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17.08. 2020 година      “СЛУЖБЕН        ГЛАСНИК”     Бр.7                                СТРАНА 2 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 

година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2020 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на триесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/3                                               Градоначалник 
17.08.2020 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 
и 192/15), 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 триесет и седмата 
редовна седница, одржана на ден 14.08.2020 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
зa измена на распоредот на средствата во  

Буџетот на Oпштина Валандово за 2020 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши измена на распоредот 
на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 
година, на следниот начин:  

                                                                                                     Потпрограма   
Потставка                                    Буџет   Самоф.   Дотац.   Донац.  Кред    
  
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

421120 Основни плати=  

              државнои служб.                 -920.000        0               0              0            0 

402110 Основни придон. за ПИО     -120.000        0              0              0            0 

402210 Основни придон. за здрав.    -60.000        0               0              0            0 

402110 Приврем. вработувања      1.105.000        0               0              0            0 

   

Њ00  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
 

427110 Приврем. вработувања          50.000        0               0              0            0 

              

Ј3  ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
 

421110 Електрична енергија            -150.000        0               0              0            0 

424390 Одрж. на други градби          150.000        0               0              0            0 
                                                       

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ 
и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово 
за 2020 година.  

 

Бр.08-65/3                            Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 сопствено 

учество на Општина Валандово во реализација на 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на 

младите во образованието (МИМО) 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество на 
Општина Валандово во реализација на Проект на УСАИД 
за меѓуетничка интеграција на младите во образованието 
(МИМО); што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
триесет и седмата редовна седница, одржана на ден 
14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/4                                                 Градоначалник 
17.08.2020 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 триесeт и седмата редовна 
седница одржана на ден 14.08.2020 година, донесе   

 

О Д Л У К А 
зa сопствено учество на Општина Валандово во 
реализација на Проект на УСАИД за меѓуетничка 

интеграција на младите во образованието (МИМО)  
 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Валандово го утврдува 

сосптвеното учество во реализација на Проект на УСАИД 
за меѓуетничка интеграција на младите во образованието 
(МИМО), кој се имплементира во соработка со 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО)-
Скопје, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на 
младите во образованието (МИМО) и Општинското 
основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово.  
 

Член 2 
Согласно Меморандумот за соработка, учеството 

на Општина Валандово во реализацијата на Проектот од 
член 1 на оваа Одлука се состои во набавка, транспорт и 
изградба на котлара, комплет со електрична и водоводна 
инсталација во ПУ „Нам,к Кемал“ во с.Чалакли како и 
финансирање на сите непредвидени трошоци поврзани со 
проектот за време и по имплементацијата. 

Вредноста на работите од став 1 на овој член, 
согласно изработениот предмер со пресметка, изнесуваат 
300.000,00 денари 
 

Член 3 
Потребните средства за реализација на 

сопственото учество на Општина Валандово во 
предметниот Проектот, во износ од 300.000,00 денари, се 
одобруваат од Буџетот на Општина Валандово за 2020 
година, од сметката на дотации, Програма Н1 Основно 
образование. 

Средства од став 1 на овој член се одобруваат за 
користење на сметка на наменска дотација на ООУ „Јосип 
Броз Тито“ Валандово 
 

Член 4 
Градежните работите кои се обврска на Општина 

Валандово во имплементацијата на Проектот ќе ги 
координира и води ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово. 
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 
 

Бр.08-65/4                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 год.                                      Претседател 
Валандово                                         Владимир Марков 

___________________________ 



   СТРАНА 3                                   „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.7                              17.08.2020 година 
 

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 ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валан- 
дово за санирање на оштетувања на кровот на 

Фестивалската сала „Јанко Узунов“ 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства 
на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 
санирање на оштетувања на кровот на Фестивалската сала 
„Јанко Узунов“, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на триесет и седмата редовна седница, одржана на 
ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/5                                               Градоначалник 
17.08.2020 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 триесет и седмата редовна 
седница одржана на ден 14.08.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства  на ЈОУ Дом на културата  

„25-ти Мај“ Валандово за санирање на оштетувања на 
кровот на Фестивалската сала „Јанко Узунов“  

 

Член 1 
Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 150.000,00 
денари, на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, за 
санирање на оштетувања на кровот на Фестивалската сала 
„Јанко Узунов“.  
 

Член 2 
Одобрените средства од точка 1 на оваа Одлука да 

се исплатат од програма К4 културни манифестации и 
творештво, ставка 464 -други  трансфери, на Буџетска 
сметка на самофинансирачки активности на ЈОУ Дом на 
културата „25-ти Мај“ Валандово 708010922978713 
програма К2, ставка 464990-други трансфери. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-65/5                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 иницијатива 

за воспоставување меѓуопштинска соработка за 
решaвање на проблемот со бездомните животни 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за прифаќање на 
иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка 
за решaвање на проблемот со бездомните животни, што 

Советот на Општина Валандово ја донесе на триесет и 
седмата редовна седница, одржана на ден 14.08.2020 
година. 

 

Бр.09-664/7                                                 Градоначалник 
17.08.2020 год.                                   на Општина Валандово 
Валандово                                  Перо Костадинов 

________________________________ 
Врз основа на член 14 став 2 и 3 и член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02“), член 5 и член 8 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 
79/09) и член 12 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на 
триесет и седмата редовна седница одржана на 14.08.2020 
година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за прифаќање иницијатива за воспоставување 

меѓуопштинска соработка за решaвање на проблемот 
со бездомните животни 

 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата на Градоначалникот на 

Општина Струмица за воспоставување на меѓупштинска 
соработка помеѓу општините од Југоисточниот плански 
регион (Струмица, Радовиш, Гевгелија, Дојран, Богданци, 
Валандово, Конче, Василево, Босилово и Ново Село) за 
решавање на проблемот со бездомните животни  

Член 2 
По прифаќањето на иницијативата, Советот на 

Општина Валандово со посебно Решение ќе именува 
двајца членови во заедничката комисија, за подготовка на 
предлогот на актот за воспоставување на меѓуопштинската 
соработка и предлозите на актите со кои се основаат или 
формираат облици преку кои ќе се остварува 
меѓуопштинската соработка за решaвање на проблемот со 
бездомните животни.  

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-65/7                                Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 пренесување 

на правото на сопственост на движна ствар на 
Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за пренесување на 
правото на сопственост на движна ствар на Ловно Друштво 
ОРЕЛ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на триесет и седмата редовна седница, одржана на 
ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/12                                               Градоначалник 
17.08.2020 год.                                   на Општина Валандово 
Валандово                                   Перо Костадинов 

________________________________  
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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 триесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 14.08.2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за пренесување на правото на сопственост на движна 

ствар на Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се пренесува правото на 
сопственост на движна ствар на  на Ловно Друштво ОРЕЛ 
Валандово.  

Член 2 
Правото на сопственост се пренесува на 

следната движна ствар: 
- 300 броја книга под наслов  „70 години 

Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово“ 1947-2017 година, 
набавена по спроведена постапка за јавна набавка од 
страна на Општина Валандово, со вкупна вредност на 
Договорот за јавна набавка од 84.412,00 денари со 
пресметан ДДВ.  

Член 3 
Правото на сопственост на движната ствар од 

член 1 на оваа Одлука се пренесува без надомест. 
Член 4 

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

Бр.08-65/12                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 Решението за именуање на двајца 
членови во заедничката комисија за подготовка на 

предлогот на актот за воспоставување на 
меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со кои 

се основаат или формираат облици преку кои ќе се 
остварува меѓуопштинската соработка за решaвање на 

проблемот со бездомните животни 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на двајца 
членови во заедничката комисија за подготовка на 
предлогот на актот за воспоставување на меѓуопштинската 
соработка и предлозите на актите со кои се основаат или 
формираат облици преку кои ќе се остварува 
меѓуопштинската соработка за решaвање на проблемот со 
бездомните животни, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на триесет и седмата редовна седница, одржана 
на ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/8                                                 Градоначалник 
17.08.2020 год.                                   на Општина Валандово 
Валандово                                   Перо Костадинов 

________________________________ 

.Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска 
соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 став 
3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 12 
став 2, член 21 став 1 точка 43 и член 50 став 2 од 
Статутот на општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на триесет и седмата редовна седница 
одржана на 14.08.2020 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
за именуање на двајца членови во заедничката комисија 
за подготовка на предлогот на актот за воспоставување 

на меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со 
кои се основаат или формираат облици преку кои ќе се 
остварува меѓуопштинската соработка за решaвање на 

проблемот со бездомните животни 

Член 1 
За членови во заедничката комисија за подготовка 

на предлогот на актот за воспоставување на 
меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со кои 
се основаат или формираат облици преку кои ќе се 
остварува меѓуопштинската соработка за решaвање на 
проблемот со бездомните животни, Општина Валандово ги 
именува: 

- Боро Киров 
- Глигорије Џилвиџиев 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 
 

Бр.08-65/8                               Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 од 01.01.2020 година до 
30.06.2020  година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) 
за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на триесет и 
седмата редовна седница, одржана на ден 14.08.2020 
година. 

 

Бр.09-664/2                                                 Градоначалник 
17.08.2020 год.                                   на Општина Валандово 
Валандово                                    Перо Костадинов 

________________________________ 
Советот на Општина Валандово, на триесет и 

седмата редовна седница одржана на ден 14.08.2020 
година, расправаше по Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 
година до 30.06.2020 година, па врз основа на член 62 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”  
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бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина 
Валандово,  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 01.01.2020 година до  

30.06.2020 година  
 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 
година до 30.06.2020 година, на вкупно остварени приходи 
од 101.916.160,00 денари, односно 34,99% од планираните 
приходи и на извршени расходи од 91.422.861,00 денари, 
односно 31,39% од планираните расходи.  
 

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

 

Бр.08-65/2                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 работењето на Центарот за 

развој на југоисточниот плански регион за 2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој 
на југоисточниот плански регион за 2019 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на триесет и 
седмата редовна седница, одржана на ден 14.08.2020 
година. 

 

Бр.09-664/6                                               Градоначалник 
17.08.2020 год.                                 на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

________________________________ 
Врз основа на член Врз основа на член 26-а од 

Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник 
на РМ“ бр.63 /2007, 187/13, 43/14, 125/15 и 64/18), член 36 став 
1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 
став 1 од Статутот на Општина Валандово,  Советот на 
Општина Валандово, на триесет и седмата редовна седница, 
одржана на ден 14.08.2020 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 
Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 

2019 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето 

на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2019 
година.   
 

Советот на Општина Валандово дава поддршка на 
спроведените активности и реализираните задачи на 
Центарот за развој на југоисточниот плански регион, искажани 
во Годишниот извештај  за работењето на Центарот во 2019  

 

година, бидејќи цени дека истите се во функција на 
реализирањето на утврдените развојни приоритети на 
планскиот регион. 
 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-65/6                               Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 год.                                     Претседател 
Валандово                                       Владимир Марков 

_______________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на 
Општина Валандово, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за 

првото полугодие од 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на подрачјето на Општина Валандво за првото 
полугодие од 2020 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на триесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/9                                                  Градоначалник 
17.08.2020 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 48 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на триесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 14.08.2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување на Информацијата за јавната безбедност и 

безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина 
Валандово за првото полугодие од 2020 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за јавната 

безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на 
Општина Валандово за првото полугодие од 2020 година. 
 
 2. Заклучокот влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

 

Бр.08-65/9                               Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 Заклучоците за усвојување 

на Елаборат за проценета штета од елементарна 
непогода  град што зафати дел од подрачјето на Општина 

Валандово на ден 05.07.2020 година 
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СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за усвојување на 
Елаборат за проценета штета од елементарна непогода  
град што зафати дел од подрачјето на Општина Валандово 
на ден 05.07.2020 година, што Советот на Општина 
Валандово ги донесе на триесет и седмата редовна 
седница, одржана на ден 14.08.2020 година. 

 

Бр.09-664/10                                                Градоначалник 
17.08.2020 год.                                     на Општина Валандово 
Валандово                                     Перо Костадинов 

________________________________ 
Советот на Општина Валандово, на триесет и 

седмата редовна седница одржана на ден 14.08.2020 
година, расправаше по Елаборатот за проценети штети од 
елементарна непогода: град која зафати дел од подрачјето 
на Општина Валандово на ден 05.јули .2020 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,  ги донесе следните 

 
З А К Л У Ч О Ц  И 

 

СЕ УСВОЈУВА Елаборатот за проценети штети од 
елементарна непогода: град која зафати дел од подрачјето 
на Општина Валандово на ден 05.јули .2020 година, на 
вкупен износ на утврдени и проценети штетИ од 1.149.00 
илјади денари. 
 

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

 Заклучоците влегуваат во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

 

Бр.08-65/10                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 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 ЈОУ 
Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за давање на 

користење канцеларија на Младински сојуз 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-
ти Мај“ Валандово за давање на користење канцеларија на 
Младински сојуз, што Советот на Општина Валандово го 
донесе на триесет и седмата редовна седница, одржана на 
ден 14.08.2020 година. 
 

Бр.09-664/11                                                 Градоначалник 
17.08.2020 год.                                     на Општина Валандово 
Валандово                                     Перо Костадинов 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 3 став 2 и член 21 став 1 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 и (“Службен весник на РСМ” бр. 101/19 
и 275/19), член 21 од Законот за културата („Службен весник 
на РМ“ бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 47/11, 51/11, 
136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), 
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 триесет и 
седмата редовна седница, одржана на 14.08.2020 година, 
донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

зa давање согласност на Одлуката за давање на 
користење канцеларија на Младински сојуз  

 

1. Се дава согласност на  Одлуката за давање на 
користење канцеларија на Младински сојуз-Крушево, бр.02-
34/3 од 07.08.2020 година, донесена од Управниот одбор на 
ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово.   
 

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

 

Бр.08-65/11                              Совет на Општина Валандово 
14.08.2020 год.                                        Претседател 
Валандово                                           Владимир Марков 

___________________________ 

 

 

 



 


