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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 продолжување на 

работното време на угостителските објекти на подрачјето 
на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на 
работното време на угостителските објекти на 
подрачјето на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна 
седница, одржана на ден 21.04.2022 година. 

 
Бр.09-408/2                                 Градоначалник 
21.04.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

угостителската дејност („Службен весник на РМ“ бр. 
62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 
166/14, 199/14, 129/15, 39/16, 53/16, 71/16 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 31/20), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за продолжување на работното време на угостителските 

објекти на подрачјето на Општина Валандово 

 

http://www.valandovo.gov.mk/
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Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, 

за време на Велигденските празници (22, 23 и 24.04.2022 
година), ГО ПРОДОЛЖУВА работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на Општина 
Валандово, за два часа. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-42/4                  Совет на Општина Валандово 
21.04.2022 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 финансиска 

помош на Љубица Атанасова од Валандово, редовен 
студент во петта година на Медицински факултет во 

Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS  
(Internacional Student Congress of Medical Sciences) 

во Гронинген, Холандија 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 
финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, 
редовен студент во петта година на Медицински 
факултет во Скопје, за учество на научен конгрес 
ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical 
Sciences) во Гронинген, Холандија, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна 
седница, одржана на ден 21.04.2022 година. 

Бр.09-408/3                                 Градоначалник 
21.04.2022 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 десеттата редовна 
седница одржана на ден 21.04.2022 година, донесе 

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

Атанасова од Валандово, студент во петта година при 
медицинскиот факултет во Скопје за учество на 

научен конгрес ISCOMS (International Student Congress  
of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово, се одобруваат средства во нето износ од 
30.000,00 денари, на Љубица Атанасова од Валандово, 
студент во петта година при медицинскиот факултет во 
Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS 
(International Student Congress of Medical Sciences) во 
Гронинген, Холандија. 

Член 2 

 Исплатата на одобрените средства да се изврши 

од Програма АО-Совет на општина, подставка 413110 

тековни резерви-разновидни расходи, на сметка на 

Љубица Атанасова бр.210501666306207 депонент НЛБ 

Банка АД Скопје. 

Член 3 

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

Бр.08-42/5                  Совет на Општина Валандово 
21.04.2022 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 финансиска подршка за 

покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал 
пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли 

Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска 
подршка за покривање на трошоци на 29-тиот 
меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ 

ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на десеттата 
редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 
година. 

Бр.09-408/4                                 Градоначалник 
21.04.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 
45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна 
седница одржана на ден 21.04.2022 година, донесе   

  

О Д Л У К А 
зa финансиска подршка за покривање на трошоци на  

29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби 
 „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово  

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово за 2022 година, се одобруваат средства во 
износ од 200.000,00 денари, финансиска подршка на 
организаторот на Меѓународниот фестивал пролетни 
веселби  „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово за  
покривање на трошоците на 29-тиот меѓународен 
фестивал пролетни веселби  „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – 
Чалакли, Валандово. 

Член 2 
Исплатата на средствата да се изврши од 

програма K4 - културни манифестации и творештво, 
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подставка 464990  - други трансфери, на сметка на 
барателот. 

 

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.08-42/6                  Совет на Општина Валандово 
21.04.2022 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 01.01.2022 година 

 до 31.03.2022 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 
30.03.2022 година. 

Бр.09-408/5                              Градоначалник 
21.04.2022 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 десеттата редовна 
седница, одржана на ден 21.04.2022 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 01.01.2022 година до 31.03.2022 

година  

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал  
01.01.2022 година до 31.03.2022 година, на вкупно 
остварени приходи од 49.753.266,00 денари, односно 
21.26% од планираните приходи и на извршени расходи 
од 46.317.237,00 денари, односно 19,79 % од 
планираните расходи.  

 

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

Бр.08-42/2                  Совет на Општина Валандово 
21.04.2022 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 за реализација на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Годишниот извештај за реализација на  Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе на 
десеттата редовна седница, одржана на ден 30.03.2022 
година. 

 

Бр.09-408/6                               Градоначалник 
21.04.2022 год.                             на Општина Валандово 
Валандово                             Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 65 став 1 од Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен весник на 
РСМ“ бр.24 /21 и 174/21), 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 
десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 
година,  донесе   

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Годишниот извештај за реализација на  

Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 
2021 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за 
реализација на Програмата за развој на Југоисточниот 
плански регион за 2021 година.  

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

Бр.08-42/3                  Совет на Општина Валандово 
21.04.2022 год.                            Претседател 
Валандово                         Владимир Марков 

_____________________________ 


