
S lu`ben glasnik 
na Оp{tina Valandovo 

 

Број 5                                                                 01 Јуни 2021 година, вторник 
 

 

 

 

www.valandovo.gov.mk 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 

 

 
Совет на општина Валандово: 
 
 
 

1. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување  
средства за реализација на програмски активности на 
ФК „Победа“ Валандово ............................................................  2      

2. Одлука за одобрување средства за реализација на 
    програмски активности на ФК „Победа“ Валандово ...............   2 
3. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување  

 средства за реализација на програмски активности на 
    Спортски Клуб „Проект-Цико“ Јосифово ...............................     2  
4. Одлука за одобрување средства за реализација на 
    програмски активности на Спортски Клуб „Проект-Цико“ 
    Јосифово ................................................................................      2 
5. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување  

 средства за реализација на програмски активности на 
    Општинската организација на Сојузот на борците  
    Валандово ...............................................................................     2  
6. Одлука за одобрување средства за реализација на 
    програмски активности на Општинската организација 
    на Сојузот на борците Валандово .........................................      3 
7. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување 

Финансиска помош на фамилијата Стојанови од  
с.Јосифово, Валандово за лекување на дете .........................  3      

8. Одлука за одобрување Финансиска помош на фамилијата 
    Стојанови од с.Јосифово, Валандово за лекување на дете ....3 
9. Решение зa објавување на Одлуката за одобрување 

 средства за финансиска поддршка на проект на модниот  
    дизајнер Маја Арабаџиева од Валандово   .............................   3  
10. Одлука за одобрување средства за финансиска поддршка 
    на проект на модниот дизајнер Маја Арабаџиева од  
    Валандово ................................................................................   4  
 
 
 

 
 
 
 
 
11. Решение за објавување на Одлуката за одобрување 
      средства за реализација на програмски активности на 
      Здружение „Чинар Турк“ Валандово  ....................................   4 
12. Одлука за одобрување средства за реализација на 
      програмски активности на Здружение „Чинар Турк“ 
      Валандово   .............................................................................   4 
13. Решение за објавување на Одлуката за усвојување на 

  Урбанистичка ревизија за Општина Валандово  ..................    4 
14. Одлука за усвојување на Урбанистичка ревизија за  
      Општина Валандово ..............................................................   4 
15. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на 

   Информацијата за состојбата со дивите депонии во 
      Општина Валандово   ..........................................................      5 
16. Заклучок за усвојување на Информацијата за  

   состојбата со дивите депонии во Општина Валандово .....      5       
17. Решение за објавување на Заклучоците по Информаци- 
      јата за состојбата на имотот на Општина Валандово .........    5 
18. Заклучоци по Информацијата за состојбата на имотот 
      на Општина Валандово ........................................................     5 
19. Решение за објавување на Заклучокот за давање  

   согласност на Измената на Годишниот план за 
   вработување на Општина Валандово за 2021 година ......      5 

20. Заклучок за давање согласност на Измената на 
      Годишниот план за вработување на Општина Валандово 
      за 2021 година  ....................................................................      5 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valandovo.gov.mk/


 
 

 
 

 

    01.06. 2021 година              “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр.5                                                    СТРАНА 2 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување средства за 

реализација на програмски активности на  
ФК „Победа“ Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства за реализација на програмски активности на ФК 
„Победа“ Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четириесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/4                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница,  одржана на ден 31.05.2021 
година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства за реализација на  

програмски активности на ФК „Победа“ Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
износ од 60.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово за 
реализација на програмски активности. 
 

Член 2 
Исплатата на  средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 
трансфери до спортски 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 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.08-45/4                          Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                                 Претседател 
Валандово                                  Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 
 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување средства за 

реализација на програмски активности на  
Спортски клуб „Проект-Цико“ Јосифово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 

средства за реализација на програмски активности на 
Спортски клуб „Проект-Цико“ Јосифово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четириесет и седмата 
редовна седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 
Бр.09-488/5                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница  одржана на ден 31.05.2021 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на  
програмски активности на Спортски Клуб „Проект-Цико“ 

Јосифово 

 
Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
износ од 120.000,00 денари, на Спортски клуб „Проект-
Цико“ Јосифово, за реализација на програмски 
активности. 
 

Член 2 
Исплатата на  средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 
трансфери до спортски клубови, на сметка на Спортски 
клуб „Проект-Цико“ Јосифово, број 210062187090111 
депонент Тутунска 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 финансиски извештај со 
фотокопија од документацијата за намената за која се 
користени.  

 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 
 
Бр.08-45/4                         Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 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 3                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.5                              01.06.2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување средства за 

реализација на програмски активности на  
Општинската организација на Сојузот на борците 

Валандово  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства 
за реализација на програмски активности на Општинската 
организација на Сојузот на борците Валандово, одржана 
на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/6                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и седмата 
редовна седница,  одржана на ден 31.05.2021 година,  
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства за реализација на  

програмски активности на Општинската организација на  
Сојузот на борците Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
износ од 10.000,00 денари, на Општинската организација 
на Сојузот на борците Валандово, за реализација на 
програмски активности. 
 

Член 2 
Исплатата на  средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463170 – 
останати трансфери до невладини организации, на 
сметка на корисникот број 20000001354403–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 финансиски извештај со 
фотокопија од документацијата за намената за која се 
користени.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-45/6                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                                  Претседател 
Валандово                                    Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување финансиска  

помош на фамилијата Стојанови од с.Јосифово, 
Валандово за лекување на дете  

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
финансиска помош на фамилијата Стојанови од 
с.Јосифово, Валандово за лекување на дете, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на четириесет и 
седмата редовна седница, одржана на ден 31.05.2021 
година. 

 

Бр.09-488/7                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и седмата 
редовна седница  одржана на ден 31.05.2021 година,  
донесе 
  

О Д Л У К А 
зa одобрување финансиска помош на фамилијата 

Стојанови од с.Јосифово, Валандово за лекување на дете 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
нето износ од 60.000,00 денари, финансиска помош на 
фамилијата Стојанови од с.Јосифово, Валандово, за 
лекување на нивното дете Ѓургица Стојанова.  
 

Член 2 
Исплатата на одобрените средства да се изврши 

од Програма АО-Совет на општина, подставка 413110 
тековни резерви-разновидни расходи, на сметка на 
таткото на детето Зоран Стојанов број 200002563015375, 
депонент Стопанска банка.  
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-45/7                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                                  Претседател 
Валандово                                    Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување средства за 
финансиска  поддршка на проект на модниот дизјнер  

Маја Арабаџиева од Валандово  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства 
за финансиска поддршка на проект на модниот дизајнер 
Маја Арабаџиева од Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четириесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/8                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 



  

 
 

01.06. 2021 година        „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“     Бр.5                                                        СТРАНА 4 
 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница  одржана на ден 31.05.2021 
година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
за одобрување средства за финансиска поддршка на 

проект на модниот дизајнер Маја Арабаџиева од 
Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука на Маја Арабаџиева, моден 

дизајнер од Валандово, од Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година и се одобруваат средства во 
износ од 30.000,00 денари, како финансиска поддршка за 
реализација на проект, прва модна колекција на MAYA 
AURETA.  

 

Член 2 
Исплатата на одбрените средства да се изврши 

од Програма АО - Совет на општина, подставка 464 990-
други трансфери, на име Маја Арабаџиева, број на 
сметка 210501671863822, депонент НЛБ Банка. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-45/8                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                              Претседател 
Валандово                                Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување средства за  
реализација на програмски активности на Здружение 

„Чинар Турк“ Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства за реализација на програмски активности на 
Здружение „Чинар Турк“ Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четириесет и седмата 
редовна седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/10                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница,  одржана на ден 31.05.2021 
година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства за реализација на  

програмски активности на Здружение „Чинар Турк“ 
Валандово 

 
 

 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
износ од 30.000,00 денари, на Здружение „Чинар Турк“ 
Валандово за реализација на програмски активности. 
 

Член 2 
Исплатата на  средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 
трансфери до спортски клубови, на сметка на Здружение 
„Чинар Турк“ Валандово број 240220111589885 депонент 
Универзална инвестициона 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 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.08-45/10                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                                  Претседател 
Валандово                                    Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за усвојување на 

Урбанистичка ревизија за Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на 
Урбанистичка ревизија за Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет 
и седмата редовна седница, одржана на ден 31.05.2021 
година. 

 

Бр.09-488/9                                           Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
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 21 став 1 точка 44, член 45 и член 
47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот 
на Општина Валандово, на четириесет и седмата 
редовна седница,  одржана на ден 31.05.2021 година,  
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa усвојување на Урбанистичка ревизија за  

Општина Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука СЕ УСВОЈУВА Урбанистичка 

ревизија за Општина Валандово, како документ со кој 
општината ќе има интегрирани податоци за сите области 
опфатени со истата. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-45/9                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                              Претседател 
Валандово                                Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за состојбата со дивите депонии во 
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за состојбата со дивите депонии во 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на четириесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/2                                            Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 45 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница одржана на ден 31.05.2021 
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 со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-45/2                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                              Претседател 
Валандово                                Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучоците по Информацијата за 

состојбата на имотот на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците по 
Информацијата за состојбата на имотот на Општина 
Валандово, што Советот на Општина Валандово ги  

 

донесе на четириесет и седмата редовна седница, 
одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/3                                            Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 45 
и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
седмата редовна седница одржана на ден 31.05.2021 
година,  донесе   
  

З А К Л У Ч О Ц И 
по Информацијата за состојбата на имотот на  

Општина Валандово 
 

1.  СЕ УСВОЈУВА Информацијата за состојбата 
на имотот на Општина Валандово; 

2.  Градоначалникот на Општина Валандово 
преку надлежните служби на општината постојано да ја 
следи состојбата со имотот на Општина Валандово и да 
презема мерки за негово одржување и функционално 
ангажирање; 

3.  Постојано да се следи реализацијата на 
Договорите за закуп и користењето на објектите во 
согласност со условите на договорите; 

4.  Заклучоците влегуваат во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-45/3                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                              Претседател 
Валандово                                Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за давање согласност на 

Измената на Годишниот план за вработување на   
Општина Валандово за 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност 
на Измената на Годишниот план за вработување на 
Општина Валандово за 2021 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на четириесет и седмата 
редовна седница, одржана на ден 31.05.2021 година. 

 

Бр.09-488/11                                            Градоначалник 
01.06.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 20-б од Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ 
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник 
на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), 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  
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Валандово,  Советот на Општина Валандово, на 
четириесет и седмата редовна седница, одржана на ден 
31.05.2021 година, донесе    
   

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност на Измената на Годишниот план за 

вработување на Општина Валандово за 2021 година 
 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измената на 
Годишниот план за вработување на Општина Валандово 
за 2021 година, бр.01-444/1 од 11.05.2021.  
 

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

 

Бр.08-45/11                       Совет на Општина Валандово 
31.05.2021 год.                                Претседател 
Валандово                                  Владимир Марков 

_____________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 


