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                  ________________________________ 
Градоначалникот на Општина Валандово, по предлог 

на Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, 
Валандово бр.03-312/1 од 29.12.2020 година, врз основа на 
член 115 став 14 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став 1 
точка 9 и член 63 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 36 став 1 алинеја 5 и 
член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово,  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување Директор на  

ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, Валандово 

 1. Антонио Дилберов, дипломиран професор по 
одделенска настава, се именува за директор на ООУ „Страшо 
Пинџур“ с.Јосифово, Валандово. 

 2. Мандатот на директорот трае четири години. 

 3. Избраниот директор должноста директор на ООУ 
„Страшо Пинџур“ с.Јосифово, Валандово, ќе отпочне да ја 
извршува од 31.01.2021 година. 

 4. Решението влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

О б р а з л о ж е н и е 
 По спроведена постапка, согласно Законот за 
основното образование, Училишниот одбор на ООУ „Страшо 
Пинџур“ с.Јосифово, во пропишаниот законски рок, со допис 
бр.03-312/2 од 29.12.2020 година, до Градоначалникот на 
Општина Валандово, достави предлог на кандидат за директор 
на оваа основно училиште. 
 Ценејќи дека постапката за избор на директор на 
Основното училиште е спроведена во согласност со Законот, а 
предложениот кандидат ги исполнува пропишаните услови за 
директор, Градоначалникот на Општина Валандово одлучи да 
го именува предложениот кандидат од  Училишниот одбор,  
Антонио Дилберов, за директор на ООУ „Страшо Пинџур“ 
с.Јосифово, Валандово 
 Бидејќи именуваниот директор е актуелен директор 
на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, неговиот мандат како 

новоименуван директор ќе отпочне по истекот  на претходниот 
мандат, кој му трае до  30.01.2021 година. 
  
 УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Кандидатот кој 
не е именуван во рок од 15 дена од денот на приемот на 
Решението, има право на жалба во однос на спроведувањето 
на постапката за избор на директор до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен. 

Бр.09-32/1                                               Градоначалник 

08.01.2021 год.                              на Општина Валандово                                         

Валандово                                             Перо Костадинов 

________________________________ 
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 давање право за 

поставување на урбана опрема – покриен шанк и тераса 
со настрешници во Валандово на КП 2837 КО Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање право за 
поставување на урбана опрема – покриен шанк и тераса со 
настрешници во Валандово на КП 2837 КО Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и 
третата редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/10                                             Градоначалник 

29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         

Валандово                                            Перо Костадинов 

                  ________________________________ 
Врз основа на член 80 од Законот за градење („Сл. 

весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/10, 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 „Сл. весник на РСМ“ бр 
255/19, 18/20 и 279/20) 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, 
Програмата за поставување урбана опрема на територијата на 
Општина Валандово за 2021 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 12/20), Советот на Општина Валандово 
на четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 
28.01.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање право за поставување на урбана опрема – 

покриен шанк и тераса со настрешници во Валандово на 
КП 2837 КО Валандово   

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава право на во Валандово на 
КП 2837 КО Валандово на површина од 96,0 м2 да биде 
поставена урбана опрема-покриен шанк и тераса со 
настрешници.  

Член 2 
Општина Валандово правото за поставување на 

урбаната опрема опишана во член 1 на оваа Одлука, ќе го 
додели во постапка по пат на јавен оглас кој ќе се заврши со 
непосредно електронско јавно наддавање, согласно Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Р.Македонија“ бр.106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19 и 
„Сл.Весник на РСМ“ бр. 275/19) .    
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Постапката за доделување на правото за поставување 

на урбана опрема-покриен шанк и тераса со настрешници, ќе ја 
спроведе Комисијата за спроведување на постапки за јавно 
наддавање на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, формирана со Решение на Градоначалникот на 
Општина Валандово, во согласност со одредбите од Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и стварите во општинска сопственост.  

Член 3 
Почетната цена за електронското јавно надавање ќе 

биде цената утврдена од страна на овластен проценител.  

 Член 4 
Правото на поставување на урбаната опрема-шанк на 

определената локација со оваа Одлука се дава за период од 10 
(десет) години.  

                             Член 5 
За начинот на поставување на урбаната опрема, 

нејзиното користење и одржување, помеѓу Градоначалникот и 
најповолниот понудувач ќе биде потпишан договор за правата 
и обврските на двете договорни страни, по предлог на 
Комисијата, по спроведената постапка за јавното електронско 
наддавање.  

Понудувачот кој ќе го добие правото на поставување, 
покрај цената која е постигната со јавното електронско 
наддавање, должен е на сметката на Општина Валандово да 
плаќа и комунална такса во износ од по 5 денари од м2 од ден.  

Најповолниот понудувач има обврска да ја постави 
урбаната опрема во рок од 120 дена од потпишувањето на 
договорот. 

Неисполнувањето на обврската од став 3 на овој член 
претставува основ за еднострано раскинување на договорот. 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник  на Општина Валандово“ . 
 

Бр.08-8/10                           Совет на Општина Валандово 

28.01.2021 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 давање право за 

поставување на урбана опрема – шанк и тераса со или без 
настрешници во Пирава на КП 15328 КО Пирава 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање право за 

поставување на урбана опрема –- шанк и тераса со или без 
настрешници во Пирава на КП 15328 КО Пирава, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на четириесет и третата 
редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/11                                             Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

                  ________________________________ 
Врз основа на член 80 од Законот за градење („Сл. 

весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/10, 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 „Сл. весник на РСМ“ бр 
255/19, 18/20 и 279/20) 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, 
Програмата за поставување урбана опрема на територијата на 
Општина Валандово за 2021 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 12/20), Советот на Општина Валандово 
на четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 
28.01.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање право за поставување на урбана опрема –  
шанк и тераса со или без настрешници во Пирава на  

КП 15328 КО Пирава   

Член 1 
Со оваа Одлука се дава право на во Пирава на КП 

15328 КО Пирава на површина од 150 м2 да биде поставена 
урбана опрема- шанк и тераса со или без настрешници.  

Член 2 
Општина Валандово правото за поставување на 

урбаната опрема опишана во член 1 на оваа Одлука, ќе го 
додели во постапка по пат на јавен оглас кој ќе се заврши со 
непосредно електронско јавно наддавање, согласно Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Р.Македонија“ бр.106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19 и 
„Сл.Весник на РСМ“ бр. 275/19)  

Постапката за доделување на правото за поставување 
на урбана опрема-покриен шанк и тераса со настрешници, ќе ја 
спроведе Комисијата за спроведување на постапки за јавно 
наддавање на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, формирана со Решение на Градоначалникот на 
Општина Валандово, во согласност со одредбите од Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и стварите во општинска сопственост.  

Член 3 
Почетната цена за електронското јавно надавање ќе 

биде цената утврдена од страна на овластен проценител.  

Член 4 
Правото на поставување на урбаната опрема-шанк на 

определената локација со оваа Одлука се дава за период од 10 
(десет) години.  

Член 5 
За начинот на поставување на урбаната опрема, 

нејзиното користење и одржување, помеѓу Градоначалникот и 
најповолниот понудувач ќе биде потпишан договор за правата 
и обврските на двете договорни страни, по предлог на 
Комисијата, по спроведената постапка за јавното електронско 
наддавање.  

Понудувачот кој ќе го добие правото на поставување, 
покрај цената која е постигната со јавното електронско 
наддавање, должен е на сметката на Општина Валандово да 
плаќа и комунална такса во износ од по 5 денари од м2 од ден.  

Најповолниот понудувач има обврска да ја постави 
урбаната опрема во рок од 120 дена од потпишувањето на 
договорот. 

Неисполнувањето на обврската од став 3 на овој 
член претставува основ за еднострано раскинување на 
договорот 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник  на Општина Валандово“ . 
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Бр.08-8/11                           Совет на Општина Валандово 

28.01.2021 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 долгорочно домашно 

задолжување на Општина Валандово во рамки на Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за долгорочно домашно 

задолжување на Општина Валандово во рамки на Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2), што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и 
третата редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 

 
Бр.09-98/12                                             Градоначалник 

29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         

Валандово                                            Перо Костадинов 

                  ________________________________ 
Врз основа на член 18 и член 20 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 
192/15 и 209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19), член 4 
став 1 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр. 
62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
98/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и 
член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на 
четириесeт и третата редовна седница одржана на ден 
28.01.2021 година, донесе   

О Д Л У К А 
за долгорочно домашно задолжување на Општина 

Валандово во рамки на Вториот проект за подобрување 
на општинските услуги (MSIP2) 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно 

задолжување на Општина Валандово, кое ќе се оствари преку 
потпишување на Договор за под-заем со Министерството за 
финансии, во рамки на средствата обезбедени со Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги финансиран со 
заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска 
банка, во висина на 3.400.000,00 мкд, а со цел финансирање на 
капитален инвестиционен проект „Набавка на механизација за 
подобрување на комуналните услуги во Општина Валандово“. 

Член 2 
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно 

долгорочно препозајмување преку Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, под 
следниве услови: 

- Каматна стапка: шест месечен EURIBOR со 
варијабилен распон 

- Грејс период: максимум 3 години 
- Рок на отплата: максимум 12 години 
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде 

подоцна од 15.09.2033 година. 
 

Член 3 
Со донесувањето на оваа Одлука, поради причини од 

член 18 став 3 од Законот за финансирање на единиците на 

 
локалната самоуправа, се става вон сила Одлуката зa домашно 
долгорочно задолжување на Општина Валандово во рамки на 
вториот Проект за подобрување на општинските услуги МСИП 
03/2020 бр.08-86/9 од 23.09.2020 година („Службен гласник на 
Општина Валандово‘ бр.9/20). 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово‘‘. 

Бр.08-8/12                           Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 на  

средства за реализација на програмски активности на 
Фудбалски клуб „Младост“ Удово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa одобрување на средства 
за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб 
„Младост“ Удово, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четириесет и третата редовна седница, одржана на 
ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/13                                             Градоначалник 
29.01.2021 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 47 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година, донесе 
 

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

програмски активности на Фудбалски клуб 
„Младост“ Удово 

 

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 „Младост“ Удово, за реализација на програмски 
активности за натпреварување во третата македонска 
фудбалска лига-Југ во сезоната 2020/21 година . 
 

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 „Младост“ 
Удово број 200002512222489 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.08-8/13                           Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 год.                                     Претседател 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредност на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги и 
на директорот на Јавната Општинска Установа-Детска 

градинка „Калинка“ Валандово за 2021 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на 
платите на давателите на јавни услуги и на директорот на 
Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ 
Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/14                                             Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

                  ________________________________ 
Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 
10/15, 192/15, 27/16, 163/17,  21/18 и 198/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19, 275/19 и 
311/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четириесет и третата редовна седница, одржана 
на ден 28 01.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за утрдување на максималниот износ на вредност на 
бодот за пресметување на платите на давателите на  
јавни услуги и на директорот на Јавната Општинска 
Установа-Детска градинка  „Калинка“ Валандово за  

2021 година 
 

Член 1 
Максималниот износ на вредност на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на 
директорот на Јавната Општинска Установа-Детска градинка 
„Калинка“ Валандово, за периодот од 01.01.2021 година до 
31.12.2021 година изнесува 81,6 денари. 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се 
применува започнувајќи со исплата на платата за јануари 2020 
година. 
 
Бр.08-8/14                           Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 утврдување на вредноста 

на бодот за пресметување на платите на јавните 
службеници во Јавната Општинска Установа-Детска 

градинка „Калинка“ Валандово за 2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите на јавните службеници 
во Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ 
Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/15                                             Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

                  ________________________________ 
Врз основа на член 88 став 3 од Законот за 

административни службеници („Службен весник на РМ“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и („Службен 
весник на РСМ“ бр.275/19 и 14/20) ), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), 
член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на четириесет и третата 
редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за утрдување на вредноста на бодот за пресметување на 
 платите на јавните службеници во Јавната Општинска 

Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за  
2021 година 

 
Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 
јавните службеници во Јавната Општинска Установа-Детска 
градинка „Калинка“ Валандово, за.2021 година изнесува 81,6 
денари. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се 
применува со исплата на плата за јануари 2020 година. 
 
Бр.08-8/15                           Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 давање согласност за 

финансиско учество во проект „Изработка на проектна 
документација за изградба на дистрибутивна гасоводна 

мрежа во град Валандово“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за 
финансиско учество во проект „Изработка на проектна 
документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа 
во град Валандово“, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четириесет и третата редовна седница, одржана на 
ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/17                                             Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
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 
четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 
28.01.2021 година, донесе 
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О Д Л У К А 
за давање согласност за финансиско учество во проект 
 „Изработка на проектна документација за изградба на  
дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово“  

 
Член 1 

Со оваа Одлука, се дава согласност за сопствено 
учество во износ од 190.819,00 денари од потребните средства 
за реализација на  проектот „Изработка на проектна 
документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа 
во град Валандово“ . 

 
Член 2 

Вкупната вредност на проектот за изработка на 
проектна документација за изградба на дистрибутивна 
гасоводна мрежа во град Валандово, по спроведената постапка 
за јавна набавка, изнесува 1.725.832,00 денари. 

 
Член 3 

Финансиската поддршка за реализација на проектот 
„Изработка на проектна документација за изградба на 
дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово“, 
финасиран од УНДП и Шведската агенција за меѓународен 
развој (СИДА), изнесува 1.544.100,00 денари. 

Кофинасирањето во вредност од 181.732,00 денари, 
зголемено за трошоците за имплементација на УНДП од 5% 
(9.087,00 денари) или вкупно 190.819,00 денари,  Општина 
Валандово се обврзува да ги исплати на УНДП, за потребите 
на Фондот за техничка документација за проектот „Изработка 
на проектна документација за изградба на дистрибутивна 
гасоводна мрежа во град Валандово“, до крајот на месец март 
2021 година. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина Валандово. 

 
Бр.08-8/17                             Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 Решението за констатирање престанок 

на мандат и за избирање член на Комисијата за  
јавно осветлување 

 
СЕ ОБЈАВУВА Решението за констатирање престанок 

на мандат и за избирање член на Комисијата за јавно 
осветлување, што Советот на Општина Валандово го донесе на 
четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 
28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/16                                             Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов              

________________________________ 
Врз основа на член 46 став 1 алинеја 1 и став 2 алинеја 

1  од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
третата редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година, 
донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за констатирање престанок на мандат и за избирање  

член на Комисијата за јавно осветлување 
 

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на мандатот, член на 
Комисијата за јавно осветлување, на  Ристо Москов, поради 
смрт. 

 

2. За член на Комисијата за јавно осветлување, за 
преостанатиот дел од мандатот, СЕ ИЗБИРА  

 

Миле Петров. 
 

3. Решението влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 
 
Бр.08-8/16                         Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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  

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Валандово за извештајниот период 

(кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 
31.12.2020 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 31.12.2020 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на четириесет и третата 
редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/02                                             Градоначалник 
29.01.2021 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 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на четириесет и третата редовна седница 
одржана на ден 28.01.2021 година,  донесе   

 
З А К Л У Ч О К 

зa усвојување нa Кварталниот извештај за извршување на  
Буџетот на општина Валандово за извештајниот период  

(кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до  
31.12.2020 година  

 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 
година до 31.12.2020 година, со вкупно остварени приходи од 
221.226.528,00 денари, односно 75,83% од планираните 
приходи и на извршени расходи од 203.070.594,00 денари, 
односно 69,60% од планираните расходи.  
 

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

Бр.08-8/2                            Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 год.                                     Претседател 
Валандово                                        Владимир Марков 

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

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

Извештајот за реализацијатата на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици во Општина Валандово во 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализацијатата на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и 
улици во Општина Валандово во 2020 година, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на четириесет и третата 
редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/03                                            Градоначалник 
29.01.2021 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), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
третата редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година, 
донесе   
  

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Извештајот за реализацијата на 

Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во 

 Општина Валандово во 2020 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализацијата на 
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2020 
година. 

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

Бр.08-8/3                              Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 Годишната програма за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Годишната програма за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и 
улици во Општина Валандово во 2021 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четириесет и третата редовна 
седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/4                                                Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
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 од Статутот на Општина Валандово, Советот 
на Општина Валандово на четириесет и третата редовна 
седница, одржана на ден 28.01.2021 година, донесе 
 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во Општина Валандово во 

2021 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 2021 
година, нивниот распоред и начинот на користење. 
  

II 
Изградбата, одржувањето, реконструкцијата и 

заштитата на локалните патишта и улици, Општина Валандово 
во 2021 година ја планира на следниот начин и со следните 
средства: 
 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 
УЛИЦИ 
 

1. 4.000.000,00 денари, за Реконструкција на пат Чалакли – 
Татарли (средства распределени со Одлука на Влада на 
РСМ, преку Министерство за транспорт и врски);  

 

2. 720.193,93 евра во денарска противвредност (по Проект за 
изградба на локални улици и патишта на Министерство за 
транспорт и врска), со намена: 

 

- Изградба на ул.„Моша Пијаде“ во с.Јосифово; 
- Продолжување со изградба на улица во Балинци, од 

раскрсница за црква накај горниот дел на селото; 
- Изградба на улица во Валандово, од населба 

„Мечкин даб“ до новите градски гробишта и крак за поврзување 
со  Регионален пат Р 1105. 

- Изградба на втора фаза од пат за поврзување на 
населено место Горна Мала со Регионален пат Р 1105; 

 

3. 8.000.000,00 денари (средства од Агенција за државни 

патишта и Буџет на Општина Валандово) за Изградба и 

реконструкција на улици во населените места во 

општината и тоа: 

- Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово; 
- Изградба на улица „Јане Сандански“ во Јосифово; 
- Изградба на дел од Улица „Јосиф Јосифовски“ во 

Јосифово; 
- Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава, од 

пошта до гробишта; 
- Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат 

Р1401 до црква и према игралиште- поврзување со Р1401 кај 
автобуска станица; 

- Изградба на улица во Брајковци, од улица за 
поврзување со с.Балинци према „Димовска“ чешма. 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ 
И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈОТ 
 

1. 400.000,00 денари за одржување на улици и патишта 

(средства од Буџетот на Општина Валандово). 
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III 
Доколку во постапката за јавна набавка, за реализација 

на планираните изградби, се постигне пониска цена од 
висината на планираните средства со оваа програма и доколку 
во текот на годината се обезбедат дополнителни средства за 
изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните 
патишта и улици во Општина Валандово, соодветно ќе се 
изврши дополнување на оваа програма.   

 
IV 

Програмата влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Валандово“.  
 
Бр.08-8/4                        Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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  
Извештајот за реализацијатата на Програмата за 

одржување на јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Валандово за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за реализацијата на Програмата за одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 
2020 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на 
четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 
28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/5                                               Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
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 четитириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година, донесе   
 

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Извештајот за реализацијата на 

Програмата за одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Валандово за 2020 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализацијата на 

Програмата за одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на  Општина Валандово за 2020 година. 
 

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

Бр.08-8/5                              Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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  
Извештајот за работата на Територијалната 

противпожарна единица Валандово во 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за работата на Територијалната противпожарна 
единица Валандово во 2020 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/6                                               Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                             Перо Костадинов 

_______________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
четириесет и третата редовна седница, одржана на ден 28 
01.2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работата на 

Територијалната противпожарна единица Валандово во 
2020 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на 

Територијалната противпожарна единица Валандово во 2020 
година.   
 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 
 
Бр.08-8/6                              Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 Извештајот 
за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом 

на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализираната годишна програма за работа на 
ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2020 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и 
третата редовна седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/7                                               Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четириесет и третата редовна седница, одржана 
на ден 28 01.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализираната годишна 
програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 

Валандово за 2020 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализираната 
годишна програма за работа на Јавната Општинска Установа 
Дом на  културата „25-ти Мај“ Валандово за 2020 година, на кој 
Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-1/3 од 
20.01.2021 година.   

 
2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-8/7                              Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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  

Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година. 

 
Бр.09-98/8                                               Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четириесет и третата редовна седница, одржана 
на ден 28 01.2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програмата за работа на Јавната 
Општинска Установа  Дом на културата „25-ти Мај“ 

Валандово за 2021 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Јавната 
Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 
за 2021 година, на која Управниот одбор на ЈОУ Дом на 
културата „25-ти Мај“ Валандово има дадено согласност со 
Одлука бр.02-2/2 од 20.01.2021 година.   
 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 
 
Бр.08-8/8                              Совет на Општина Валандово 
28.01.2021 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 
пштина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесе 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за поставување на урбана 

опрема во Општина Валандово за 2021 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема 
во Општина Валандово за 2021 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четириесет и третата редовна 
седница, одржана на ден 28.01.2021 година. 
 
Бр.09-98/9                                               Градоначалник 
29.01.2021 год.                                на Општина Валандово                                         
Валандово                                            Перо Костадинов 

 ________________________________ 
Врз основа на член 80-а став 1 од Законот за градење 

(„Сл.весник на РМ“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 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, 35/18, 64/18, 168/18, и („Сл.весник на 
РСМ“ бр.244/19 и 18/20),   член 22 став 1 точка 1 и член 62 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), 
член 15 став 1 точка 1 и член 45 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово Советот на 
Општина Валандово на четириесет и третата редовна седница, 
одржана на ден 28.01.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за дополнување на Програмата за поставување на урбана 

опрема во Општина Валандово за 2021 година 

Член 1 
Во Програмата за поставување на урбана опрема во 

Општина Валандово за 2021 година („Сл. гласник на Општина 
Валандово“ бр.12/20), по точка Б-6, се додават две нови точки 
Б-7 и Б-8,  кои   гласат: 

 

„Б-7 На КП 2837 КО Валандово (Место викано Валандово) се 
дозволува поставување на урбана опрема- покриен шанк и 
тераса со настрешници. 

Урбаната опрема да се постави согласно параметрите 
од Прилог 1 кој е составен дел на оваа Програма“. 

„Б-8 На КП 15328 КО Пирава се дозволува поставување на 
урбана опрема- шанк и тераса со или без настрешници на 
површина од 150м2“. 

  
Член 2 

По точка В-2 се се додава нова точка В-3,  која   гласи: 
“В-3 Урбаната опрема од точка Б-7 и Б-8 се поставува за рок од 
10 години“. 

 
Член 3 

По точка Г-3 се додава нова точка Г-4, која гласи: 
„Г-4 За поставување на урбаната опрема од точка Б-7 и Б-8, 
барателот е должен да достави основен проект за поставување 
на урбана опрема со потребните фази за градба“.  

 
Член 4 

Оваа Програма влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник  на Општина Валандово“ . 

 
Бр.08-8/9                              Совет на Општина Валандово 

28.01.2021 год.                                     Претседател 

Валандово                                        Владимир Марков 

________________________________ 
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