
S lu`ben glasnik 
na Оp{tina Valandovo 

 

 Број 2                                                                                                                                 01 Март 2021, понеделник 
 

 

 
www.valandovo.gov.mk 
 

 

С О Д Р Ж И Н А 

Совет на Oпштина Валандово: 

 
 

1. Решение зa објавување на завршната сметка на 

   Буџетот на Општина Валандово за 2020 година ..................    2 
2. Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово 
    за 2020 година .........................................................................   2 
3. Решение за објавување на Одлукта за измена и 
    дополнување на Статутот на Општина Валандово ..............   5 
4. Одлука за измена и дополнување на Статутот на 
    Општина  Валандово ..............................................................   5 
5. Решение за објавување на Одлуката за дополнување на 
    одлуката за комунален ред на Општина Валандово   ..........  6 
6. Одлука за дополнување на одлуката за комунален ред 
    на Општина Валандово   .........................................................  6 
7. Решение за објавување на Одлуката за донесување 
    на урбанистички план за село Казандол Општина 
    Валандово ...............................................................................   7 
8. Одлука зa донесување на урбанистички план за 
    село Казандол Општина Валандово .....................................   7 
9. Решение за објавување на Одлуката за определување 
    на широчината на заштитниот крајбрежен појас на 
    водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3”  .........................................   7 
10. Одлука за определување на широчината на заштитниот 
    крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3” .......     7 
 
 
 

 
 
 
 

11. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување 
    на Годишниот Извештај на Општина Валандово 
    за 2020 година .........................................................................  8 
12. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на 
    Општина Валандово за 2020 година ...................................... 8 
13. Решение за објавување на Заклучокот за давање 
    согласност на Извештајот за работата на ЈП ,,Комунален 
    Сервис,, Валандово за 2020 година  ......................................  8 
14. Заклучок давање согласност на Извештајот за работата 
     на ЈП ,,Комунален Сервис,, Валандово за 2020 година ...... 8 
15. Решение за објавување на Заклучокот за давање 
    согласност на финансискиот извештај за работата на 
    ЈП,,Комунален сервис,, Валандово за 2020 година  ............  8 
16. Заклучок за давање согласност на финансискиот  
    извештај за работата на ЈП ,„Комунален сервис“,  
    Валандово за 2020 година  ....................................................  9 
17. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на 
    Информацијата за јавната безбедност и безбедност на 
    сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за 
    второто пологодие од 2020 година .........................................  9 
18. Заклучок за усвојување на јавната безбедност и  
    безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина 
    Валандово за второто полугодие од 2020 година .................  9 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


01.03.2021 година                             “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр.2                                                      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 Завршната  сметка на Буџетот на  

Општина Валандово за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Завршната  сметка на Буџетот на 
Општина Валандово за 2020 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на четириесет и четвртата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

Бр.09-231/2                                         Градоначалник 
01.03.2021 год.                           на Општина Валандово 
Валандово                                         Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.244/19), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната 
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 четириесет и четвртата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе 

 
ЗАВРШНА СМЕТКА 

нa Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 
 

Член 1 
 Вкупниот износ на планираните и остварените 
приходи и расходи во 2020 година изнесуваат: 

планирани реализирани 
 

I.Вкупни приходи       275.676.000 ден.         221.226.528 ден. 

Даночни приходи 23.400.000 ден. 20.797.507 ден. 

Неданочни приходи 10.790.000 ден. 6.323.830 ден. 

Капитални приходи 25.531.000 ден. 6.144.514 ден. 

Приходи од дотации 122.796.000 ден. 123.450.984 ден. 

Трансфери 57.828.000 ден. 43.568.026 ден. 

Донации 35.331.000 ден. 20.941.667 ден. 

 
II. Вкупни расходи      291.755.000 ден.        203.070.594 ден 

Утврдени намени 291.255.000 ден. 202.701.067 ден. 

Резерви 500.000 ден.          369.527 ден. 

 
 III. Дефицит /Суфицит  -16.079.000 ден.         18.155.934 ден. 

 
 
IV. Финансирање          16,079.000 ден          -18.155.934 ден. 

 
Прилив                                         0                  -18.155.934 ден.                           

- Домашно задолжување            0                                   0 
-  Странски заем                           0                                   0 
-  Депозит                        16.079.000 ден.          -18.155.936 ден.                           

Одлив 

- отплата на главнина   

 
Член 2 

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина 
Валандово на 31.12.2020 година претставува збир од 
пренесениот вишок на приходи од претходната 2019 година 
19.801.274) и суфицит од тековната 2020 година (18.155.934) и 
изнесува: 

- Салдо на 31.12.2020 год.                           37.957.208 ден. 
   Салдо основен буџет                               19.871.552 ден. 

   Салдо буџет дотации                          13.600.974 ден. 
   Салдо буџет самофинансирачки aктивности           1.072.091 ден. 
   Салдо буџет донации                3.412.591 ден. 

Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на основниот буџет, во износ од 
19.871.552 денари, се пренесува како прилив на основниот 
буџет на Општина Валандово за 2021 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот  на дотации, во износ од 
13.600.974 денари, се пренесува како прилив на буџетот на  
дотации на Општина Валандово за 2021 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на самофинансирачки 
активности, во износ од 1.072.091 денари, се пренесува како  
прилив на буџетот на самофинансирачки активности на 
Општина Валандово за 2021 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на донации, во износ од 
3.412.591 денари, се пренесува како прилив на буџетот на 
донации на Општина Валандово за 2021 година. 

Член 3 
 Планираните и остварените приходи по извори и 

видови, односно планираните и извршените расходи по 
основни намени, се искажани во билансите на приходи и 
расходи. 
 

Член 4 
 Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот 
на Општина Валандово за 2020 година се искажани 
планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и 
основни намени. 
 

Член 5 
 Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 
Општина Валандово за 2020 година ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/2                                 Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 измена и дополнување на 

Статутот на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена и дополнување 

на Статутот на Општина Валандово, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на четириесет и четвртата редовна 

седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

 

Бр.09-231/6                                        Градоначалник 
01.03.2021 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 1, член 44 и член 126 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на четириесет и четвртата редовна седница, 
одржана на ден 26.02.2021 година,  донесе  

 

О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Статутот на  

Општина Валандово 

Член 1 
Во глава III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 

ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА, од Статутот на Општина 
Валандово, поднасловот „Совет на млади“ и членовите со кои 
се уредува истиот, се заменуваат со нов поднаслов и нови 
членови кои гласат: 
 

„ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ  

Формирање на локален младински совет 

Член 43-а 

Општина Валандово формира Локален младински 
совет. 

Локалниот младински совет има советодавна и 
застапувачка улога од делокругот на младински прашања и 
политики.  

Членови на Локалниот младински совет може да бидат 
жители на Општина Валандово, на возраст од 15 до 29 години.  

Претставниците на локалниот младински совет имаат 

право да:  

- предлагаат точки на дневен ред на Советот на 
општината кои ги засегаат младите; 

- иницираат прашања за млади од делокругот на 
работата на општината; 

- иницираат, учествуваат и даваат повратни 
информации за процесот на локална младинска стратегија и 
други политики; 

- доставуваат информации до општината за прашања 
кои се однесуваат на младите; 

- соработуваат при изработката на Акциските планови 
за локалната стратегија за млади  и на Локалната стратегија за 
млади и 

- вршат други советодавни и застапувачки работи во 

согласност со законите со кои се уредуваат прашања кои се 

однесуваат на младите. 

Локалниот младински совет на Општина Валандово 

брои пет членови. 

Мандатот на членовите на локалниот младински совет 

трае две години со право на уште еден избор. 

 

Локално собрание на млади 

Член 43-б 

Локалното собрание на млади претставува тело на 
формите на младинско организирање кое врши избор на 
младински претставници во локалниот младински совет, 
креира приоритети и политики за застапување на младинските 
претставници и ја координира и следи нивната работа. 

За конституирање на локалното собрание на млади се 
свикува иницијативен одбор, составен од претставници на 
младински организации, политички подмладоци, ученички и 
студентски организации и други облици на младинско 
здружување. 

Работите околу свикувањето на иницијативниот одбор 
ги координира државен службеник од администрацијата на 
општината, назначен од страна на Градоначалникот.  

Иницијативниот одбор го распишува повикот за 
конститутивно локално собрание на млади, по принципот на 
транспарентност и јавност, објавувајќи го истиот на ВЕБ 
страната на општината. 

Иницијативниот одбор се формира само за одржување 
на конститутивното локално собрание на млади. 

Формите на организирање од став 2 на овој член, 
номинираат делегат и заменик-делегат во годишното собрание 
на млади. 

За да номинираат делегат и зменик-делегат и за да 

членуваат во локалното собрание на млади, формите на 

организирање и здружување од ставот 2 на овој член, не мора 

да имаат регистрирано седиште во Општина Валандово, но 

мора да имаат активности на територијата на општината. 

Делегатот и заменик-делегатот се жители на Општина 
Валандово на возраст од 15 до 29 години 

 
Избор на членови на локален младински совет 

Член 43-в 

Изборот на членовите на локалниот младински совет е 

во постапка со јавен повик. 

Јавниот повик за членови на локалниот младински 

совет го објавува локалното собрание на млади. 

Јавниот повик се објавува на веб-страницата на 

општината. 

Локалното собрание на млади избира членови на 
локалниот младински совет по пат на непосредни избори, со 
тајно гласање, во кое право на глас имаат делегатите од 
локалното собрание на млади. 

За избрани членови на локалниот младински совет се 
сметаат оние кандидати кои освоиле најмногу гласови од 
страна на присутните делегати. 

Членовите на локалниот младински совет се 
верификуваат од страна на Советот на општината, по добиена 
одлука за избор на членови од страна на Собранието на млади 
на општината. 

Од избраните членови на локалниот младински совет 
се избираат претседател и заменик – претседател. 

 
Локална стратегија за млади 

Член 43-г 

Локалната стратегија за млади е стратешки документ 
со кој во согласност со националната стратегија за млади се 
утврдуваат среднорочни цели и приоритети за развој на 
младинските политики и унапредување на интересите 
намладите на локално ниво и се утврдуваат организациски, 
финансиски и административни мерки за нивно остварување. 
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Локалната стратегија содржи Акциски план за 

реализација со дефинирани активности, динамика, носители на 
активности и проекции на буџетски средства, како и услови и 
индикатори за евалуација за спроведувањето на локалната 
стратегија за млади. 

Локалната стратегија за млади ја донесува Советот 
на општината за период од пет години. 

Локалната стратегија за млади се изработува од 
страна на Општина Валандово во соработка со локалниот 
совет на млади.  

Акциските планови за локалната стратегија за млади 
се изработуваат од страна на општината во соработка со 
локалниот совет на млади, за период од една до три години и 
за нив се поднесува буџет за реализација. 

Акциските планови ги донесува Советот на Општина 
Валандово. 

 
Канцеларија на млади 

Член 43-д 

Општина Валандово формира канцеларија за млади 
од каде се координира работата на младите во општината и 
истата претставува појдовна точка за пристап на младите на 
локално ниво. 

 
Младински центар 

Член 43-ѓ 

Младински центар е место каде се подготвуваат и 
спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на 
младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот 
живот на младите, информации од важен интерес за младите и 
други аспекти од животот на младите. 

За работа со млади во младинскиот центар 
одговорни се младински работници. 

Младински центар се основа во соработка меѓу 
општините, младинските форми на организирање регулирани 
со Законот за младинско учество и младински политики. 
 

Службеник за млади 

 
Член 43-е 

 Општина Валандово е должна да одреди службеник 

за млади-лице одговорно за работењето на Канцеларијата за 

млади, кое е одговорно за координирање, спроведување и 

следење на прашања од интерес за младите во делокругот на 

надлежностите на општината. 

 Службеникот за млади изготвува годишен извештај 

за работата на Општина Валандово во делокругот на млади и 

истиот го поднесува до Агенцијата за млади и спорт и го 

објавува на веб-страницата на Општина Валандово. 

 Контакт информациите за службеникот за млади се 

јавно достапни преку гласилата на Општина Валандово. 

Финансирање 

Член 43-ж 

 Од Буџетот на Општина Валандово, за млади, се 

издвојуваат средства во висина од најмалку 0,1% на годишно 

ниво. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.  
 
Бр.08-16/6                                 Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 дополнување на  

Одлуката за комунален ред во Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за дополнување на 

Одлуката за комунален ред во Општина Валандово, што 

Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и 

четвртата редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

 
Бр.09-231/7                                       Градоначалник 
01.03.2021 год.                           на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за комуналните 

дејности („Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 
44/15, 147/15, 31/16, 64/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.302/20), член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа  („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), 
член 15 став 1 точка 4, член 45 и член 47 став 1, од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на 
четириесет и четвртата редовна седница  одржана на ден 
26.02.2021 година, донесе 
   

О Д Л У К А 

за дополнување на Одлуката за комунален ред во  

Општина Валандово 

Член 1 

 Одлуката за комунален ред во Општина Валандово 

бр.08-124/21 од 17.09.2019 година („Службен гласник на 

Општина Валандово“ бр.11/19) се дополнува со тоа што по член 

91 се додава нов член 91-а, кој гласи: 

„Член 91-а 

 Празнењето на септичките јами во населените места 

во кои нема изградено канализационен систем, го врши Јавно 

комунално претпријатие, основано од општината. 

 Празнењето на септичките јами давателот на 

услугата го врши со специјално возило-цистерна. 

 При давањето на услугата, давателот е должен да ги 

превземе сите санитарно-хигиенски мерки за безбедно 

празнење на јамата, а по извршењето празнење да изврши 

дезинфекција на просторот околу сепричката јама. 

 Депонирањето на фекалиите од специјалното 

возило-цистерна, давателот на услугата е должен да го изврши 

во собирната шахта на главниот колектор од веќе изградените 

канализационни системи и тоа: 

- Од населените места Горна Мала и Калково во 

главниот колектор од канализационниот систем на населеното 

место Јосифово; 

- Од населеното место Грчиште во главниот колектор 

од канализационниот систем на населеното место Марвинци; 

- Од населеното место Казандол во главниот колектор 

од канализационниот систем на населеното место Брајковци; 

- Од населените места Чалакли, Прстен, Башибос, 
Кочули, Собри и Дедели во главниот колектор од 
канализационниот систем на населеното место Валандово“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување 
во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

01.03. 2021 година                                          “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр. 2                                                           СТРАНА 7 



 

Бр.08-16/7          Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 донесување на 

урбанистички план за село Казандол Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на 
урбанистички план за село Казандол Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и 
четвртата редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

Бр.09-231/8                                 Градоначалник 
01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 39, став 5 и член 41, став 5, 

алијнеја 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18), член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002”) и член 21 став 
1, точка 7 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и 
четвртата редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на урбанистички план за 

село Казандол Општина Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за 

село Казандол, Општина Валандово (плански период 2017-
2027), со плански опфат од 14,48 ха, изработен од ДПТУ 
ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ Сашко Иванов ДООЕЛ, Битола, со 
технички број 0801-01-09/17 од 12/2020. 

 

Член 2 
Се задолжува Градоначалникот на Општина 

Валандово, да постапи согласно член 41 став 3, 4, 5 и 6 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на РМ”бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18). 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето 

во “Службен гласник на Општина Валандово”. 

Бр.08-16/8          Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 определување на 
широчината на заштитниот крајбрежен појас на 

водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3” во опфатот на  
село Калково 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување на 

широчината на заштитниот крајбрежен појас на водотеците “К  

 

1”, “К 2” и “К 3” во опфатот на село Калково, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на четириесет и четвртата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

Бр.09-231/9                                 Градоначалник 
01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 32 од Законот за просторно и 

урбанистичко планитање (“Службен весник на РМ” бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 131, став 2, 
точка 3 од Законот за водите (“Службен весник на РМ” бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16), 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 член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на четириесет и четвртата 
редовна седница одржана на ден 26.02.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 
за определување на широчината на заштитниот 

крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3” во 
опфатот на село Калково 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува широчината на 
заштитниот крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3” 
во опфатот на село Калково, согласно елаборатот за 
хидролошки и хидраулички пресметки за димензионирање на 
водотеци во село Калково, со технички број 113/20-Е изработен 
од ДПИ Хидроинженеринг Струмица, заради заштита и 
одржување на речно корито и бреговите на водотекот. 

 

Член 2 
 Водотекот на “К 1” бидејќи на терен не постои 
можност за дефинирање на мајор корито, се предвидува 
регулација на водотекот со цевка со кружен профил Ф 1600. 
 Предвидената регулација на водотекот започнува со 
стационажа 0+820 или детална точка со координати 7 625 900, 
4 578 996, а завршува на стационажа 1+403 или детална точка 
со координати 7 625 613.70, 4 578 525.70. 
 На водотекот “K 1” како подземна цевка не се 
дефинира заштитен појас на предвидениот кружен профил на 
мајор коритото.  
  

Член 3 
 Водотекот на “К 2” е предвиден со правоаголен 
профил со ширина од 150 цм и длабочина од 100 цм. 
Предвидената регулација на водотекот започнува со 
стационажа 0+800 или детална точка со координати 7 625 
524.9, 4 578 862.8, а завршува на стационажа 0+203 или 
детална точка со координати 7 625 403.84, 4 578 538.10. 
 На водотекот “K 2” се дефинира заштитен појас од 
3,0 м лево и десно од предвидениот трапезен профил на мајор 
коритото. 
 

Член 4 
 Водотекот на “К 3” бидејќи на терен не постои 
можност за дефинирање на мајор корито, се предвидува 
регулација на водотекот со цевка со кружен профил Ф 1000. 

Предвидената регулација на водотекот започнува со 
стационажа 0+2600 или детална точка со координати 7 625 
210.85, 4 578 862.8, а завршува на стационажа 0+203 или 
детална точка со координати 7 625 403.84, 4 578 538.10. 

На водотекот “K 3” како подземна цевка не се 
дефинира заштитен појас на предвидениот кружен профил на 
мајор коритото.  
 

Член 5 
Составен дел на оваа одлука се: елаборатот за 

хидролошки и хидраулички пресметки за димензионирање на 
 



01.03. 2021 година                                          “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр. 2                                                           СТРАНА 8 

 
водотеци во с.Калково Општина Валандово со технички број 
113/20-Е изработен од ДПИ Хидроинженеринг Струмица и 
согласноста од Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објаувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

 
Бр.08-16/9          Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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  
Годишниот Извештај на Општина Валандово за  

2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2020 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и 

четвртата редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 
Бр.09-231/3                                 Градоначалник 
 01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 34 од Законот за финансирање 

на единиците на локалната самоуправа („службен весник на 
РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 
209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.244/19), член  36 став 1 
точка 2 и член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, 
член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четириесет и четвртата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Годишниот Извештај  
на Општина  Валандово за 2020 година 

 
 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај на Општина 
Валандово за 2020 година.  
 

  Составен дел на годишниот извештај се: 

-   Вовед; 
-   Годишна сметка; 
-   Извештај за реализација на инвестиционите 

програми, наменските, капиталните и блок дотациите; 
-   Извештај за користење на финансиските средства 

од постојаната и тековна резерва и 
-   Извештај од одговорниот сметководител со кој ја 

потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка. 
 
2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/3         Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 Извештајот за работата на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на 

Извештајот за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 
за 2020 година, што Советот на Општина Валандово го донесе 
на четириесет и четвртата редовна седница, одржана на ден 
26.02.2021 година. 

 
Бр.09-231/4                                 Градоначалник 
 01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“бр.275/19), член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, 
член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на четириесет и четвртата 
редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност нa Извештајот за работата на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa Извештајот за 

работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, 
кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово го 
има усвоено со Одлука бр.02-119/4 од 16.02.2021 година.  
 

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

Бр.08-16/4        Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 

Финансискиот извештај за работата на 
 ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на 
Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за 2020 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на четириесет и четвртата редовна 
седница, одржана на ден 26.02.2021 година. 

 

Бр.09-231/5                                 Градоначалник 
 01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________  

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2002,  
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40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“бр.275/19), член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, 
член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на четириесет и четвртата редовна седница, одржана 
на ден 26.02.2021 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност нa Финансискиот извештај за 
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 

2020 година 
 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa Финансискиот 
извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
2020 година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-119/2 од 16.02.2021 
година.  
 

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

Бр.08-16/5        Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 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 јавната безбедност и безбедност на 
сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за 

второто полугодие од 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за јавната безбедност и безбедност на 
сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто 
полугодие од 2020 година, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на четириесет и четвртата редовна седница, одржана 
на ден 26.02.2021 година. 
 

Бр.09-231/10                                 Градоначалник 
 01.03.2021 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62, во 

врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 
1 точка 29 и член 45, во врска со член 15 став 1 точка 11 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четириесет и четвртата редовна седница, 
одржана на ден 26 02.2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

зa усвојување на Информацијата за јавната безбедност и  
безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина 

Валандово за второто полугодие од 2020 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата зa 
усвојување на Информацијата за јавната безбедност и 
безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина 
Валандово за второто полугодие од 2020 година.   
 

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

Бр.08-16/10       Совет на Општина Валандово 
26.02.2021 год.                   Претседател 
Валандово                               Владимир Марков 

          _____________________________ 
 



 


