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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 доделување на 
награда и признаниja по повод празникот на 

општината  „6-ти Ноември” 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделување на 
награда и признанија по повод празникот на општината 
„6-ти Ноември” , што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 31.10.2022 година. 

 

Бр.09-1000/2                                Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 

47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот 

на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 31.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување награда и признанија по повод 

празникот на општината „6-ти Ноември“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се доделува награда и 

признанија по повод празникот на општината „6-ти 
Ноември“ за 2022 година и тоа: 

 
Награда во форма на плакета на 

• Д-р Благој Шунтов - за постигнати 

резултати во областа на медицината. 

                           

Признание во форма на диплома на 

-  Здружение на граѓани „Исчекор – 
Општество за сите” Валандово  -  за активен придонес 
за поголема инклузија на лицата со попреченост и                    
подобрување на човековите права; 

- Лилјана Прнаркова - признание за промоција 

на општината  и  постигнати резултати во 

областа на музиката; 

- Пепита Бојкова - признание за промоција на 

општината  и  постигнати резултати во областа 

на музиката; 

- Катерина Јовановиќ  - признание за 

промоција на општината и  постигнати 

резултати во областа на филмот и                                                 

драмската уметност;   

- Марио Томов -  признание за иновација и 

постигнати резултати со апликацијата 

„Селектирај отпад”; 

- Ташко Павлов - признание за постигнати 

резултати во технологија; 

- ДПТУ „КУВЕТ Тера Мегдан”  - признание за 

промоција на општината и креирање на 

валандовски бренд; 

- ЖФК „Победа Валандово16” - признание за 

промоција и афирмирање на oпштината во 

областа на спортот. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“                                                     
 

Бр.08-106/2                  Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 
средства за санирање на штета на индивидуална 

семејна куќа сопственост на фамилија 
 Јанакиеви од с.Марвинци 

 

  СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за санирање на штета на индивидуална 

семејна куќа сопственост на фамилија Јанакиеви од 

с.Марвинци, што Советот на Општина Валандово ја 

донесе на петнаесеттата  редовна седница, одржана на 

ден 31.10.2022 година.  

 
Бр.09-1000/6                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ сл.весник на 

РМ.бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на 

Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на 

петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 

31.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување средства за санирање на штета на 

индивидуална семејна куќа сопственост на 
фамилијата Јанакиеви од с. Марвинци,  

Општина Валандово 
 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово се одобруваат средства на фамилијата 
Јанакиеви од с.Марвинци, Општина Валандово во износ 
од 60.000,00 денари, како финансиска помош на 
општината, за санирање на штета предизвикана на 
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нивната семејната куќа, од удар на гром како последица 
од силното невреме на ден 04/05.09.2022 година. 

 

Член 2 

Средствата за реализација на помошта ќе се 

исплатат од програма AО Совет на Општина, подставка 

412110 -постојана резерва – непредвидливи расходи, на 

име Љуба Јанакиева со ЕМБГ 1106955468003 бр. на 

сметка 210501656821935 депонент НЛБ Банка. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Валандово.  

Бр.08-106/6                  Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 
средства за реализирање на активности на 

Општинскиот Противпожарен Сојуз Валандово 
 

 СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 
средства за реализирање на активности на Општинскиот 
Противпожарен Сојуз Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата  
редовна седница, одржана на ден 31.10.2022 година.  
 
Бр.09-1000/7                                 Градоначалник 
01.11.2022 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 петнаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 31.10.2022 година, 

донесе  

О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на 

активности на Општинскиот Противпожарен Сојуз 

Валандово 

 

Член 1 

                Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

20.000,00 денари, на Општинскиот Противпожарен Сојуз 

Валандово, за реализација на активности.  

 

Член 2 

Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463190 

останати трансфери до невладини организации, на 

сметка на Општинскиот Противпожарен Сојуз Валандово 

бр.200000002960723, депонент Стопанска Банка АД 

Скопје со ЕДБ 4003995100677.  

 

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.08-106/7                  Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 прифаќање на 
донација од Општински фудбалски сојуз Валандово 
 

               СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за прифаќање на 

донација  од Општински фудбалски сојуз Валандово, што 

Советот на Општина Валандово ја донесе на 

петнаесеттата  редовна седница, одржана на ден 

31.10.2022 година.  

 

Бр.09-1000/8                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 7 од Законот за донации и 

за спонзорства во јавните дејности („Сл. весник на РМ“ 

бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), 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 

петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 

31.10.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

зa прифаќање на донација од  
Општински фудбалски сојуз Валандово   

 
Член 1 

                 Со оваа Oдлука, Општина Валандово прима 

донација од Општински фудбалски сојуз Валандово. 
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Член 2 

             Предмет на оваа донација е една Косилка – 

трактор, марка ХУСКВАРНА, модел- ТС 138- Профи, 

наменета за потребите на Општина Валандово. 
 

Член 3 

              За реализација на оваа одлука се овластува 

Градоначалникот на Општина Валандово да склучи 

договор за примање на донација со Претседателот на 

Општинскиот фудбалски сојуз Валандово согласно 

Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности. 
 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-106/8                 Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 прифаќање на 

предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Валандово и 

Општина Дојран 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за прифаќање на 

предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Валандово и Општина Дојран, што 

Советот на Општина Валандово ја донесе на 

петнаесеттата  редовна седница, одржана на ден 

31.10.2022 година.  

 

Бр.09-1000/11                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“, бр. 
79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 
05/2002) и член 12 став 2, член 45 и член 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово , Советот на Општина 
Валандово на петнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.10.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 
за прифаќање на предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу  
Општина Валандово и Општина Дојран 

 

Член 1 

Се прифаќа Предлогот бр.09-976/2 од 
25.10.2022 година, поднесен од Градоначалникот на 
Општина Валандово, за воспоставување на  

меѓуопштинска  соработка помеѓу Општина Валандово и 

Општина Дојран за вршење работи за реализација на 
проект: „Дигитализација на услугите за намалување на 
ризикот од катастрофи и заштита на животната средина 
во Општина Валандово и Општина Дојран”. 

 

Член 2 

Прифатениот Предлог за меѓуопштинска 
соработка да се достави до Општина Дојран заради 
одлучување за воспоставување на предложената 
соработка. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 
 

Бр.08-106/11                 Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 

средства за финансиска поддршка на Планинарско-
алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО” за 

организирање на традиционален планинарски марш 
„По падините на Плавуш” 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 
средства за финансиска поддршка на Планинарско-
алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО” за организирање 
на традиционален планинарски марш „По падините на 
Плавуш”, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петнаесеттата  редовна седница, одржана на ден 
31.10.2022 година.  
 

Бр.09-1000/12                                 Градоначалник 
01.11.2022 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 петнаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 31.10.2022 година, 

донесе 

О Д Л У К А  

зa одобрување средства за финансиска поддршка 

на Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ 

ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на 

традиционален планинарски марш 

 „По падините на Плавуш“ 

Член 1 

            Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

30.000,00 денари, како финансиска поддршка на ПАОК 
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„ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово, за организирање на 

традиционален марш „По падините на Плавуш“, по повод 

празникот на општината „6-ти Ноември“. 

Член 2 

            Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 - 

трансфери до спортски клубови, на сметка на ПАОК „ЈУГ 

ВАЛАНДОВО“ Валандово. 

Член 3 

            Корисникот е должен, одобрените средства, 

наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од 

нивната реализација да достави финансиски извештај со 

фотокопија од документацијата за намената за која се 

искористени. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

Бр.08-106/12                 Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 

30.09.2022 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 
30.09.2022 година, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 31.10.2022 година. 

 

Бр.09-1000/3                                 Градоначалник 
01.11.2022 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 петнаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 31.10.2022 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 3 од 01.01.2022 година до  

30.09.2022 година 

              1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на општина Валандово за 

извештајниот период (кумулативно) за квартал 3 од 

01.01.2022 година до 30.09.2022 година, на вкупно 

остварени приходи од 161.263.190,00 денари, односно 

61.94 % од планираните приходи и на извршени расходи 

од 151.554.865,00 денари, односно 58,21 % од 

планираните расходи.  

              2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-106/3                Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 Заклучок за давање согласност на 
Кварталниот финансиски извештај за работењето на 

ЈП “Комунален сервис” Валандово за период од 
01.01.2022 година до 30.09.2022 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 30.09.2022 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 
31.10.2022 година. 

 

Бр.09-1000/4                                 Градоначалник 
01.11.2022 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 петнаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 31.10.2022 година, донесе  

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

за периодотод 01.01.2022 година до  
30.09.2022 година 

 

                   1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ нa Финансискиот 

извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ 

Валандово за периодот од 01.01.2022 година до 



01.11.2022 година                                    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК бр.9                                                           страна 6 
 
30.09.2022 година, кој Управниот одбор на ЈП 

„Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука 

бр.02-517/2 од 25.10.2022 година.  

                  2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“.  

Бр.08-106/4                Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 Заклучок за усвојување на 
Планот на програмите за развој 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Планот на програмите за развој, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на петнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 31.10.2022 година. 

 

Бр.09-1000/5                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите 

(„Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 

156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 62 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 48 од Статутот на Општина 

Валандово, Советот на Општина Валандово, на 

петнаесеттата редовна седница одржана на ден 

31.10.2022 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за одобрување на Предлог Планот на  
програмите за развој 

 
1. СЕ ОДОБРУВА Предлог Планот на 

програмите за развој, со развојна потпрограма Изградба 

на локални улици и патишта во град Валандово и 

населени места, со вкупен износ на буџетско учество во 

реализацијата на програмите од 2.850.000,00 денари. 

2. Одобрениот Предлог План на програмите за 

развој е составен дел на Буџетот на Општина Валандово 

за 2023 година.  

 

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

Бр.08-106/5               Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 
Елаборатот за проценета штета од елементарна 

непогода: луња и град која зафати дел од 
подрачјето на Општина Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Елаборатот за проценета штета од елементарна 
непогода: луња и град која зафати дел од подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на петнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 31.10.2022 година. 

Бр.09-1000/10                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Советот на Општина Валандово, на 
петнаесеттата редовна седница одржана на ден 
31.10.2022 година, расправаше по Елаборатот за 
проценета штета од елементарна непогода: луња и град 
која ја зафати дел од подрачјето на Општина Валандово 
на ден 28.07.2022 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 проценета штета од 
елементарна непогода: луња и град која ја зафати 

дел од подрачјето на Општина Валандово 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Елаборатот за 
проценети штети од елементарна непогода: луња и град 
која ја зафати дел од подрачјето на Општина Валандово 
на ден 28.07.2022 година, на вкупен износ на утврдени и 
проценети штети од 31.672,35 илјади денари.  

 
2. Елаборатот да се достави до сите 

надлежни институции за постапување по истиот.  
 

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

 
Бр.08-106/10              Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 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 oдржување на 

локалните патишта и улици во Општина Валандово 
во 2022/2023 година во зимски услови 

 

                  СЕ ОБЈАВУВА Програмата за oдржување на 

локалните патишта и улици во Општина Валандово во 

2022/2023 година во зимски услови, што Советот на 

Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 31.10.2022 година. 

 
Бр.09-1000/9                                 Градоначалник 
01.11.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 34 став 1 и член 36 став 2 
од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ 
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10,23/11, 44/12, 168/2012, 
163/13, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 
163/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/21), 
Правилникот за мерките за одржување на јавните 
патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како 
и видот и начинот на извршување на активностите за 
редовно, зимско, периодично и интервентно одржување 
на јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 
152/2008), член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 
и член 62 од од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 
4, член 21 став 1 точка 12 и член 45 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 
31.10.2022 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А  
 за одржување на локалните патишта и улици во 

Општина Валандово во 2022/2023 година во  
зимски услови 

 
1. ОПШТ ДЕЛ 

Со оваа Програма се предвидува обемот, 
динамиката и начинот на одржувањето на локалните 
патишта и улиците во населените места во Општина 
Валандово во зимски услови во 2022/2023 година. 

Во оваа Програма нема да бидат опфатени 
Регионалните патишта Удово – Струмица – Дојран и 
Оранжерии- клучка Марвинци, чие одржување е преку ЈП 
„Македонија пат“. 

Програмата има за цел да се предвидат 
активности за ефикасно организирање и функционирање 
на сите правни и физички лица преку: 

- дефинирање на работите и обврските за сите 
учесници во нејзината реализација; 

- определување на обемот на работите и нивото 
на чистење на снегот и голомразицата од коловозните 
површини; 

- определување на потребните финансиски 
средства. 

2. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ 

Преку организациската поставеност на 
учесниците ќе бидат дефинирани работите и 
задолженијата на директните учесници вклучени во 
реализацијата на оваа Програма. 

Општина Валандово 

- Донесува Програма; 
- Склучува договори за реализирање на 

активностите предвидени со Програмата; 
- Преку средствата за јавно медиуми ја 

информира јавноста за обврските на субјектите 
задолжени за зимското одржување; 

- Учествува во финасирањето на активностите; 
- Преку своите стручни служби врши надзор во 

извршувањето на Програмата. 

Претпријатие со кое Општина Валандово има склучено 
договор за реализација на програмата 

- Ја реализира програмата; 
- Врши набавка и складирање на сол и песок и се 

грижи за правилно и навремено расфрлање; 
- Организира редовна приправност со потребна 

опрема, алат, резервни делови и стручен кадар за 
обезбедување исправност на сопствената механизација; 

- Врши посипување на сол и песок; 
- Го расчистува снегот од коловозните ленти во 

населените места; 
- Ги прочистува главните одводни пропусти за 

прифаќање на вишоко вода од обилни врнежи на дожд и 
снег; 

- Врши сечење и отстранување на паднати дрва 
и гранки од коловозите и тротоарите. 
 
Други учесници 

- ЕВН – КЕЦ Гевгелија ги расчистува 
нивните објекти и електроинсталациите од обилни 
снегови; 

- Македонски телекомуникации ги 
расчистува нивните објекти и телефонски инсталации; 

- Претпријатијата, училиштата, јавните 
установи и граѓаните сопственици или корисници на 
згради и простории (продавници, самопослуги, 
ресторани, кафе барови и друго) преземат мерки за 
чистење на снегот пред своите објекти. 

- Граѓаните сопственици на индивидуални 
станбени објекти го чистат снегот и голомразицата од 
тротоарите и приодните места пред своите станбени 
објекти.  

- ПС од ОН Валандово – Сообраќајна 
полиција го контролира и регулира сообраќајот на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска 
со сите задолжени субјекти за реализација на оваа 
Програма. 

- Општинскиот центар за справување со 
кризи ги следи состојбите и благовремено информира за 
потребата од интервенција, а во случај на појава на 
елементарни непогоди од поголеми размери кои не 
можат да се разрешат со организационата поставеност 
на зимската служба, прогласува вонредна состојба и 
непосредно раководи со акциите за отстранување на 
последиците. 

http://www.opstinavasilevo.gov.mk/files/480/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf#page=3
http://www.opstinavasilevo.gov.mk/files/480/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf#page=3
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- Месните заедници, секоја на своето 
подрачје, активно се вклучува и учествува во 
расчистување на снегот. 

 
3. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ 

Обемот на одржување на улиците во 
населените места зависи од: 

- Густината на населението; 

- Фрекфенцијата на луѓе и моторни возила; 

- Видот и бројот на инфраструктурни објекти; 

 Коловозните ленти како улици за оспособување 
се вкупно 119,10 км во 18 населени места. 
 Коловозните ленти како локални патишта за 
оспособување се вкупно 78,20 км. 
 Расчистувањето на коловозните површини ќе 
се одвива според приоритетна листа. 
 

4. ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА 

Зимското одржување ќе се извршува со 
машинско чистење на снегот од коловозот, расфрлање 
на сол и песок по отстранувањето на снегот и рачно 
чистење на одредени места, според важноста на 
локалните патишта и улици, интензитетот на сообраќајот 
и местоположбата на истите. 

Ценејќи го тоа се утврдуваат 2 (две) 
приоритетни групи на одржување. 

 
Прв приоритет 
 

Во првата приоритетна група спаѓаат сите 
локални патишта и главни улици во населбите кои 
овозможуваат влез и излез. 

 
Втор приоритет 
 

Во втор приоритет спаѓаат улиците низ 
населените места кои водат до виталните објекти: 
училишта, амбуланти, гробишта и бунарите за вода. 

 
5. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 

Оспособувањето на коловозите се врши во 
зависност од временските услови и тоа: 

- Прва состојба на готовност – е состојбата на 
присуство на голомразица и снежни врнежи до 20 см; 

- Втора состојба на готовност – е состојба на 
присуство на голомразица и снежни врнежи над 20 см. 

Оспособувањето на коловозите во прва и втора 
состојба на готовност го врши ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово, со кој во име на општината Градоначалникот 
ќе склучи посебен договор. 

Организацијата на работите ја врши Директорот 
на ЈП „Комунален сервис“, по налог на Градоначалникот 
на Општина Валандово.  
 

За изведување на работите, согласно оваа 
Програма  ќе биде ангажирана  механизација и тоа: 
ровокопач-натоварувач и трактори со даска за чистење 
снег. 

ЈП „Комунален сервис“ е должен благовремено 
да обезбеди 10.000 кг. сол и 30м3 ризла. 

6. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И НАДЗОР 

Извршувањето на програмата го врши Општина 
Валандово преку ЈП „Комунален сервис“ Валандово. 

Надзор над извршувањето на програмата врши 
Градоначалникот на Општина Валандово, преку 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и ЛЕР и Одделението за 
инспекциски надзор. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

                         
Бр.08-106/9             Совет на Општина Валандово 
01.11.2022 год.                            Претседател 
Валандово                         Владимир Марков 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


