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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 намера за 

реализација на проект со заем од Проектот за 
енергетска ефикасност во јавниот сектор 

(ПСЕЕП) и овластување за потпишување на 
Иницијален договор 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за намера 
за реализација на проект со заем од 
Проектот за енергетска ефикасност во 
јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 
потпишување на Иницијален договор, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе 
на четириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година. 
 

Бр.09-529/6                  Градоначалник 
22.06.2021 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 осмата редовна 
седница одржана на ден 21.06.2021 година, 
донесе   
 

О Д Л У К А 
за намера за реализација на проект со заем 
од  Проектот за енергетска ефикасност во 
јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 

потпишување на Иницијален договор 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува намера за 

реализација на проект по пат на 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 Проектот за 
енергетска ефикасност во јавниот сектор 
(ПСЕЕП) финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој –  

 

 

Светска банка, со цел финансирање на 
енергетски ефикасни активности во објекти 
(проекти): 

1. Подобрување на енергетската 
ефикасност на објектот во кој е сместена 
ЕЛС-Општина Валандово; 

2. Инсталирање на нов систем за 
греење во Јавната Општинска Установа Дом 
на културата „25-ти Мај“ Валандово 

 

Член 2 
По прифаќање на предложените проекти 

од страна на Министерството за финансии 
(ПСЕЕП единицата), се овластува 
Градоначалникот во име на Општина 
Валандово да го потпише Иницијалниот 
договор, согласно условите од Јавниот 
повик. 

 

Член 3 
Условите на задолжувањето ќе се 

утврдат по одобрувањето на проектите од 
страна на Министерството за финансии 
согласно условите наведени во Јавниот 
повик. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Валандово. 

 

Бр.08-52/6         Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 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 четириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година. 

 

Бр.09-529/7                  Градоначалник 
22.06.2021 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, 
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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 четириесет и осмата редовна 
седница одржана на ден 21.06.2021 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.     

  
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   
 480140 Куп. на опрема и маш       0        0       330.000         0  
 482930 Други градежни објекти    0        0      -330.000         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.08-52/7         Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 Елаборатот за проценета штета од 
елементарна непогода: СЛАНА 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Елаборат за проценета штета 
од елементарна непогода: СЛАНА, што 
Советот на Општина Валандово го донесе 
на четириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година. 

 

Бр.09-529/2               Градоначалник 
22.06.2021 год.       на Општина Валандово 
Валандово              Перо Костадинов 

      _____________________________ 
Советот на Општина Валандово, на 

четириесет и осмата редовна седница 
одржана на ден 21.06.2021 година, 
расправаше по Елаборатот за проценета  

 

штета од елементарна непогода: СЛАНА 
што го зафати подрачјето на Општина 
Валандово на ден 08, 09 и 10 април.2021 
година, при што согласно член 62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/02), и член 45 и член 48 став 1 
од Статутот на Општина Валандово, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Елаборатот за проценети 

штети од елементарна непогода: СЛАНА 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Елаборатот 
за проценети штети од елементарна 
непогода: СЛАНА што го зафати подрачјето 
на Општина Валандово на ден 08, 09 и 10 
април.2021 година, на вкупен износ на 
утврдени и проценети штети од 177.246,36 
илјади денари. 

 

2. Елаборатот да се достави до 
сите надлежни инстируции за постапување 
по истиот. 
 

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

Бр.08-52/2         Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 Финансиски извештај за 
работењето на ЈП Комунален сервис  

Валандово за периодот од 01.01 2021 година 
до 31.03.2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Финансиски извештај за 
работењето на ЈП Комунален сервис  
Валандово за периодот од 01.01 2021 
година до 31.03.2021 година, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на 
четириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година 

 

Бр.09-529/3               Градоначалник 
22.06.2021 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,
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6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/1835/19 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 осмата редовна 
седница, одржана на ден 21.06.2021 година, 
донесе 
  

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност нa Финансискиот 

извештај за работењето на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 

периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 
година 

 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa 
Финансискиот извештај за работењето на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово за периодот 
од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година, 
кој Управниот одбор на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово го има усвоено со 
Одлука бр.02-377/2 од 16.06.2021 година.  
 

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

Бр.08-52/3         Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 Одлуката за утврдување на 
цени на услуги за празнење на септички јами, 

црпење и отстранување на непречистени 
отпадни и фекални води 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката за 
утврдување на цени на услуги за празнење 
на септички јами, црпење и отстранување на 
епречистени отпадни и фекални води, што 
Советот на Општина Валандово го донесе 
на четириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година. 
 

Бр.09-529/4               Градоначалник 
22.06.2021 год.        на Општина Валандово 
Валандово             Перо Костадинов 

 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 
од Законот за јавните претпријатија 
(“Службен весник на РМ” бр. 38/1996, 
9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“ бр.275/19), член 62  од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/2002), и член 45 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на четириесет  и осмата 
редовна седница одржана на ден 21.06.2021 
година,  донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цени на услуги за празнење 
на септички јами, црпење и отстранување на 

непречистени отпадни и фекални води 
 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  
Одлуката за утврдување на цени на услуги 
за празнење на септички јами, црпење и 
отстранување на непречистени отпадни и 
фекални води, бр.02-377/3 од 16.06.2021 
година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово.   
 

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

Бр.08-52/4        Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 оценка на перформансите 

на јавните расходи и финансиската 
одговорност (Public expenditure and financial 
accountability – PEFA) на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за оценка на 
перформансите на јавните расходи и 
финансиската одговорност (Public 
expenditure and financial accountability – 
PEFA) на Општина Валандово, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на 
етириесет и осмата редовна седница, 
одржана на ден 21.06.2021 година. 
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Бр.09-529/5            Градоначалник 
22.06.2021 год.    на Општина Валандово 
Валандово           Перо Костадинов 

_____________________________ 
Советот на Општина Валандово, на 

четириесет и осмата редовна седница 
одржана на ден 21.06.2021 година, 
расправаше по Извештајот за оценка на 
перформансите на јавните расходи и 
финансиската одговорност (Public 
expenditure and financial accountability – 
PEFA) на Општина Валандово, при што 
согласно член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), и член 45 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, донесе  
 

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

перформансите на јавните расходи и 
финансиската одговорност (Public 

expenditure and financial accountability – 
PEFA) на Општина Валандово 

 

1.  СЕ УСВОЈУВА Извештајот 
за оценка на перформансите на јавните 
расходи и финансиската одговорност (Public 
expenditure and financial accountability – 
PEFA) на Општина Валандово. 
 

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

Бр.08-52/5        Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 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 Програмата за изменување 

и дополнување на Годишната Програма за 
изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 
изменување и дополнување на 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 осмата редовна 
седница, одржана на ден 21.06.2021 година. 

Бр.09-529/8              Градоначалник 
22.06.2021 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 и член 45, во врска со член 
15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина 
Валандово на четирисет и осмата редовна 
седница, одржана на ден 21.06.2021 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за изменување и дополнување на Годишната 
Програма за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта 
и улици во Општина Валандово во 2021 

година 
 

Член 1 
Во Годишната Програма за изградба, 

одржување, реконструкција и заштита на  
локалните патишта и улици во Општина 
Валандово во 2021 година („Службен 
гласник на Општина Валандово“ бр. 1/2021 
и бр.4/2021), во точка 3 од глава II се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 

- износот „13.000.000,00 денари“ се 
заменува со износ „19.000.000,00 денари“. 

По алинеја 7 се додаваат две нови  
алинеи 8 и 9 кои гласат: 
 
Алинеја 8 

„ – Изградба и санација на 
тротоарски површини во населените места 
во Општина Валандово и градот Валандово“ 
 
Алинеја 9 

„ – Изградба на улици во населено 
место Марвинци .“ 

Член 2 
 Програмата влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина 
Валандово“.  
 

Бр.08-52/8        Совет на Општина Валандово 
22.06.2021 год.            Претседател 
Валандово               Владимир Марков 

        ____________________________



 

 

 


