voza~i izgraden na KP 562, 891 i
892 KO Rabrovo pri donesuvawe na
Urbanisti~ko-Planska Dokumentacija so koja
}e se izvr{i pro{iruvawe na planskiot
opfat.
^len 2
Ovaa odluka vleguva vo sila po
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Valandovo”.
Бр.08-88/12
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

26.06.2018 година

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
усогласување на намената на земјиштето
на кое се изградени бесправни објекти на
КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дпстоваришта

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
усогласување на намената на земјиштето на
кое се изградени бесправни објекти на КП 861
КО
Брајковци,
со
намена
Г4-6-дпстоваришта, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дванaесеттата
редовна седница, одржана на ден 22.06.2018
година.
Бр.09-772/12
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 11 i ~len 12, stav
1, alineja 7 od Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti (“Sl.Vesnik na
RM” br. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13,
44/14, 115/14, 199/14, 124/15 , 129/15, 217/15,
31/16 i 190/17), ~len 2, stav 2 od
Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na
bespravnite
objekti
vo
urbanisti~ko
planskata dokumentacija (“Sl.Vesnik na RM”
br. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 i 52/16),
~len 22 stav 1 to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Sl.Vesnik na RM”
br.5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 1, ~len 45 i
~len 47 stav1 od Statutot na Op{tina
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo,
na dvanaesettata redovna sednica odr`ana
na den 22.06.2018 godina, donese:
ODLUKA
za usoglasuvawe na namenata na zemji{teto na
koe se izgradeni bespravni objekti na KP 861 KO
Brajkovci, so namena G4-6-dp-stovari{ta

^len 1
So ovaa odluka se predviduva
usoglasuvawe na namenata na zemji{teto na
koe se izgradeni bespravni objekti,
soglasno namenata na bespravniot objekt.
^len 2
Usoglasuvaweto na namenite }e se
izvr{i pri donesuvawe na urbanisti~koplanskata dokumentacija.
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26.06.2018 година

^len 3
Usoglasuvaweto na namenite vo
urbanisti~ko-planska
dokumentacija
se
predvidiuva za KP 861 KO Brajkovci, so
namena G4-6-dp-stovari{ta.

^len 1
So ovaa Odluka se formira
Univerzalna
edinica
za
za{tita
i
spasuvawe od elementarni nepogodi na
teritorijata na Op{tina Valandovo.

^len 4
Ovaa odluka vleguva vo sila po
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Valandovo”.

Univerzalnata edinica za za{tita i
spasuvawe se formira vo ja~ina na dve
oddelenija, spored sledniot formaciski i
personalen sostav:

Бр.08-88/12
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

Red
br

1

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката зa формирање на
Универзална единица за заштита и спасување
од елементарни непогоди на територијата на
Општина Валандово

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
формирање на Универзална единица за
заштита и спасување од елементарни
непогоди на територијата на Општина
Валандово, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на дванaесеттата
редовна седница, одржана на ден 22.06.2018
година.
Бр.09-772/13
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 93, 94 stav 3,
~len 98 stav 2, ~len 102 stav 2 i ~len 105
od Zakonot za za{tita i spasuvawe
(“Sl.Vesnik na RM” br. 36/04, 49/04, 86/08,
85/09, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16,
106/16 i 83/18), ~len 2, od Odlukata za
utvrduvawe
na
personalniot
i
materijalniot sostav na silite za za{tita
i spasuvawe “(Sl.Vesnik na RM” br. 124/06),
~len 22 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za
lokalna samourava (“Sl.Vesnik na RM” br.
5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 10 od
Statutot na Op{tina Valandovo, Sovetot
na Op{tina Valandovo na dvanaesettata
redovna
sednica
odr`ana
na
den
22.06.2018 godina, donese
ODLUKA
za formirawe na Univerzalna edinica za
za{tita i spasuvawe od elementarni nepogodi
na teritorijata na op{tina Valandovo

Vid na
obrazovanie

Zabele{ka

-Komandir

1

VSS

Tehni~ki
nauki

I EKIPA
-Izvr{itel
voditel
-Izvr{iteli

1

VSS

Tehni~ki
nauki

2

-Izvr{itel

1

SSS
VSS/SS
S

II EKIPA
-Izvr{itel
voditel
-Izvr{iteli

1

VSS

2

-Izvr{itel

1

SSS
VSS/SS
S

I
ODDELENIE

___________________________
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

Br.
na lica

Dol`nost

Medicinski
nauki
Tehni~ki
nauki
Medicinski
nauki

II
ODDELENIE

2

-Komandir

1

VSS

Tehni~ki
nauki

I EKIPA
-Izvr{itel
voditel
-Izvr{iteli

1

VSS

Tehni~ki
nauki

2

-Izvr{itel

1

SSS
VSS/SS
S

II EKIPA
-Izvr{itel
voditel
-Izvr{iteli

1

VSS

2

-Izvr{itel

1

SSS
VSS/SS
S

Vkupno lica

Medicinski
nauki
Tehni~ki
nauki
Medicinski
nauki

19

^len 2
Materijalnite
sredstva
za
Univerzalna
edinica
za
za{tita
i
spasuvawe od elementarni nepogodi na
teritorijata na Op{tina Valandovo, se
obezbeduvaat od Buxetot na Op{tina
Valandovo.
^len 3
Odlukata
za
zgolemuvawe
na
podgotvenosta i za mobilizacija na
~lenovite na Univerzalna edinica za
za{tita i spasuvawe od elementarni
nepogodi na teritorijata na Op{tina
Valandovo ja donesuva Gradona~alnikot na
Op{tina Valandovo
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^len 4
So vleguvaweto na sila na ovaa
odluka, prestanuvaat da va`at Odluka za
formirawe na univerzalna edinica za
za{tita i spasuvawe vo ELS Valandovo
donesnena na Sovet na Op{tina Valandovo
so broj 07-56/4 od 25.07.2008 godina i
Odlukata za formirawe na specijalizirana
edinica za protivpo`arna za{tita vo ELS
Valandovo donesnena na Sovet na Op{tina
Valandovo so broj 07-56/5 od 25.07.2008
godina.
^len 5
Ovaa odluka vleguva vo sila so
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo..
Бр.08-88/14
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 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
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 дванaесеттата редовна седница,
одржана на ден 22.06.2018 година.
Бр.09-772/14
26.06.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

26.06.2018 година

Врз основа на член 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 триесет и четвртата
редовна седница одржана на ден 31.05.2016
година, донесе
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 од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“.
Бр.08-88/2
Совет на Општина Валандово
22.06.2018 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

