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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 проширување на 

средствата во Буџетот на Општина Валандово за  
2022 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2022 
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/2                                 Градоначалник 
30.05.2022 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, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 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 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
зa проширување на средствата во  

Буџетот на Општина Валандово за 2022 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши проширување на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2022 
година, на следниот начин:  
 

Потпрограма   
Потставка                         Самоф.   Дотац.   Донац. Кред    

  

Се зголемуваат приходите на следните потставки: 

А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА   

   742114 Приходи од ЕУ               0             0     2.050.000      0                                                     

                                               _____________________________                                                                                                                                  

                                                         0             0     2.050.000      0 
 

и се распоредуваат на следните расходни потставки   

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ    

   420220  Патув. во странство - 

                 патни расходи                  0            0        280.000      0                          

   420230  Патув. во странство -   

                 сместување                      0             0    1.160.000      0 

   423110 Канцел. материјали          0             0         30.000      0                                                                                                                             

   425760  Превозни усл. во образ.  0             0         30.000      0       

   425920  Усл. за копир, печатење 

                  и издавање                      0             0         60.000      0      

   425990  Други догов. Услуги          0             0         60.000      0   

   464990  Други трансфери              0             0       430.000      0                                                                           

                                             ______________________________ 

                                                           0             0    2.050.000       0                                                                           

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“ и станува дел на Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година.  

Бр.08-51/2                          Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 сопствено учество во 

реализација на проектот „Туризмот – иднината на 
регионот“ 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во 
реализација на проектот „Туризмот – иднината на 
регионот“, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/3                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 
од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на 
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 единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година, донесе 

 

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

Проектот „Туризмот – иднината на регионот“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Валандово го 

утврдува сопственото учество во заедничкиот Проектот: 
„Туризмот – иднината на регионот“, кој се реализира 
преку Југоисточниот плански регион, а во рамките на кој 
Општина Валандово учествува со сопствен Проект:  
„Уредување на рекреативна патека од населено место 
Пирава до Манастир Св.Ѓорѓи“.  
 

Член 2 
Вредноста на Проектот со кој Општина 

Валандово учествува во заедничкиот Проект од член 1 
на оваа Одлука изнесува 3.612.924,00 денари. 

За реализација на Проектот, Општина 
Валандово, како партнер ќе учествува со сопствени 
средства, во износ од  578.068,00 денари. 

Останатите средства во износ од 3.034.856,00 
денари, ќе ги обезбеди Југоисточниот плански регион, 
преку Бирото за регионален развој. 
 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе се 

преведат на Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион преку кој ќе се имплементира проектот. 

 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-51/3                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 определување зони и 

пресметковни бодови за утврдување на пазарна вредност 
на недвижен имот (објекти) на подрачјето на 

 Општина Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување зони 

и пресметковни бодови за утврдување на пазарна 
вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/4                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на 

имот („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 92/2007, 

102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 

23/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.151/21), член 16 од 

Методологијата за процена на пазарната вредност на 

недвижен имот („Службен весник на РМ“ бр.54/12, 17/13, 

21/13 и 142/14), член 62 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), член 

21 став 1 точка 5, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 

на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 

на единаесеттата редовна седница одржана на ден 

30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за определување зони и пресметковни бодови за 

утврдување на пазарна вредност на недвижен имот 

(објекти) на подрачјето на Општина Валандово 

Член 1 

Со оваа Одлука се определуваат зони за 
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот 
(објекти) на подрачјето на Општина Валандово.  

Член 2 

Во зависност од погодностите што недвижниот 
имот ги дава особено во поглед на местоположбата и 
степенот на уреденоста, подрачјето на Општина 
Валандово се дели на пет зони.  

Член 3 

Поделбата на зоните и пресметковните бодови за 

утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот 

(објекти) на подрачјето на Општина Валандово. е 

следната:  
 

ЗОНА ОПИС ПРЕСМЕТКОВНИ 
БОДОВИ / м2 

(вредност на 1 бод = 1 
евро) 
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Прва Валандово- Централно 
градско подрачје: 

Ул.„4-ти Јули“, ул.„Никола 
Карев“, ул.„Првомајска“, 
ул.„Лазар Колишевски“, 
ул.„Маршал Тито“, 
ул.„Иво Лола Рибар“ и 
ул.„Орце Николов“ 

80 

(одговара на тринаесетта 
зона утврдена со член 16 
од Методологијата за 
процена на пазарната 
вредност на недвижен 
имот) 

Втора Валандово - надвор од 
централното градско 
подрачје 

 

70 

(одговара на тринаесетта 
подзона (13.1)  утврдена 
со член 16 од 
Методологијата за 
процена на пазарната 
вредност на недвижен 
имот) 

Трета Населени места: Пирава, 
Јосифово, Удово, 
Брајковци, Балинци, 
Марвинци, Чалакли и 
Раброво 

35 

(одговара на петнаесетта 
подзона (15.1)  утврдена 
со член 16 од 
Методологијата за 
процена на пазарната 
вредност на недвижен 
имот) 

Четврта Населени места: Горна 
Маала, Калково, 
Грчиште, Собри, 
Казандол, Прстен, 
Дедели, Башибос и 
Кочули 

30 

(одговара на шеснаесетта 
зона   утврдена со член 16 
од Методологијата за 
процена на пазарната 
вредност на недвижен 
имот) 

Петта Го опфаќа недвижниот 
имот надвор од 
населените места 

20 

(одговара на шеснаесетта 
подзона   (16.2) утврдена 
со член 16 од 
Методологијата за 
процена на пазарната 
вредност на недвижен 
имот) 

 
Член 4 

Вредноста на бодовите изразена во евра ќе се 
пресметува во денарска противвредност, според 
средниот курс на Народна банка на Република Северна 
Македонија. 

Член 5 

Доколку постигната вредност на недвижниот имот 
во актот за пренос на правото на сопственост е повисока 
од пазарната вредност утврдена согласно со 
Методологијата за проценка на пазарната вредност, од 
страна на овластен проценител, даночна основа ќе биде 
цената постигната во актот за пренос на правото на 
сопственост. 

Член 6 

За населените места за кои не постои 

урбанистичка документација, а за кои се применуваат 

одредбите од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр.23/11, 

54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 

129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.174/21), проценката ќе се врши според зонирањето од 

оваа одлука. 

 

 

Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 
 

Бр.08-51/4                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 определување на 

просечна цена за утврдување на пазарна 
вредност на градежното (неизградено и изградено) 

земјиште на подрачјето на Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување на 
просечна цена за утврдување на пазарна вредност на 
градежното (неизградено и изградено) земјиште на 
подрачјето на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на единаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/5                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 92/2007, 
102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 
23/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.151/21), член 12 од 
Методологијата за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот („Службен весник на РМ“ бр.54/12, 17/13, 
21/13 и 142/14), член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), член 
21 став 1 точка 5, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на единаесеттата редовна седница одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за определување на просечна цена за утврдување на  

пазарна вредност на градежното (неизградено и 
изградено) земјиште на подрачјето на Општина Валандово 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува просечна цена за 

утврдување на пазарна вредност на градежното 
(неизградено и изградено) земјиште на подрачјето на 
Општина Валандово.  

Член 2 
Пазарната вредност на градежното (неизградено 

и изградено) земјиште на подрачјето на Општина 
Валандово, ќе се утврдува според просечната цена на 
извршените купопродажби од претходната година.  
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Член 3 
Просечната цена за утврдување на пазарната 

вредност на градежното (неизградено и изградено) 
земјиште на подрачјето на Општина Валандово, по 
населени места и зони е следната:  

 

Населено 
место 

Градежно 
неизградено 

земјиште 

Градежно изградено 
земјиште (дворно 

место) 

прва 
зона 

ден./м2 

втора 
зона 

ден./м2 

прва 
зона 

ден./м2 

втора 
зона 

ден./м2 

Валандово 1.400 1.000 800 600 

Пирава 600 350 

Јосифово 600 350 

Удово 600 350 

Раброво 600 350 

Брајковци 425 210 

Балинци 425 210 

Марвинци 425 210 

Горна Маала 340 175 

Калково 340 175 

Чалакли 340 175 

Градец 215 110 

Грчиште 215 110 

Собри 215 110 

Дедели 215 110 

Башибос 125 75 

Казандол 125 75 

Останати 
населби 

105 65 

 

Член 4 

Во случаи кога цената постигната во актот за 
пренос на правото на сопственост е повисока од 
пазарната вредност утврдена согласно со 
Методологијата за проценка на пазарната вредност, од 
страна на овластен проценител, даночна основа ќе биде 
цената постигната во актот за пренос на правото на 
сопственост. 

Член 5 

Утврдувањето на пазарната вредност на 
градежното (неизградено и изградено) земјиште, врз 
основа на определените просечни цени од табеларниот 
преглед на оваа Одлука, ја врши овластен проценител. 

Член 6 

Со влегувањето на сила на оваа Одлука 

престанува да важи Прегледот за утврдување на 

пазарната вредност на земјоделското земјиште по 

населени места на подрачјето на Општина Валандово 

бр.09-1332/2 од 27.12.2016 година. 

Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

Бр.08-51/5                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 определување на  

просечна цена за утврдување на пазарна вредност на 
земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на  

Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување на 
просечна цена за утврдување на пазарна вредност на 
земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-521/6                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 92/2007, 
102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 
23/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.151/21), член 13 од 
Методологијата за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот („Службен весник на РМ“ бр.54/12, 17/13, 
21/13 и 142/14), член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), член 
21 став 1 точка 5, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на единаесеттата редовна седница одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за определување на просечна цена за утврдување на 
пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и 

пасишта на подрачјето на Општина Валандово  

Член 1 
Со оваа Одлука се определува просечна цена за 

утврдување на пазарна вредност на земјоделско 
земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на Општина 
Валандово.  

Член 2 
Пазарната вредност на земјоделско земјиште, 

шуми и пасишта на подрачјето на Општина Валандово, 
ќе се утврдува според просечната цена на извршените 
купопродажби од претходната година.  

Член 3 
При утврдувањето на пазарната вредност на 

земјоделското земјиште ќе се зема во предвид 
местоположбата, катастарската култура, класата, 
опфатеноста со систем за наводнување. 

Член 4 
Врз основа на критериумите од член 2 и член 3 од 

оваа Одлука, просечната цена која ќе се применува за 
утврдување на пазарната вредност на  земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата на подрачјето на  
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Општина Валандово, е прикажана во табеларниот 
преглед кој е прилог на оваа Одлука. 

Член 5 
Во случаи кога цената постигната во актот за 

пренос на правото на сопственост е повисока од 
пазарната вредност утврдена согласно со 
Методологијата за проценка на пазарната вредност, од 
страна на овластен проценител, даночна основа ќе биде 
цената постигната во актот за пренос на правото на 
сопственост. 

Член 6 
Утврдувањето на пазарната вредност на 

земјоделското земјиште, шумите и пасиштата, врз 
основа на определените просечни цени од табеларниот 
преглед на оваа Одлука, ја врши овластен проценител. 

 

 

 

  

Член 7 
Со влегувањето на сила на оваа Одлука 

престанува да важи Прегледот за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделското земјиште по 
населени места на подрачјето на Општина Валандово 
бр.09-1332/2 од 27.12.2016 година 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-51/6                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 год.                            Претседател 
Валандово                         Владимир Марков 

 
 

 

П р е г л е д  
на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште по  

населени места на подрачјето на Општина Валандово 

 

вид 

Цена на 
земјоделско 
земјиште во 
близина на 

населено место/ м2  

Цена по катастарска култура и класа /м2 

Нива 
Лозови 
насади 

Овошни 
насади 

Пасишта Шума Ливада 

класа I зона II зона 1,2 3,4 5,6 7,8 1,2,3,4 5,6,7 1,2,3,4 5,6,7 Сите 
класи 

Сите 
класи 

Сите 
класи 

Валандово 450 200 65 55 45 35 100 55 100 55 45 50 50 

Пирава 250 150 60 50 40 30 90 50 90 50 40 40 40 

Јосифово 250 100 60 50 40 30 90 50 90 50 40 40 40 

Удово 250 100 60 50 40 30 90 50 90 50 40 40 40 

Раброво 300 100 60 50 40 30 90 50 90 50 40 40 40 

Горна Маала 150 80 60 50 40 30 90 50 90 50 40 40 40 

Брајковци 150 70 50 40 30 25 65 40 65 40 35 35 35 

Балинци 150 70 50 40 30 25 65 40 65 40 35 35 35 

Марвинци 150 70 50 40 30 25 65 40 65 40 35 35 35 

Грчиште 100 50 40 30 25 15 50 40 50 40 30 35 30 

Калково 150 70 60 50 40 30 90 35 90 35 40 30 35 

Собри 100 50 40 30 25 15 50 50 50 50 30 40 30 

Чалакли 100 50 40 30 25 15 50 35 50 35 30 30 30 

Дедели 100 50 40 30 25 15 50 35 50 35 30 30 30 

Башибос 80 50 40 30 25 15 50 35 50 35 30 30 30 

Казандол 80 50 40 30 25 15 50 35 50 35 30 30 30 

Останати 
населби 

80 50 40 30 25 15 50 35 50 35 30 30 30 
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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 одобрување средства на 

Здруженија на граѓани за реализација на програмски 
активности во 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 
средства на Здруженија на граѓани за реализација на 
програмски активности во 2022 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на единаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/7                                 Градоначалник 
30.05.2022 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 единаесеттата 
редовна седница одржана на ден 30.05.2022 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности во 2022 година 

 

Член 1 
            Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово, се одобруваат средства за реализација на 
програмски активности во 2022 година, на следните 
Здруженија на граѓани: 
 

- 60.000,00 денари на Здружение на граѓани за 
поддршка на лица со посебни потреби „СРЕЌНИ ЛИЦА“ 
с.Јосифово. 

Средствата да се исплатат од програма АО-
Совет на општина, подставка 463110 – трансфери на 
здруженија на граѓани, на сметка на Здружението на 
граѓани за поддршка на лица со посебни потреби 
“СРЕЌНИ ЛИЦА” с.Јосифово бр.270075551300135, 
депонент Халк Банка АД Скопје. 
 

- 60.000,00 денари на Здружение за 
подобрување на квалитетот на животот во Месна 
заедница Пирава. 

Средствата да се исплатат од програма K4 - 
културни манифестации и творештво, подставка 464990 
- други трансфери, на сметка на Здружение за 
подобрување на квалитетот на животот во Месна 
заедница Пирава бр. 210071819300109, депонент НЛБ 
Банка АД Скопје. 
 

- 60.000,00  денари на ФК „Победа“ Валандово.  
Средствата да се исплатат од програма АО-

Совет на општина, подставка 463120 –трансфери до 
спортски клубови, на сметка на ФК „Победа“ Валандово  
бр.200001634535837, депонент Стопанска Банка АД 
Скопје; 
 

 

- 60.000,00 денари на ФК „Младост“ Удово.   
Средствата да се исплатат од програма АО-

Совет на општина, подставка 463120 – трансфери до 
спортски клубови, на сметка на ФК „Младост“ Удово  
бр.200002512222489, депонент Стопанска Банка АД 
Скопје; 
 

- 30.000,00 денари на ЖФК ПОБЕДА 
ВАЛАНДОВО 16. 

Средствата да се исплатат од програма АО-
Совет на општина, подставка 463120 – трансфери до 
спортски клубови, на сметка на ЖФК ПОБЕДА 
ВАЛАНДОВО 16, бр. 210071349240146 депонент НЛБ 
Тутунска банка АД Скопје; 

 

- 20.000,00 денари на  Здружение на пензионери 
Валандово. 

Средствата да се исплатат од програма АО-
Совет на општина, подставка 463110 – трансфери на 
здруженија на граѓани, на сметка на Здружение на 
пензионери Валандово, бр. 210040193000196 депонент 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје; 

 

- 8.000,00 денари на  Општинска организација на 
Сојуз на борци Валандово. 

Средствата да се исплатат од програма АО-
Совет на општина, подставка 463120 – трансфери до 
спортски клубови, на сметка на Општинска организација 
на Сојуз на пензионери Валандово, 200000001354403, 
депонент Стопанска Банка АД Скопје. 
 

Член 2 
Корисниците од член 1 на оваа Одлука се должни, 

одобрените средства наменски да ги употребат и за 
истите во рок од 15 дена од нивната реализација, да 
достават финансиски извештаи, со фотокопија од 
документацијата за намената за која ги имат 
искористено. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-51/7                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 отстапување на 

новоизградениот канализационен систем во населено 
место Раброво на ЈП “Комунален сервис” Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на 

новоизградениот канализационен систем во населено 
место Раброво на ЈП “Комунален сервис” Валандово, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година.  
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Бр.09-527/8                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост 
(“Службен весник на РМ” бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 
21/18, „Службен весник на РСМ“ бр.101/19 и 275/19), член 
2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник 
на РМ“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 
32 од Законот за снабдување со вода за пиење и 
одведување на урбани отпадни води („Службен весник 
на РМ“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 
163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член 8 и член 9 став 2 од 
Законот за комуналните дејности (95/12, 163/13, 42/14, 
44/15, 147/15, 31/16 и 64/18), член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на општина Валандово на 
единаесетта редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на новоизградениот канализационен 

систем во населеното место Раброво на 
 ЈП “Комунален сервис“ Валандово 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Валандово го отстапува 

новоизградениот канализационен систем во населеното 
место Раброво во трајна сопственост, без надоместок, на 
ЈП „Комунален сервис“ Валандово и тоа: 

 - Главен колектор, со вредност од 10.923.982,00 
денари;  

 - Секундарна канализационна мрежа, со 
вредност од 21.324.223,00 денари. 

 

Член 2 
Како давател на услуга ЈП „Комунален сервис“ 

Валандово, должен е со секој корисник на услуга да 
склучи договор со кој ќе ги регулират меѓусебните права 
и обврски. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-51/8                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 отстапување на  

движни ствари на ЈП “Комунален сервис” Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на 
движни ствари на ЈП “Комунален сервис” Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/10                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост 

(“Службен весник на РМ” бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

21/18, „Службен весник на РСМ“ бр.101/19 и 275/19), член 

36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 

точка 32 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 

Општина Валандово на единаесеттата редовна седница, 

одржана на ден 30.05.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на движни ствари на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 

Член 1  
Со оваа Одлука се отстапуваат во трајна 

сопственост без надоместок на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово, следните движни ствари сопственост на 
Општина Валандово:  
 

- 215 броја Пластични канти за собирање на отпад 
со зафатнина од 120л; 

- 31 броја Пластични контејнери за собирање на 
отпад со зафатнина од 1100л и  

- 43 броја Пластични столбни корпи за собирање 
на џебен отпад со зафатнина од 50л.  

 

Вкупна набавна вредност на движните ствари кои 
се отстапуваат изнесува 754.692,00 денари; 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово. 

 

Бр.08-51/10                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 усвојување 

на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 
2022 година и Извештајот за материјално и финанси- 
ско работење на Заедничкото јавно претпријатије за 
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – 

Струмица - во ликвидација 
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СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на 
почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022 
година и Извештајот за материјално и финансиско 
работење на Заедничкото јавно претпријатије за     
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” –     
Струмица - во ликвидација, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 
 
Бр.09-527/15                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 
Врз основа на член 539 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на РМ” бр. 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 
6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и („Службен весник на 
РСМ” бр.290/20 и 215/21), член 36, став 1, точка 15 и член 
62 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник 
на РСМ” бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 
47 став1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на единаесеттата редовна седница 
одржана на ден 30.05.2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки   

за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и 
финансиското работење на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
 „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и  

одобрување на работата на ликвидаторот 
 

Член  1 
 Општина Валандово како основач на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација, со општините: Богданци, Босилово, 
Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш 
и Струмица, го усвојува билансот на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација, изготвен од 
ликвидаторот. 

 Општина Валандово како основач на 
заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во 
ликвидација ги усвојува годишните сметки за 2021 и 
2022 и извештајот за материјалното и финансиското 
работење на Претпријатието, изготвени од 
ликвидаторот.  

 

Член 2 
 Ликвидаторот, постапката за бришење на 

Претпријатието врз основа на ликвидација, ја има 
спроведено во согласност со Законот за трговските 
друштва, начелата на објективност, документарност, 
стручност и совесност, па согласно тоа се одобрува 
работата на ликвидаторот. 

 Поради исполнети услови, односно 
завршување на постапката за ликвидација, Заедничкото 
јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во ликвидација, да се 
брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за 
трговски друштва. 

 
 

 

Член 3 
Одлуката е донесена да послужи пред 

Централниот регистар на РСМ во постапка за бришење 
на Претпријатието врз основа на ликвидација.  

 
Член 4 

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

 

Бр.08-51/15                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 бришење од  

Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатије 
за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – 

Струмица – во ликвидација и за разрешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатије за 
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – 

Струмица – во ликвидација 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за бришење од 

Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатије 
за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – 
Струмица – во ликвидација и за разрешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатије за 
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – 
Струмица – во ликвидација, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/16                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 
Врз основа на член 265 став 1 точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на РМ” бр. 
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 
(„Службен весник на РСМ” бр.290/20 и 215/21), член 36, 
став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен Весник на РСМ” бр.5/02) и член 21 
став 1 точка 43, член 45 и член 47 став1 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
единаесеттата редовна седница одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото 

  јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за  

разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

 „АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација 
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Член  1 
Поради исполнети услови, односно завршување 

на постапката за ликвидација, Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација, да се брише 
од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски 
друштва. 

 
Член 2 

Сузана Стојкова, со адреса на ул. „Иљо Шопов“ 
бр.15/6 од Струмица, со ЕМБГ 0308978465018, се 
разрешува од функцијата ликвидатор на Заедничкото 
јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 

Бр.08-51/16                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 формирање на  

Совет за превенција на детско престапништво на  
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за формирање на 
Совет за превенција на детско престапништво на 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/18                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 

Врз основа на член 158 став 2 во врска со став 1 
од Законот за правда за децата (“Службен весник на РМ“ 
бр. 148/13, 152/19 и (“Службен весник на РСМ“ 
бр.275/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 
5/02), и член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 
од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на предлог на Градоначалникот на 
Општина Валандово, на единаесеттата редовна 
седница, одржана на 30.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за формирање на Совет за превенција на  

детско престапништво на Општина Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира Совет за превенција 

на детско престапништво на Општина Валандово. 
 

 

Член 2 
За членови на Советот за превенција на детско 

престапништво на Општина Валандово се именуваат: 

- Биназ Тасева - претставник на Министерство за 
внатрешни работи – Подрачна единица Валандово; 

- Благоје Зајков - претставник на Центар за 
социјална работа Валандово ; 

 

- Атанас Спасов - претставник на Совет на 
родители во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово; 

- Коце Прнарков - претставник на Совет на 
родители во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово; 

- Јасмина Андонова - претставник на Совет на 
родители во ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово; 

 

Членовите на советот се именуваат за време од 
пет години, со право на повторен избор. 

 

Членовите на советот од своите редови избираат 
претседател на советот со мандат од две години, со 
право на повторен избор. 

 
Член 3 

Совет за превенција на детско престапништво на 
Општина Валандово ги врши следните работи: 

- донесува Деловник за работа; 
- донесува годишна програма за работа; 
- ги следи состојбите во општината кои се 

однесуваат на детското престапништво; 
- покренува иницијативи за превенција на 

детското престапништво; 
- развива програми за вклучување на локалната 

заедница во превенција на детското престапништво и 
третманот на децата сторители на дејствија што со закон 
се предвидени како казниви дела; 

- најмалку еднаш годишно за својата работа го 
известува Советот на општината и Државниот совет за 
превенција на детско претстапништво. 

 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-51/18                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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  давање 

согласност на Кварталниот финансиски извештај за 
работењето на ЈП “Комунален сервис” Валандово за 

период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање   
согласност на Кварталниот финансиски извештај за    
работењето на ЈП “Комунален сервис” Валандово за   
период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, што  
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Советот на Општина Валандово го донесе на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/12                                 Градоначалник 
30.05.2022 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 единаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2022 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 01.01.2022 година до 31.03.2022 година 

 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa Финансискиот 
извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за периодот од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година, кој Управниот одбор на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука 
бр.02-286/2 од 20.05.2022 година.  
 

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

Бр.08-51/12                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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  давање 

согласност на Одлуката на Управниот одбор на  
ЈП “Комунален сервис” Валандово за утврдување на 

надоместок за приклучување на корисник во 
канализациониот систем за одведување на урбани 

отпадни води во населено место Раброво 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање   
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП    
“Комунален сервис” Валандово за утврдување на   
надоместок за приклучување на корисник во 
канализациониот систем за одведување на урбани 
отпадни води во населено место Раброво, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на единаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/9                                 Градоначалник 
30.05.2022 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 
единаесеттата редовна седница одржана на ден 
30.05.2021 година,  донесе 
 

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

 ЈП “Комунален сервис” Валандово за утврдување 
 на надоместок за приклучување на корисник во 

канализациониот систем за одведување на урбани 
отпадни води во населено место Раброво 

 

1. СE ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за 
утврдување на надоместок за приклучување на корисник 
на канализациониот систем за одведување на урбани 
отпадни води во населеното место Раброво бр.02-286/4 
од 20.05.2022 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.08-51/9                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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  давање 

согласност на Одлуката на Управниот одбор на  
ЈП “Комунален сервис” Валандово за донесување 

ценовник за услуги на ЈП “Комунален сервис” 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање    
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП    
“Комунален сервис” Валандово за донесување    
ценовник за услуги на ЈП “Комунален сервис”, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

 
Бр.09-527/11                                 Градоначалник 
30.05.2022 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  
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Валандово, Советот на Општина Валандово, на 
единаесеттата редовна седница одржана на ден 
30.05.2022 година,  донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

зa давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈП “Комунален сервис” Валандово за донесување 

ценовник за услуги на ЈП “Комунален сервис” 
 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  Ценовникот на 
услуги донесен со Одлука на Управниот одбор на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово, бр.02-286/3 од 
20.05.2022 година.   

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

 

Бр.08-51/11                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 

Информацијата за состојбите со дивите депонии во 
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за состојбите со дивите депонии во 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на единаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2022 година. 

 

Бр.09-527/13                                 Градоначалник 
30.05.2022 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 единаесетта 
редовна седница одржана на ден 30.05.2022 година,  
донесе   
 

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Информацијата за состојбата со  

дивите депонии во Општина Валандово 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за состојбата 
со дивите депонии во Општина Валандово.  
 

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

Бр.08-51/13                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 давање позитивно 

мислење на Програмата за изведување на слободни 
активности настава во природа за учениците од V 

одделение при ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во 
учебната 2021/2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање позитивно 

мислење на Програмата за изведување на слободни 
активности настава во природа за учениците од V 
одделение при ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во 
учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на единаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2022 година. 

 
Бр.09-527/17                                 Градоначалник 
30.05.2022 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, и 
член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување 
на ученичките екскурзии и другите слободни активности 
на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 
19.11.2019 година, Советот на Општина Валандово на 
единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување на слободни активности настава во природа 
за учениците од V одделение при ООУ „Јосип Броз Тито“ 

Валандово во учебната 2021/2022 година 

 
1.  СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на 

Програмата за изведување на слободни активности 
настава во природа за учениците од ООУ „Јосип Броз 
Тито“ Валандово во учебната 2021/2022 година и тоа за 
изведување на петдневна настава во природа со 
учениците од петто одделение, изработена од класните 
раководители на учениците. 
 

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

 

Бр.08-51/17                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 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 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за дополнување на 

Програмата за урбанистичко планирање на  
Општина Валандово за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за дополнување на 
Програмата за урбанистичко планирање на Општина 
Валандово за 2022 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

 
Бр.09-527/14                                 Градоначалник 
30.05.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

         _____________________________ 
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за 

урбанистичко планирање (“Службен весник на РСМ” бр. 
32/20”), член 22 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен 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 единаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за дополнување на Програмата за урбанистичко 

планирање на Општина Валандово за 2022 година 

 
Во Програмата за урбанистичко планирање на 

Општина Валандово за 2022 година („Сл.Гласник на 
Општина Валандово“ бр. 17/21), во глава „В“ по „точка 4“, 
се додаваат две нови точки: „точка 5“ и „точка 6“ кои 
гласат 

 

„5. Детален урбанистички план за блок 3.1 
согласно генералниот урбанистички план за градот 
Валандово“ и 

„6. Детален урбанистички план за блок 7.2 
согласно генералниот урбанистички план за градот 
Валандово“. 

 

Програмата влегува во сила од денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Валандово”. 

 

Бр.08-51/14                  Совет на Општина Валандово 
30.05.2022 год.                            Претседател 
Валандово                         Владимир Марков 

_____________________________ 

 

 


