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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
за ослободување од плаќање на комунална
такса за користење на простор пред деловните
простории за вршење на угостителска дејност
на подрачјето на Општина Валандово за време
на вонредна состојба

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
ослободување од плаќање на комунална
такса за користење на простор пред
деловните
простории
за
вршење
на
угостителска дејност на подрачјето на
Општина Валандово за време на вонредна
состојба, што Советот на Општина Валандово
ја донесе на триесет и четвртата редовна
седница, одржана на ден 29.04.2020 година.
Бр.09-399/8
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и
член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 21 став 1
точка 43, член 45 и член 47 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
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на kомунална
такса за користење на простор пред деловните
простории за вршење на угостителска дејност
на подрачјето на Општина Валандово за време
на вонредна состојба

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 4

Член 1
Угостителските објекти кои вршат
угостителска дејност на подрачјето на
Општина Валандово СЕ ОСЛОБОДУВААТ од
плаќање на комунална такса за користење на
простор пред деловните простории, за време
на траење на вонредната состојба и мерките
за забрана на работа на угостителските
објекти, наложени со Одлука на Владата на
Република
Северна
Македонија
за
спречување на внесување и ширење на
коронавирусот COVID-19.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“ .
Бр.08-34/8
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
ослободување ослободување од плаќање
на месечен надоместок за користење на
недвижна ствар „Полигон за обука на возачи“
на КП 562, 891 и 892 КО Раброво, Општина
Валандово за време на вонредна состојба

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
ослободување од плаќање наослободување
од плаќање на месечен надоместок за
користење на недвижна ствар „Полигон за
обука на возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО
Раброво, Општина Валандово за време на
вонредна состојба, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/9
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и
член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 21 став 1
точка 43, член 45 и член 47 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

30.04.2020 година
ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на месечен
надоместок за користење на недвижна ствар
„Полигон за обука на возачи“ на КП 562, 891 и
892 КО Раброво, Општина Валандово за
време на вонредна состојба

Член 1
За време на траењето на вонредната
состојба и мерките за забрана на одржување
на наставата и спроведувањето на обуките и
испитите во испитните центри од страна на
школите за обука за возачи, наложени со
Одлука на Владата на Република Северна
Македонија за спречување на внесување и
ширење на коронавирусот COVID-19, СЕ
ОСЛОБОДУВААТ од плаќање на месечниот
надоместок, за користење Полигонот за обука
на возачи на КП 562, 891 и 892 КО Раброво,
Испитните центри и Школите за обука за
возачи, со кои Општина Валандово има
склучено договор за закуп.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник“ на
Општина Валандово.
Бр.08-34/9
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување
исплата на средства за пријавена а
неисплатена штета од временски
неприлики-град

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување
исплата
на средства
за
пријавена а неисплатена штета од временски
неприлики-град, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/10
30.04.2020 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 триесет и четвртата

СТРАНА 4
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редовна седница одржана на ден 29.04.2020
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување исплата на средства за
пријавена а неисплатена штета од
временски неприлики-град

Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина
Валандово одобрува да се изврши исплата на
средства за утврдени, а неисплатени штети
предизвикани од временски неприлики-град,
што атарот на населеното место Грчиште го
зафати на ден 23 јули 2018 година и тоа:
- Износ од 25.991,00 денари на Филова
Маца од Валандово, за неисплатени штети;
- Износ од 16.583,00 денари на Филов
Ѓорѓе од Валандово, разлика за погрешно
проценета и исплатена штета.
Член 2
Исплатата на одобрените средства да
се изврши од програма АО-Совет на општина,
ставка
412
110
Постојана
резерва
(непредвидливи расходи), на банкарска
трансакциона сметка и тоа:
- На
Филова
Маца
ЕМБГ
2309959468018, бр.на с-ка 210501599949477
НЛБ Банка;
- На Филов Ѓорѓе ЕМБГ 2804953463007,
бр.на с-ка 210501593026393 НЛБ Банка
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/10
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување
парична помош на Трговско друштво за
радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ
Струмица за санирање на штети од пожар

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
одобрување одобрување парична помош на
Трговско друштво за радиодифузија ТВКАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за санирање
на штети од пожар, што Советот на Општина

30.04.2020 година

Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/11
30.04.2020 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), член 45, член 47 став 1 и член
96 став 2 од Статутот на Општина Валандово,
Советот на Општина Валандово, по предлог
на Градоначалникот, на триесет и четвртата
редовна седница одржана на ден 29.04.2020
година, донесе
ОДЛУКА
зa одобрување парична помош на Трговско
друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица за санирање на
штети од пожар

Член 1
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година, се одобрува
парична помош во износ од
30.000,00
денари, како солидарна помош, на ТДР ТВКАНАЛ ВИС Струмица за санирање на штети
од пожар што ја има зафатено регионалната
Телевизија ВИС на ден 25 03.2020 година.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука
се издвојуваат од Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година, потставка 412110Постојана резерва (непредвидени расходи),
потпрограма АО-Совет на општина.
Член 3
Средствата да се уплатат на Трговско
друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица ЕДБ: 4027991116842
Еуростандард банка: 370 0411001287 27
Стопанска банка: 200 0027623955 77
Охридска банка: 530 0601005727 80.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/11
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 4
РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изработка на
идејно решение за реконструкција и автентична
реставрација на центалното градско подрачје,
старата Валандовска чаршија и зградите за
колективно домување во Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изработка
на идејно решение за реконструкција и
автентична реставрација на центалното
градско подрачје, старата Валандовска
чаршија
и
зградите
за
колективно
домување во Валандово, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на триесет и
четвртата редовна седница, одржана на ден
29.04.2020 година.
Бр.09-399/14
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 97 од Законот за
градење („Службен весник на РМ“ бр.
130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 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, 64/18, 168/18 и
“Службен весник на РСМ“ бр. 244/19 и 18/20
), член 22 став1 точка 1, член 36 став 1 точка
15 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002),
член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка
43, член 45 и член 47 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
ОДЛУКА
за изработка на идејно решение за
реконструкција и автентична реставрација на
централното градско подрачје, старата
Валандовска чаршија и зградите за колективно
домување во Валандово

Член 1
Со оваа Одлука се отпочнува постапка
за изработка на идејно решение за
реконструкција и автентична реставрација на
централното градско подрачје, старата
Валандовска
чаршија
и
зградите
за
колективно домување во Валандово.
Член 2
Идејното решение од член 1 на оваа
Одлука ќе го изработат стручните служби од
Одделението за урбанизам, комунални
дејности, заштита на животната средина и
локален економски развој на Општинската
администрација на Општина Валандово, во
соработка со архитекти од општината.
Член 3
Се овластува Градоначалникот
Општина Валандово да формира тим од

на

30.04.2020 година

архитекти од општината, кои што ќе бидат
вклучени во изработката на Идејното
решение.
Член 4
Одлука за усвојување на предложеното
Идејно решение ќе донесе Советот на
Општина Валандово.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник“ на
Општина Валандово.
Бр.08-34/14
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за поведување
на постапка за давање во закуп на недвижна
ствар шанк со летна тераса и подрумски
простор во населеното место Удово на
КП 3695 КО Градец со спроведување на
постапка за јавно надавање

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
поведување на постапка за давање во
закуп на недвижна ствар шанк со летна
тераса и подрумски простор во населеното
место Удово на КП 3695 КО Градец со
спроведување
на
постапка
за
јавно
надавање, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/15
30.04.2020 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 („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 22
став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 15 и член
62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.Весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15 став 1
точка 3, член 21 став 1 точка 32, член 47 став
1, член 89 и член 91 од Статутот на Општина
Валандово, а во согласност со Одобрението
за поставување на урбана опрема за
туристички и културни настани бр.УПI 12-95
од 20.08.2018 година,

СТРАНА 6

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 4

Советот на Општина Валандово на
триесет и четвртата редовна седница,
одржана на ден 29.04.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за поведување на постапка за давање во закуп
на недвижна ствар шанк со летна тераса и
подрумски простор во населеното место Удово
на КП 3695 КО Градец со спроведување на
постапка за јавно надавање

Член 1
СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА за давање
во закуп на недвижна ствар шанк со летна
тераса и подрумски простор во населеното
место Удово на КП 3695 КО Градец, со
спроведување на постапка за јавно надавање.
Член 2
Се
задолжува
Комисијата
за
спроведување
на
постапки
за
јавно
наддавање
на
градежно
земјиште
сопственост на Република Македонија,
формирана со Решение на Градоначалникот
на Општина Валандово број 09-1383/1 од
17.12.2018 година, да ја прибави потребната
документација и да изврши објава за давање
под закуп на недвижната ствар од член 1 на
оваа Одлука.
Член 3
Недвижната ствар од член 1 на оваа
Одлука се дава под закуп за период од 5 (пет)
години.
Член 4
Висината
на
почетната
месечна
закупнина изнесува 0,5% од проценетата
вредност на недвижната ствар.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Валандово“ .
Бр.08-34/15
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
одложување
на „Фолк – Фест Валандово 2020“

СЕ
ОБЈАВУВА
Одлуката
за
поведување на постапка за давање во закуп
на недвижна ствар шанк со летна

30.04.2020 година

тераса и подрумски простор во населеното
место Удово на КП 3695 КО Градец со
спроведување
на
постапка
за
јавно
надавање, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/16
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и
член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 21 став 1
точка 43, член 45 и член 47 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
ОДЛУКА
за одложување на „Фолк – Фест
Валандово 2020“

Член 1
Поради состојбата од пандемијата со
корона вирусот COVID-19, СЕ ОДЛОЖУВА
одржувањето на „Фолк-Фест Валандово 2020
година“, кој беше закажан за крајот на месец
Мај 2020 година.
Член 2
Советот на Општина Валандово,
согласно
со
понатамошниот
тек
на
пандемијата и мерките за превенција кои ќе
бидат наложени, ќе донесе Одлука за негово
одржување во 2020 година.
Член 3
Досега
спроведените
постапки
и
планираните активности според календарот
за одржување на фестивалот во месец Мај,
се ставаат во мирување.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/16
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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

СТРАНА 7

„СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК“ Бр. 4

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и улици во
Општина Валандово за 2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и улици во
Општина Валандово за 2019 година, што
Советот на Општина Валандово го донесе на
триесет и четвртата редовна седница,
одржана на ден 29.04.2020 година.
Бр.09-399/2
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и
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
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Извештајот за
реализацијата на Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во Општина Валандово
во 2019 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за
реализацијата на Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во Општина Валандово во
2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/2
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на јавното
осветлување во Општина Валандово за
2019 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација на

30. 04.2020 годina

Програмата за одржување на јавното
осветлување во Општина Валандово за 2019
година, што Советот на Општина Валандово
го донесе на триесет и четвртата редовна
седница, одржана на ден 29.04.2020 година.
Бр.09-399/4
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и
член 62 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 15
став 1 точка 4, 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
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Извештајот за реализацијата
на Програмата за одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Валандово за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за
реализацијата на Програмата за одржување
на јавното осветлување на подрачјето на
Општина Валандово за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/4
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Валандово за извештајниот
Период (кумулативно) за квартал 01.01.2020
година до 31.03.2020 година

СЕ
ОБЈАВУВА
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување
на
Буџетот
на
општина
Валандово
за
извештајниот
период
(кумулативно) за квартал 01.01.2020 година
до 31.03.2020 година, што Советот на
Општина Валандово го донесе на триесет и
четвртата редовна седница, одржана на ден
29.04.2020 година.

СТРАНА 8
Бр.09-399/7
30.04.2020 год.
Валандово

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр. 4
Градоначалник
на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
зa усвојување нa Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Валандово
за извештајниот период (кумулативно)
за квартал 01.01.2020 година до 31.03.2020
година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Валандово
за
извештајниот
период
(кумулативно) за квартал 01.01.2020 година
до 31.03.2020 година, на вкупно остварени
приходи од 54.902.001,00 денари, односно
19,72% од планираните приходи и на
извршени расходи од 46.439.518,00 денари,
односно 16,68% од планираните расходи.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/7
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
надоместок за приклучување на корисник во
канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во населените места
Брајковци, Балинци и Марвинци

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката
за утврдување
на надоместок за приклучување на корисник
во канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во населените места
Брајковци, Балинци и Марвинци, што Советот
на Општина Валандово го донесе на триесет
и четвртата редовна седница, одржана на ден
29.04.2020 година.

Бр.09-399/12
30.04.2020 год.
Валандово

30.04.2020 година
Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од
Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ” бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
„Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62
од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45
од Статутот на Општина Валандово, Советот
на Општина Валандово, на триесет
и
четвртата редовна седница одржана на ден
29.04.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Одлуката за
утврдување на надоместок за приклучување
на корисник во канализациониот систем за
одведување на урбани отпадни води во
населените места Брајковци, Балинци и
Марвинци

1. Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на надоместок за приклучување
на корисник на канализациониот систем за
одведување на урбани отпадни води во
населените места Брајковци, Балинци и
Марвинци, бр.02-189/2 од 24.04.2020 година,
донесена од Управниот одбор на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/12
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за донесување на
ценовник на услуги поврзани со приклучок во
канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во населените места
Брајковци, Балинци и Марвинци

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање
согласност на Одлуката
за утврдување
на надоместок за приклучување на корисник
во канализациониот систем за одведување на
урбани отпадни води во населените места
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Брајковци, Балинци и Марвинци, што Советот
на Општина Валандово го донесе на триесет
и четвртата редовна седница, одржана на ден
29.04.2020 година.
Бр.09-399/13
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од
Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ” бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и
„Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62
од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45
од Статутот на Општина Валандово, Советот
на Општина Валандово, на триесет
и
четвртата редовна седница одржана на ден
29.04.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зa давање согласност на Одлуката за
донесување на ценовник на услуги поврзани
со приклучок во канализациониот систем за
одведување на урбани отпадни води во
населените места Брајковци, Балинци и
Марвинци

1. Се дава согласност на Одлуката за
донесување на ценовник на услуги поврзани
со приклучок во канализациониот систем за
одведување на урбани отпадни води во
населените места Брајковци, Балинци и
Марвинци, бр.02-189/3 од 24.04.2020 година,
донесена од Управниот одбор на ЈП
„Комунален сервис“ Валандово.
2. Заклучокот влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/213
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Годишната Програма за
изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Годишната рограма за
изградба, реконструкција и
одржување на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2020 година, што Советот на
Општина Валандово ја донесе на триесет и
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четвртата редовна седница, одржана на ден
29.04.2020 година.
Бр.09-399/3
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 14 став 4 од
Законот за јавните патишта („Службен весник
на РМ“ бр. 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 и 163/16), член 62 во врска со член 22
став 1 точка 4 од Законот за локалната
самоуправа патишта („Службен весник на РМ“
бр. 5/2002, член 21 став 1 точка 12 и чќен 45,
во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на трисет и четвртата редовна
седница, одржана на ден 29.04.2020 година,
донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2020 година

I
Со оваа Програма се утврдува обемот
на
работа,
средствата
за
изградба,
одржување, реконструкција и заштита на
локалните патишта и улици во Општина
Валандово во 2020 година, нивниот распоред
и начинот на користење.
II
За
изградба,
одржување,
реконструкција и заштита на локалните
патишта и улици, Општина Валандово со
Буџетот за 2020 година ги има планирано
следните средства:
Во
Програма
JD0
Изградба
и
реконструкција на локални патишта и улици
41.920.000,00 денари.
Во Програма JDA Изградба на локални
патишта и улици во град Валандово и
населените места 2.800.000,00 денари..
Во Програма J60 Одржување на
локални патишта, улици и регулирање на
режимот на сообраќајот 800.000,00 денари.
III
Средствата од точка
Програма ќе се употребат
намена:

2 на оваа
за следната

Програма JD0 41.920.000,00 денари
IЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ :.

1. 17.700,00 денари, за завршување со
изградбата на ул.„Вардарска“ во населеното
место Удово (13.850.000,00
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денари се од Агенцијата за финасиска
поддршка во земјоделството и руралниот
развој, а 3.850.000,00 денари од Општина
Валандово);
2. 19.750.000,00 денари за завршување
со изградбата на пат за поврзување на
Регионален R-1105 со населено место Горна
Маала
(15.950.000,00
денари
се,
a
3.800.000,00 денари од Општина Валандово);
3. 1.160.000,00 денари, за тампонирање
на
дел
од
пат
Башибос-Бајрамбос
(976.000,00 денари се од Агенцијата за
финасиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој, a 184.000,00 денари од
Општина Валандово);
4. 1.400.000,00 денари, за завршување
на сообраќајното поврзување на Индустриска
зона Раброво со Регионален пат R 1105
(461.000,00 денари се од Бирото за
регионален развој и Министерството за
локална самоуправа согласно Програмата за
рамномерен регионален развој за 2019
година, a 939.000,00 денари се од Општина
Валандово);
5. 1.150.000,00 денари, за Уредување на
влезот и просторot испред станбена зграда
над
бензинска
пумпа
во
Валандово
(средствата се од Буџетот на Општина
Валандово).
6. 200.000,00
денари
за
надзор
(средствата се од Буџетот на Општина
Валандово).
7. 560.000,00 денари, за завршување на
Изработката и ревизијата на основен проект:
- за локален пат за поврзување на село
Чалакли со село Татарли;
- за локален пат за поврзување на
с.Јосифово со с.Калково;
фаза сообраќај за приклучок на
индустриска зона Раброво на Регионален пат.
(средствата се од Буџетот на Општина
Валандово).
Програма JDA 2.800.000,00 денари.
IЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И
ПАТИШТА ВО ГРАД ВАЛАНДОВО И
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:
1. 2.800.000,00 денари за Изградба и
реконструкција на улици во град Валандово
(средствата се од Агенцијата за државни
патишта).
Програма J60 800.000,00 денари.
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ
ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА
РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈОТ
1. 500.000,00 денари, за Поставување на
сливници и канали за атмосферски води на
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улици во населените места Јосифово,
Удово и Валандово (средствата се од Буџетот
на Општина Валандово)..
2. 300.000,00 денари за одржување на
улици и патишта (средствата се од Буџетот на
Општина Валандово).
IV
Програмата влегува во сила со денот
на објавување во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-34/3
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата
за изградба и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изградба
и одржување на јавното
осветлување на
подрачјето на Општина
Валандово за
2020 година, што Советот на Општина
Валандово ја донесе на триесет и четвртата
редовна седница, одржана на ден 29.04.2020
година.
Бр.09-399/5
30.04.2020 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 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член
21 став 1 точка 13 и член 45 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на триесет и четвртата редовна
седница, одржана на ден 29.04.2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
зa изградба и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на
Општина Валандово за 2020 година

1. Вовед
Со
оваа
Програма
се
уредува
преземањето на активности за изградба,
проширување и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Валандово за 2020 година.
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2. Одржување на јавното осветлување
Согласно Одлуката за комунален ред во
Општина Валандово и мерките за нејзиното
спроведување,
Советот
на
Општина
Валандово со оваа Програма го уредува
одржувањето на јавното осветлување, кое
опфаќа
одржување
на
објектите
и
инсталациите во исправна состојба, чистење
и замена на светлечките тела (сијалици и
арматури),
означување
(нумерирање),
чистење и боење на електричните столбови.
Со
Програмата
се
утврдуваат
активностите за одржување на јавното
осветлување за 2020 година, односно се
утврдува
обемот
и
динамиката
на
одржувањето, нивното финансирање, како и
финасирањето на потрошената електрична
енергија
од
јавното
осветлување
во
општината.
Финасирањето на јавното осветлување
е уредено со Законот за комуналните такси,
според кој за користење и одржување на
јавното осветлување е пропишано плаќање
на комунална такса.
Наплатата на комуналната такса за
користење
и
одржување
на
јавното
осветлување од имателите на броило ја врши
ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ-Гевгелија и ја
уплаќа на сметка на Буџетот на Општина
Валандово.
Финансирањето на одржувањето на
јавното осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на Општина Валандово и тоа преку:
Програма Ј3 – Јавно осветлување во
вкупен износ од 8.400.000,00 денари, од кои:
за изградба на нови и проширување
на постојните линии ..............1.300.000,00 ден;
за
тековна
потрошувачка
на
електрична енергија ............. 5.000.000,00 ден;
за набавка на материјали за тековно
одржување ............................ 800.000,00 ден;
за одржување на јавното осветлување
................................................ 700.000,00 ден;
за
новогодишно
украсување
................................................ 600.000,00 ден;
Редовното одржување на јавното
осветлување ќе се врши врз основа на
поднесена пријава – барање од страна на
граѓани, Месни заедници како и по извршени
редовни контроли како теренски увиди за
согледување на состојбите, отстранување на
утврдените дефекти и доведување на јавното
осветлување во исправна состојба.
Со редовното одржување на јавното
осветлување се опфаќа:
замена
сијалици;

на

прегорени

и

скршени
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замена
на
оштетени
светлосни
арматури;
замена на заштитни стакла;
замена на сите останати елементи на
сијаличното место (пригушници, фасонки и
сл.);
Изградбата,
проширувањето,
реконструкцијата на мрежата на јавното
осветлување, набавката на материјали за
тековно одржување, редовното одржување на
јавното осветлување, како и новогодишното
украсување
ќе
го
вршат
овластени
претпријатија, избрани во постапка за јавна
набавка.
Спроведувањето на Програмата ќе се
врши
преку
одговорните
лица
во
администрацијата на Општина Валандово, а
ќе го следи Комисијата за јавно осветлување
и за контрола на наменското трошење на
средствата за јавно осветлување
3. Изградба и реконструкција на јавното
осветлување
Интервенциите кои се планира да бидат
вршени на јавното осветлување во 2020
година дадени се во следната табела:
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41-42
34-50-51-52-53
40-54-55-56
46-47-48
49
253

Трафо-одвојување на метален
ормар
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа

Грчиште
Г. Маала
Калково
Калоково
Калоково
Калоково
Пирава
Пирава
Пирава
Казандол
Казандол
Казандол
Казандол
Брајковци
Балинци
Марвинци
Марвинци

село
работилници
23-24
20-26-27-28
1-25
2-29-30-31-32
59-78-79-80-81
77-81-82

Валандово
Раброво
Чалакли
Кочули
Собри
Дедели
Удово
Удово
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59-61-62-63-64
Летниковци
1-48
1-27-40-41
Улица
Вардарска
Улица
од
Гробишта до
Спомен
костурница

Мет.столб
6,00м
/бр

Мет.солб
9,00м
/бр

2
3
3

СКС
2х16 мм/м

Нова
Канделабра
/бр

Мерен
Ормар
/бр
1

70
140
130
90
40

2
4
3
2
1
1

1
1

40
400

1
8

130
50
160
150

2
3
1
4
5

80

2

1

Проширување на мрежа
Замена на метален столб по
регионален пат
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа

1

Проширување на мрежа
Замена на метален столб по
регионален пат
Проширување на мрежа-под
гробишта
Проширување на мрежа-село
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа
Проширување на мрежа-влез
Нова линија со 41 сијалични
места
Нова линија

2

Согласно
донесените
Одлуки
и
физибилити студија за примена на мерки за
енергетска ефикасност во системот за јавно
осветлување во Општина Валандово, ќе се
спроведе постапка за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција на јавното
осветлување во општината преку воведување
мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО
Модел. Со реконструкцијата на постоечкиот
систем за јавно осветлување, значително ќе
се
подобри
квалитетот
на
јавното
осветлување и ќе се остварат енергетски
заштеди кои ќе донесат финансиски бенефит
за Општината, а ќе придонесат и кон
намалување на штетните емисии во
атмосферата.
Во
реализацијата на сето тоа
општината ќе нема директни финансиски

30. 04.2020 годina

1

3
1
4
4

1

1

3
1
1

1

80

2

1
2
2

41

90
90
80
40
150
1400

2
4
2
1
3
41

4

160

4

издатоци бидејќи отплатата на инвестицијата
ќе се врши преку енергетските заштеди.
Во рамките на реализацијата на овој
проект ќе бидат заменети сите натриумови
светилки со нови ЛЕД инсталации, соодветни
на типот на осветлувањето, а комплетно ќе
биде реконструирано и осветлувањео на
градскиот плоштад во Валандово.
Ќе се изврши санација на оштетената
електрична инсталација на Паркот во
.Јосифово, како и на ЛЕД инсталацијата на
улица „Вардарска“ во Валандово спроти
Скалеста зграда над Бензинска пумпа.
4. Новогодишно украсување
Во рамките на реализацијата на оваа
Програма
ќе
биде
опфатено
и
Новогодишното украсување на Општината, кој
веќе повеќе години по ред се реализира во

месец декември. За таа цел Општината ќе
за избор на правен субјект кој ќе го изврши
спроведе јавна и транспарентна постапка
СТРАНА 13
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украсувањето. Новогодишното украсување ќе
биде по принцип на изнајмување.
5.
Оваа Програма влегува во
сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Валандово“.
Бр.08-34/5
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 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
РЕШЕНИЕ
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 дополнување на
Програмата за
урбанистичко планирање во
Општина
Валандово во 2020 година, што
Советот на Општина Валандово ја донесе на
триесет и четвртата редовна седница,
одржана на ден 29.04.2020 година.
Бр.09-399/6
30.04.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Vrz osnova na ~len 80-a, stav 1 od
Zakonot za gradewe (“Sl.vesnik na RM” br.
130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 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, 64/18, 168/18 i
“Sl.vesnik na RSM” br. 244/19 i 18/20 ), ~len
22, stav 1, to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.
5/2002), ~len 15, stav 1, to~ka 1 и ~len 45 od
Statutot na op{tina Valandovo, Sovetot na
Op{tina Valandovo na trieset i ~etvrtata
redovna sednica, odr`ana na den 29.04.2020
godina, donese
PROGRAMA
za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za postavuvawe na urbana oprema vo
Op{tina Valandovo za 2020 godina

^len 1
Vo programata za postavuvawe na
urbana oprema vo Op{tina Valandovo za
2020 godina br.08-162/8 od 30.12.2019 godina
(“Sl. Glasnik na Op{tina Valandovo”

br.16/19),se vr{at slednite izmeni i
dopolnuvawa:
Po to~ka B-7, se dodava nova to~ka B-8
koja glasi::
“B-8. Vo naselenite mesta vo Op{tina
Valandovo
mo`e
da
se
postavuvaat
avtobuski postojki.
Postojkite se predviduavaat na
slednite lokacii:
- KP 3267/1 KO Valandovo,
- KP 15622 KO Pirava,
- KP 2314 KO Josifovo,
- KP 4159/1 KO Gradec,
- KP 1184 KO Brajkovci,
- KP 2125/1 KO Balinci,
- KP 1836 KO Marvinci,
- KP 208/2 KO ^alakli,
- KP 316 KO Dedeli,
- KP 4272 KO Gr~i{te,
- KP 882/1 KO Rabrovo i
- KP 1822/1 KO Kalkovo”.
^len 2
Vo to~ka V-2 zborovite “B-4 do B-7” se
zamenuvaat so zborovite “B-4 do B-8”.
^len 3
Po to~ka G-4 se dodava nova to~ka G-5
koja glasi:
- “G-5. Za postavuvawe na avtobuskite
postojki baratelot e dol`en da dostavi
ideen proekt.
^len 4
Ovaa programa vleguva vo sila so
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Valandovo.
Бр.08-34/6
Совет на Општина Валандово
29.04.2020 год.
Претседател
Валандово
Владимир Марков

___________________________

