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Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 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 50 
став 1 и член 63 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3 од 
Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесува 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за констатирање престанок на мандат на вршител на 

должноста Директор на Јавното претпријатие „Комунален 
сервис“ Валандово 

 
1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на мандатот, 

вршител на должноста Директор на Јавното  Претпри- 
јатие „Комунален сервис“ Валандово, на Петар Зајков,                      

 

поради истек на времето за кое е именуван. 
 

2.  Функцијата вршител на должноста директор 
на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово, Петар Зајков ќе ја врши заклучно со ден 
30.11.2021 година. 

 

3.   Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето. 
  

О б р а з л о ж е н и е 
 

Петар Зајков, со Решение на Градоначалникот 
на Општина Валандово бр.09-718/1 од 10.09.2020 
година е именуван за вршител на должноста Директор 
на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово, до избирањето на нов директор, но не 
подолго од шест месеци од неговото именување.  

 

Бидејќи извршувањето на должноста е 
ограничена со определен временски период, се одлучи 
како во диспозитивот на решението. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Решение може да 
се поднесе жалба преку Градоначалникот на Општина 
Валандово до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен, во рок од 15 дена од денот на приемот. 

 
Бр.09-919/1                                Градоначалник 
30.11.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 23 став 3 во врска со член 
24-а став 3 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 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 50 став 1 и член 63 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3 од Статутот на Општина 
Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, 
донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување вршител на должноста директор на  

Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 
 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, сметајќи 
од 01.12.2021 година, СЕ ИМЕНУВА Емилија Заева-
Костова од Валандово, со завршено високо 
образование VII/1 степен економски факултет и повеќе 
од пет години работно искуство. 

2. Вршителот на должноста директор од точка 1 
на оваа Решение, ќе ги врши работите до изборот на 
нов директор, но не подолго од шест месеци од денот 
на неговото именување. 

3. Решение ќе биде објавено во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 
 

О б р а з л о ж е н и е  
 

Градоначалникот на Општина Валандово,  поради 
истек на времето за кое е именуван, со Решение  
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бр.09-919/1 од 30.11.2021 година, има констатирано 
престанок на мандат на вршителот на должноста 
директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово. 

При таква состојба, врз основа на член 23 став 3, 
во врска со член 24-а став 3 од Законот за јавните 
претпријатија, градоначалникот на општината, со оваа 
Решение, до изборот на нов директор, но не подолго од 
шест месеци, именува вршител на должноста директор 
на јавното претпријатие.  
  
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Решение може да се 
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот. 
 

Бр.09-920/1                                 Градоначалник 
30.11.2021 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 измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово за  

2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четвртата редовната седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година. 

 
Бр.09-921/3                                  Градоначалник 
30.11.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со 

член 34 од Законот за Буџетите (“Службен весник на 
РМ” бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на четртата редовна седница одржана на ден 
29.11.2021 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Валандово за 2021 година 
 

   Член 1 
    Со оваа Одлука се врши измена на распоредот 

на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 
2021 година на следниот начин: 

 Потпрограма   
Потставка                                     Буџет  Самоф.  Дотац.  Донац.  Кред. 

  

Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   
424210 Одржув. на згради        0        0   - 300.000      0        0 
482930 Реконстр.на др. Обј.     0        0     300.000      0        0 

425760 Превозни усл.и во образ.  0       0    -250.000      0        0 
421240 Течни горива                      0       0     250.000      0        0 
423990 Други материјали               0       0    -167.000      0        0 
421110 Електрична енергија          0       0       70.000      0        0 
421240 Течни горива                      0       0       50.000      0        0 
401130 Основни плати-др.враб.    0       0       47.000      0        0 
 

Н20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
480110 Купув.на канц. опрема        0       0   -300.000       0       0 
421240 Течни горива                       0       0     300.000       0       0 
                                               

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општината” и 
станува дел на Буџетот на Општина Валандово за 2021 
година. 

 

Бр.08-111/3                        Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 лекување  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства за лекување, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четвртата редовната седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година. 

 

Бр.09-921/4                                  Градоначалник 
30.11.2021 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 четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување финасиска помош на Емилија Шопова од 

Струмица за покривање на трошоци за лекување во 
странство 

 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
нето износ од 120.000,00 денари, финансиска помош на 
Општина Валандово на Емилија Шопова од Струмица, 
за покривање на трошоци за лекување во странство.  

Член 2 
Исплатата на одобрените средства да се изврши 

од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 
тековни резерви-разни расходи, на име Емилија 
Шопова, на сметка за донација број 2107000006688, 
депонент НЛБ Банка АД-Скопје. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на обја- 
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вувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-111/4                        Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 инвалидска количка  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства за инвалидска количка, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четвртата редовната 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година. 

 

Бр.09-921/5                                  Градоначалник 
30.11.2021 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 четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување финансиска помош на Слободанка 
Ѓорѓова за покривање на трошоци за набавка на 

инвалидска количка за церебрална парализа 
 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
нето износ од 60.000,00 денари, финасиска помош на 
Општина Валандово на Слободанка Ѓорѓова за 
покривање на трошоци за набавка на инвалидска 
количка за церебрална парализа. 

 

Член 2 
Исплатата на одобрените средства да се изврши 

од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 
тековни резерви-разни расходи на име Слободанка 
Ѓорѓова,  број на сметка 200003334679378, депонент 
Стопанска банка АД Скопје. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-111/5                    Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 планинари  
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства за планинари, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четвртата редовната седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година. 

 

Бр.09-921/6                                  Градоначалник 
30.11.2021 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 четвртата редовна седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А  
зa одобрување средства за финансиска поддршка на 
Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ 

Валандово за организирање на традиционален планинарски 

марш „По падините на Плавуш“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во 
износ од 10.000,00 денари, како финансиска поддршка 
на ПАОК „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово, за 
организирање на традиционален марш „По падините на 
Плавуш“, по повод празникот на општината „6-ти 
Ноември“. 

Член 2 
Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 413110  
тековни резерви разни расходи, на сметка на ПАОК „ЈУГ 
ВАЛАНДОВО“ Валандово. 

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.08-111/6                   Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 зa доделување на еднократна 

парична помош на семејства за запишување на дете во 
прво одделение во Општинските основни училишта 
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СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa доделување на 
еднократна парична помош на семејства за запишување 
на дете во прво одделение во Општинските основни 
училишта, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година. 
 

Бр.09-921/7                             Градоначалник 
30.11.2021 год.                           на Општина Валандово 
Валандово                            Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 158 став 1 од Законот за 

Основното образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19 и 229/20), член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 
21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Опшина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување на еднократна парична помош на 

семејства за запишување на дете во прво одделение во 
Општинските основни училишта 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува доделување на 

еднократна парична помош во износ од 4.000,00 
денари, на семејства кои запишале дете во прво 
одделение во Општинските основни училишта.  

Член 2 
Со исплатата на еднократната парична помош 

од член 1 на оваа Одлука ќе се отпочне со 
запишувањето на децата во прво одделение во 
учебната 2021/2022 година.    

Член 3 
Еднократната парична помош ќе се доделува врз 

основа на поднесено барање од страна на семејствата, 
до aрхивата на Општина Валандово, со уредно 
приложена документација со која ќе се потврди 
запишувањето на првачето во основно училиште на 
територијата на Општина Валандово, сродството со 
првачето, лична карта и трансакциска сметка на име на 
еден од родителите (подносител на барањето).  

 Барањето за остварување на  правото од член 
1 на оваа Одлука се објавува ВЕБ страната на Општина 
Валандово www.valandovo.gov.mk. 

Барањето ќе може да се подигне од ВЕБ 
страната на општината или од Архивата на Општина 
Валандово.  

Член 4 
Средствата за оваа намена ќе бидат 

обезбедени од Буџетот на Општина Валандово. 

Член 5 
Постапката за доделување на еднократна 

парична помош утврдена со оваа Одлука, ќе ја води 
Комисијата за доделување на еднократна парична 
помош, Формирана од Градоначалникот на Општина 
Валандово со Решение бр.09-626/2 од 20.09.2019 
година. 

 
 
 

Член 6 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“.  

Бр.08-111/7                      Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 зa одобрување на средства за 
санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна 

куќа сопственост на Седат Мурадов од с.Калково 

               
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката зa одобрување на 

средства за санирање на штетите од пожар на 
индивидуална семејна куќа сопственост на Седат 
Мурадов од с.Калково, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година. 
 
Бр.09-921/8                              Градоначалник 
30.11.2021 год.                            на Општина Валандово 
Валандово                            Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ сл.весник на 
РМ.бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, 
на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства за санирање на штетите од 

пожар на индивидуална семејна куќа сопственост на 
Седат Мурадов од с.Калково 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2021 година се одобруваат средства на 
фамилијата на Седат Мурадов од с.Калково, Валандово 
во износ до 60.000,00 денари, како финансиска помош 
на општината за санирање на штетите од пожарот, што 
ја зафати нивната индивидуална семејна куќа на ден 
14.11.2021 година.  

Член 2 
Средствата за реализација на помошта ќе се 

исплатат од програма A0 Совет на Општина, подставка 
464 990 - други трансфери, на име Седат Мурадов со 
ЕМБГ 1406977463009 на сметка 210501580482353  
депонент НЛБ банка. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Валандово.  

Бр.08-111/8                        Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 год.                                  Претседател 
Валандово                                     Владимир Марков 

 



СТРАНА 6                                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.15                                              30.11.2021 година 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање на приоритет за 
користење на грант средства од вториот проект за 

подобрување на општинските услуги МСИП2 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на 
приоритет за користење на грант средства од вториот 
проект за подобрување на општинските услуги МСИП2, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 
година. 

Бр.09-921/9                               Градоначалник 
30.11.2021 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 четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на приоритет за користење на грант сретства 

од Вториот проект за подобрување на општинските  
услуги МСИП2 

Член 1 
Со ова одлука се дава приоритет за аплицирање 

на проект: Набавка на садови за собирање отпад, за 
користење на средствата предвидени со грантот од 
Проект за подобрување на општинските услуги МСИП2, 
во износ од 760.069,00 денари.                      

Член 2 
Висината на средствата од МСИП2 грантот 

изнесуваат до 27%, од Договорот со избраниот 
изведувач за реализација на проектот со средства од 
кредит за Проект за подобрување на општинските 
услуги МСИП2.  

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на 
Општина Валандово”. 

Бр.08-111/9                       Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Одлука за утврдување приоритет на 

Проект “Изградба на водоснабдителен систем за 
с.Калково, Општина Валандово” 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување 
приоритет на Проект “Изградба на водоснабдителен 
систем за с.Калково, Општина Валандово”, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година. 

Бр.09-921/10                            Градоначалник 
30.10.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 22, став 1 точка 4, член 36 

став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 15 став 
1 точка 4, член 21 став 1 точка точка 43, член 45 и член 
47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот 
на Општина Валандово на четвртата редовна седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување приоритет на Проектот „Изградба на 

водоснабдителен систем за с.Калково,  
Општина Валандово“ 

Член 1 
Со оваа Одлука, Советот на Општина Валандово 

УТВРДУВА ПРИОРИТЕТ на Проектот „Изградба на 
водоснабдителен систем за с.Калково, Општина 
Валандово“ – изградба на резервоар и каптажа. 

Член 2 
Приоритетот од Член 1 од оваа Одлука е 

утврден врз основа на извршените согледувања на 
приоритетите во руралните населени места во Општина 
Валандово. 

Член 3 
Оваа Одлука Влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина 
Валандово. 

Бр.08-111/10                       Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Одлука за сопствено учество во 

реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен 
систем за с.Калково, Општина Валандово” 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество 
во реализација на Проект „Изградба на 
водоснабдителен систем за с.Калково, Општина 
Валандово”, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година. 

Бр.09-921/11                            Градоначалник 
30.11.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 
од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на 
РМ”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 четвртата редовна седница, 
одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба 

на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина 
Валандово“ 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Валандово го 

утврдува сопственото учество во реализацијата на 
Проектот: „Изградба на водоснобдителен систем за с. 
Калково, Општина Валандово“, со намена за изградба 
на резервоар и каптажа. 

Член 2 
Вкупната вредност на инвестицијата за изградба 

на резервоар и каптажа, според предмер пресметката, 
изнесува 4.467.354,52  денари. 

Министерството за транспорт и врски, како 
партнер во Проектот, ќе учествува со 84% од вредноста 
на инвестицијата или со 3.756.000,00 денари, а 
Општина Валандово ќе ги обезбеди останатите 
средства, односно разликата од учеството на 
Министерството за транспорт и врски и постигнатата 
цена по спроведената постапка за јавна набавка. 

Член 3 
Оваа Одлука Влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина 
Валандово. 

Бр.08-111/11                       Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Решение за верификување на членовите 

на Локалниот младински совет на Општина Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за верификување на 
членовите на Локалниот младински совет на Општина 
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година. 

Бр.09-921/14                            Градоначалник 
30.11.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 18 став 5 од Законот за 

младинско учество и младински политики („Службен 
весник на РСМ“ бр.10/20)  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 42, член 43-в 
став 6, и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на 

четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  верификување на членови на Локалниот младински 

совет на Општина Валандово 

1.  СЕ ВЕРИФИКУВААТ членовите на Локалниот 
младиски совет на Општина Валандово, избрани од 
Локалното собрание на млади со Одлука бр.  09-591/27 
од 18.10.2021 година, и тоа: 

- Марија Илиевска    
- Гоги Тунгелов 
- Габриела Костевска 
- Бојан Николов 
-  Драган Митев 

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

Бр.08-111/14                   Совет на Општина Валандово 

29.11.2021 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 Решение за именување на членови на 
Управниот одбор на Јавното претпријатије „ Комунален 

сервис” Валандово, претставници на основачот  
Општина Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на 
членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије 
„Комунален сервис” Валандово, претставници на 
основачот Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 година. 

Бр.09-921/15                            Градоначалник 
30.11.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 17 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 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 36 став 1 
точка 5  и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 
точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово на 
четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување на членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие  „Комунален сервис“-Валандово 
претставници на основачот Општина Валандово 

1.  За членови на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“ - Валандово, 
претставници на основачот Општина Валандово, се 
именуваат: 
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- Катерина Трајкова 

- Мирјана Пеева 

- Елизабета Чилевска Пандева 

- Тони Узунов 

- Александар Димов 
 

2.  Управниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател;  
 

3. Ова Решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-111/15                      Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Решение за именување на членови на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиско работење на Јавното претпријатије „ 

Комунален сервис” Валандово  

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на 
членови на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиско работење на Јавното 
претпријатије „ Комунален сервис” Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата 
редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година. 

Бр.09-921/16                              Градоначалник 
30.11.2021 год.                           на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 26 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 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 36 став 1 
точка 5  и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 
точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово на 
четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување членови на Надзорниот одбор за контрола 

на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“-Валандово 

 
1.  За членови на Надзорниот одбор за контрола 

на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие „Комунален сервис“-Валандово, се 
именуваат: 

- Драган Чочков 
- Александра Јанева 
- Мартин Катиќ 

- Јасминка Сечкова 

- Момчило Павлов 

2. Надзорниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател. 
 

3. Ова Решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-111/16                     Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 зa усвојување нa 

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

(кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до  
30.09.2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување нa 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
општина Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 
30.09.2021 година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на 
ден 29.11.2021 година. 

Бр.09-921/2                              Градоначалник 
30.11.2021 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 четвртата редовна 
седница, одржана на ден 29.11.2021 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 01.01.2021 година до  

30.09.2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 
01.01.2021 година до 30.09.2021 година, на вкупно 
остварени приходи од 204.957.398 денари, односно 
70,00% од планираните приходи и на извршени расходи 
од 181.826.862 денари, односно 62,00% од планираните 
расходи.  

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

Бр.08-111/2                   Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Програма 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 четвртата 
редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година. 

Бр.09-921/13                           Градоначалник 
30.11.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                          Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 80-a, став 1 од Законот за 

градење (“Сл.весник на РМ” бр. 103/2009, 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 “Сл. Весник на РСМ 
бр.244/19, 18/20 и 279/20”), член 22, став 1, точка 1 и 
член 62 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник 
на РМ”бр.5/2002), член 15, став 1, точка 1 и член 45 од 
Статутот на општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четвртата редовна седница, одржана на 
ден 29.11.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за изменување и 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 и 1/21), се 
вршат следните измени и дополнувања: 

- по точка Б-8, се додава нова точка Б-9 која 
гласи: 

„На КП 15281 КО Пирава се дозволува 
поставување на урбана опрема – фитнес парк на 
отворено“. 

- Во точка В-2 зборовите „Б-4 до Б-6“ се 
заменуваат со зборовите „Б-4 до Б-6 и Б-9“. 

- По точка Г-4 се додава нова точка Г-5 која 
гласи: 

„За поставување на урбаната опрема – фитнес 
парк на отворено барателот е должен да достави 
основен проект“. 

Член 2 
Оваа Програмата влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Валандово”. 

Бр.08-111/13                     Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 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 Изјава дека Општина Валандово ги 

исполнува условите кои се бараат во врска со 
реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен 

систем за с.Калково, Општина Валандово” 

СЕ ОБЈАВУВА Изјава дека Општина 
Валандово ги исполнува условите кои се бараат во 
врска со реализација на Проект: „Изградба на 
водоснабдителен систем за с.Калково, Општина 
Валандово”, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 
29.11.2021 година. 

Бр.09-921/12                            Градоначалник 
30.11.2021 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) 
и член 45 од Статутот на Општина Валандово, а во 
врска со Законот за задолжување на Република 
Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и 
одведување отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.83/10), Советот на Oпштина 
Валандово на четвртата редовна седница одржана на 
29.11.2021 година, дава 

И З Ј А В А 
дека Општина Валандово ги исполнува следните услови 

Општината Валандово има формирано јавно 
претпријатие за комунални работи, под назив: Јавното 
Претпријатие „Комунален Сервис“ Валандово. 

Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“ 
Валандово ги покрива услугите кои се однесуваат на 
водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е 
оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање 
неговото функционирање.  

Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“ 
Валандово со утврдената тарифа овозможува 
покривање на трошоците за тековното и идно 
функционирање и одржување на Проектот.  

Проектите со кои ќе аплицира општината ќе 
бидат одобрени со одлука од Советот на општината, за 
секој проект посебно. 

Сите досега финансирани проекти за 
водоснабдување и одведување на отпадни води во 
Општината Валандово од донации од државата или 
меѓународни институции се реализирани и се во 
функција.  

Доколку општината не ги исполни  условите од 
дадената изјава се обврзува да ги врати средствата во 
целост. 

Бр.08-111/12                   Совет на Општина Валандово 

29.11.2021 год.                          Претседател 
Валандово                                   Владимир Марков 

_____________________________



 
 

 


