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______________________________ 

Градоначалникот на Општина Валандово, по 
предлог на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово бр.04-1370/2 од 26.12.2018 година, врз основа 
на член 123 став 13 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), 
член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ. Бр.5/2002) и член 36 став 1 
алинеја 5 од Статутот на Општина Валандово, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избирање Директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово 

 

 1. Марија Тодорова Занова, дипломиран правник, 
сегашен вршител на должноста директор на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово, се избира за директор на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово. 

 2. Мандатот на директорот трае четири години. 

 3. Избраниот директор должноста директор на 
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово ќе започне да ја извршува од 
31.12.2018 година. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 По спроведена постапка, согласно Законот за 
заштита на децата, Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово, во пропишаниот законски рок, до 
Градоначалникот на Општина Валандово, достави предлог 
на кандидат за избор на директор на оваа Јавна установа. 

 Оценувајќи дека постапката за избор на директор 
на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 
„Калинка“ Валандово е спроведена во согласност со 
Законот, а предложениот кандидат ги исполнува 
пропишаните услови за директор, Градоначалникот на 
Општина Валандово одлучи за директор на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово да го избере предложениот кандидат 
од страна на Управниот одбор, Марија Тодорова Занова, 
дипломиран правник, сегашен в.д. директор на Јавната                     
установа. 

 

 Избраниот директор со извршувањето на 
должноста ќе отпочне од  31.12.2018 година. 

Бр.09-1373/3                                          Градоначалник 
28.12.2018 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

_____________________________ 
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 Буџетот на  

Општина Валандово за 2019 година  
 

СЕ ОБЈАВУВА Буџетот на Општина Валандово 
за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го 
усвои на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 
27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/2                                               Градоначалник 
28.12.2018 год.                                   на Општина Валандово 
Валандово                                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), 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 и член 93 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, 
осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 
27.12.2018 година, усвои: 

Б У Џ Е Т 
на Општина Валандово за 2019 година 

1. Општ дел 
Член 1 

 Буџетот на Општина Валандово за 2019 година 
се состои од: 
 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                                245.679.000                                                            

Даночни приходи                                  21.795.000 
          Неданочни приходи                                  14.184.000  

Капитални приходи                                    8.106.000 
Приходи од дотации                                111.776.000 
Приходи од трансфери                                  32.454.000 
Приходи од донации                                  57.364.000 

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ                                249.679.000 

Од утврдени намени                                248.879.000 
Расходи од резерви                                       800.000 

 

III. ДЕФИЦИТ                                  - 4.000.000 
 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ                                    4.000.000 

Прилив                                                                                     0 
Домашни задолжувања                                                  0 
Странски заеми                                                     0 
Депозити                      4.000.000 

 

Одлив                                                                                       0 
Отплата на главница                                  0 

 

Член 2 
 Приходите на Буџетот по видови се утврдени во 
билансот на приходи, а расходите по основни намени се 
утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
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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 извршување на 

Буџетот на Општина   Валандово за 2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина    
Валандово за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 
Бр.09-1434/3                         Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, 
бр.156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/18), член  36, став 1, 
точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Р.М.” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 4 и член 
99 од Статутот на Општината Валандово, Советот на 
Општината Валандово  на осумнаесеттата редовна  
седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за извршување на Буџетот на Општината  

Валандово за 2019 година    

Член 1 
 Буџетот на Општината Валандово за 2019 
година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува 
според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од:.Основен 
буџет, Буџет на самофинасирачки активности, Буџет на 
дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 

Член 3 
 Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги користат 
наменски, рационално и економично.                                                            

Член 4 
 Расходите утврдени со буџетот се максимални 
износи над кои буџетските корисници не можат да 
преземаат обврски.  
 За да се преземат нови обврски до Советот на 
општината мора да се предложи нов извор на средства 
или да се предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 

Член 5 
 Градоначалникот на општината ја следи 
реализацијата на планот на приходите и другите 
приливи на основниот буџет на општината. 
              Доколку во текот на извршувањето на буџетот 
градоначалникот на општината оцени дека се 
неопходни позначајни прераспределби на одобрените  

 

средства со Буџетот или  реализацијата на приходите и 
другите приливи значително отстапува од планот, 
предлага на Советот на општината изменување и 
дополнување на Буџетот. 
 Советот на општината на предлог на 
Градоначалникот ги донесува измените и 
дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во 
тековната година.               

Член 6   
 Пренамената во рамките на одобрените 
Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на 
општината.  
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот 
на буџетскиот корисник, корисникот може да врши 
прераспределба меѓу расходните ставки, програми и 
потпрограми по претходно одобрување од Советот на 
општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на 
ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да 
бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за 
прераспределба во тековната фискална година. 
              Одобрените средства за плати и надоместоци 
во рамки на буџет не можат да се зголемат со 
прераспределба повеќе од 10%. 

Член 7 
 Буџетските корисници, во услови кога во 
буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на 
дотации,  буџетот на донации и буџет на заеми 
планираните приходи и други приливи не се 
реализираат, односно се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за намалување 
/зголемување на планот на приходите и другите 
приливи и планот на одобрените средства во овие 
буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот 
на општината на одобрување. 

Член 8 
 Буџетските корисници по усвојувањето на 
буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 
квартали за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 

Член 9 
 Исплатата на платите на вработените ќе се 
извршува во рамките на обезбедените средства во 
Буџетот, согласно законските прописи: 
           - на избраните и именуваните лица – 
Градоначалник коефициент за утврдување на плата се 
определува според бројот на жителите во општината и  
изнесува 2,9 за Општина Валандово, а вредноста на 
коефициентот за плата се утврдува согласно законските 
прописи. Вредноста на коефициентот (еден)  за платата 
на избрани и именувани лица во Републиката,  изнесува 
26.755,00 денари.  
           - за вработените кои имаат статус на државни 
службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто 
платите се утврдува со Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните службеници 
која ја донесува Советот. 
           - за вработените кои немаат статус на државни 
службеници бруто плата  се утврдува согласно Законот 
за исплата на платите во Република Македонија и  
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Општиот колективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија. 

Член 10 
Бруто платите на вработените во локалните 

јавни установи за 2019 година ќе се исплатуваат 
согласно утврдените коефициенти и утврдената 
вредност на бодот утврден со потпишаните колективни 
договори со ресорните министерства. 

Член 11 
Исплатата на платите и надоместоците на 

вработените во локалните јавни установи, кои се 
финасираат со блок дотации се спроведува на следниот 
начини:  

 - средствата се планираат на наменската сметка 
(930), а се извршуваат преку сметката- дотации на 
локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи финасирани со блок 
дотации од општинскиот буџет се должни  до крајот на 
месецот до Општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое ќе ги 
приложат следните обрасци ( копија од рекапитулација 
од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за 
бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето 
плати)  за месецот за кој се однесува платата. 

- Градоначалникот дава писмено известување за 
обезбедените средства кога новото вработување во 
локалните јавни установи се финасира од Буџетот на 
општината и истите се должни да достават известување 
за обезбедени финансиски средства и да приложат 
образец М-1, а за новите вработувања кои се 
финансираат од блок дотацијата  се доставува 
известување за обезбедени финансиски средства од 
надлежното Министерство и Министерство за финансии 
и се приложува образец М-1. 
 Исплатата на платите и надоместоците на 
вработените во локалните јавни установи кои се 
финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и 
одобрува Министерството за финасии. 
 Градоначалникот на општината одделните 
пресметки на локалните јавни установи ги доставува до 
ресорното Министерство од кое се трансферира блок 
дотација. 
                Ресорните Министерства доставените 
пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги 
доставуваат до Министерство за финасии за контрола и 
евиденција.   

Член 12 
На членовите на Совет на Општината 

Валандово им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седницата на Советот. 
             Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на Советот на Општината Валандово се 
утврдува во процентуален износ и изнесува 50% од 
просечната месечна нето плата во Републиката 
исплатена за претходната година. 
            На претседателот на Совет на Општината 
Валандово за раководењето и организирањето на 
работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој 
член се зголемува за 30%. 
            Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на Советот се исплатува за присуство на  

седниците на Советот се исплатува за присуство на 
сите седници на Советот во тековниот месец. 
            Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на Советот се намалува за 30% за секое 
отсуство од седниците на Советот. 
             Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на Работните тела на Советот се намалува 
за 10% за секое одсуство од седниците на Работното 
тело.  
             Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на Советот не се исплатува доколку членот 
на Советот не присуствувал на ниту една седница на 
Советот во тековниот месец. 
            Месечниот надоместок  за присуство на 
седницата на Советот не се исплатува доколку Советот 
во тековниот месец не одржал седница. 
             На членовите на Советот  им се исплатуваат 
надоместоците на патни и дневни трошоци за  службени 
патувања во земјата и странство според прописите кои 
се однесуваат на вработените во општинска 
администрација.  
.              На надворешните членови на Работните тела 
на Советот, за присуство на седниците на работното 
тело им припаѓа надоместок во износ од 500,00 денари.                                                  

Член 13 
Вработените во општинската администрација 

имаат право  на патни и дневни трошоци во случаите  
кога се упатени на пат врз основа на уредни и 
веродостојни документи. 

Висината  на дневниците за службено 
патување во земјата  се исплатуваат во висина од 
500,00 денари. 

Доколку патувањетото траело повеќе  од 12 
часа се исплатува цела дневница. За патување во 
траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот 
износ во став 1 од овој член. 

За службените патувања во странство  
дневницата  се исплатува согласно Уредба за 
издатоците за службени патувања и селидби во 
странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци. 

Член 14 
Во случај на боледување подолго од шест 

месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита 
и спасување, и други случаи на вработениот во 
општината и локалната јавна установа му се исплатува 
помош во висина  од една последно исплатена 
просечна месечна плата во органот каде што е 
вработен. 

Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа, на неговото 
семејство му припаѓа парична помош, во износ од две 
последни исплатени плати во органот каде што бил 
вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 

На вработениот во општината и локалната 
јавна установа во случај на смрт на член на потесно 
семејство ( брачен другар, деца родени во брак или вон 
брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на 
издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа 
парична помош во висина на една последна исплатена  
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просечна месечна плата во органот каде што бил 
вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари. 

Живеењето во заедница подразбира 
вработениот и членот на потесното семејство да се со 
место на живеење на иста адреса што се докажува со 
документ за идентификација. 

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој 
член се исплатуваат по претходно доставено барање во 
тековната година. 

Сите исплати на предните надоместоци се 
вршат врз основа на претходно оформена и 
комплетирана документација и донесено решение од 
страна на Градоначалникот на општината. 

Средствата за овие намени се планираат во 
Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник 
подставка 413110 тековни резерви (разновидни 
расходи).. 

Член 15 
Надоместокот за отпремнина за пензионирање 

на вработениот во Општината и локалната јавна 
установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 
2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува 
двократен износ од просечната исплатена месечна 
плата во Републиката за соодветниот месец во кој 
работникот заминува во пензија и се планира во 
Буџетот на општината.  

За вработените во општинската 
администрација надоместок ќе се исплатува од 
Програма Е0 Општинска администрација и програма 
ЊО –Противпожарна заштита  а за вработените во 
локалните јавни установи од програми: Н1- Основно 
образование, Н2- Средно образование и  В1- Детски 
градинки  и тоа од  ставка  464940 трансфери при 
пензионирање. 

Член 16 
Користењето на средствата од Буџетот на 

општината за вршење на функциите се извршува со 
фактури во кои посебно се искажуваат расходите по 
поодделни ставки, со ситуација и други документи 
почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги 
може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за 
расходите не може да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи во  противвредност на 
6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде 
приложена фискална сметка, а расходите треба да 
бидат искажани по класификација на соодветниот 
расход. 

Член 17 
За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината во рамките на резервите (постојана и 
тековна буџетска резерва),  одлучува Советот на 
општината, а ги извршува Градоначалникот.  
             За искористените средства Градоначалникот е 
должен да поднесе годишен извештај  за користењето 
на средствата од резервите. 

За  користење на средствата од  резервите до 
износ најмногу до 50,000 денари одлучува 
Градоначалникот. 

 За искористените средства Градоначалникот е 
должен да поднесе годишен извештај  за користењето 

             
средствата од резервите. 

Член 18 
Средствата утврдени во Буџетот и 

распоредени во поодделните програми и потпрограми 
ги извршува Градоначалникот на општината. 

Член 19 
Вработувањата во општинската 

администрација се врши согласно актите за 
организација   и систематизација  на општината за кои 
се обезбедени средства во Буџет на општината. 

 Градоначалникот на општината дава писмено 
известување за обезбедените средства, по претходно 
дадено позитивно мислење од Министерство за 
информатичко општество и администрација на актите за 
систематизација, 

Локалните јавни установи од областа на 
култура, образование и социјалната заштита кои се 
финансираат  со блок дотации  можат да вработуваат 
нови работници и да пополнуваат испразнети работни 
места само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во Буџетот на Република Македонија за што 
писмено известување дава Министерство за финансии 
врз основа на барање од Градоначалникот на 
општината до надлежното министерство за потребите 
од вработување во локалните јавни установи со 
соодветна пропратна документација. 

  Член 20 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот 

се погрешно уплатени или се наплатени во износ 
поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ се враќа првенствено на товар на 
видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 
приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на 
Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе 
уплатени, односно наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен во случаите каде 
надлежноста им припаѓа на други органи.       

Член 21 
Буџетот на Општината Валандово се извршува 

од 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

Член 22 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општината  
Валандово”, а ќе се применува од 01 Јануари 2019.    

 

Бр.08-190/3                         Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 Буџетскиот календар 

 за 2019 година  
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СЕ ОБЈАВУВА Буџетскиот календар за 

2019 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на осумнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 
година. 

 

Бр.09-1434/4                     Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Vrz osnova na ~len 27 stav 4 i 5 od  

Zakonot za finansirawe na edinicite nа 

lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" 

br. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,47/11, 
192/15 I 209/18), ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 
Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben 
vesnik na RM" br. 5/2002 ) i ~len  21 stav 1 
to~ka 4   od Statutot na Op{tina Valandovo, 
Sovetot na Op{tina Valandovo na 
osumnaesettata redovna sednica, odr`ana na 
den 27.12.2018 godina,  donese 

BUXETSKI   KALENDAR 
za 2019 godina 

So buxetskiot kalendar za 2019 
godina se opredeluvat rokovite, 
aktivnostite i odgovornosta vo 
donesuvaweto na Buxetot na Op{tina 
Valandovo za 2020 godina, kako {to sleduva:                                                          

MESEC Buxetski aktivnosti - odgovornost  
  

 
Septemvri 

Gradona~alnikot na op{tinata gi 
utvrduva i gi dostavuva   glavnite   
nasoki za izgotvuvawe na  predlog 
- finansiski planovi za 2020 
godina na op{tinskite buxetski 
korisnici.    

Oktomvri Rakovoditelite na op{tinskite  
buxetski korisnici do 
Gradona~alnikot gi dostavuvaat   
predlog - finansiskite planovi 
za narednata godina so 
obrazlo`enie za visinata na 
iznosite po pozicii. 

Oktomvri Se analiziraat predlog 
finansiskite planovi dobieni od 
buxetskite korisnici od strana na 
Oddelenieto za finansiki 
pra{awa,  se usoglasuvaat  i se 
informira Gradona~alnikot. 

Oktomvri Oddelenieto za finansiski 
pra{awa izgotvuva Nacrt-Buxet  
za narednata godina. Gradona;al- 
nikot go razgleduva i odobruva. 

Noemvri Nacrt- Buxetot  go razgleduva 
Komisijata za finansirawe, buxet 
i lokalen ekonomski razvoj i se 
dostavuva  na razgleduvawe do 
Sovetot. 

 
 
                  

Noemvri  a)  Se objavuva sodr`inata na 
Nacrt- Buxetot i se dava 
dostapnost na javnosta; 
b) Se odr`uvaat javni raspravi 

 

 Dekemvri Oddelenieto za finansiski 
pra{awa izgotvuva Predlog- 
Buxet na op{tinata i 
Gradona~alnikot go dostavuva na 
razgleduvawe vo Sovetot na 
op{tinata. 

 Dekemvri  - Predlog- Buxetot  go razgleduva 
komisijata za finansirawe, buxet 
i lokalen ekonomski razvoj;  
- Sednica na Sovetot na 
op{tinata za donesuvawe na Buxet  
na Op{tina Valandovo za 2020 
godina. 

Buxetskiot kalendar vleguva vo sila  
so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben  glasnik na Op{tina Valandovo". 

Бр.08-190/4        Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 утврдување на 

вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување 

на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/5                        Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за 
административни службеници („Службен весник на РМ“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 I 11/18), 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 осумнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 27.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за утрдување на вредноста на бодот за платите на  

државните службеници за 2019 година 
 

Член 1 
 Вредноста на бодот за платите на државните 
службеници, вработени во администрацијата на 
Општина Валандово, за 2019 година изнесува  
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76,80 денари. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“, а ќе се применува со исплатата на плата за 
месец  јануари 2019 година . 

Бр.08-190/5        Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 во 

реализација на Проект „Туристичка патека од 
приридата до   културата на планината Плавуш“ 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено 
учество во реализација на Проект „Туристичка 
патека од приридата до културата на 
планината Плавуш“, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на осумнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 
година. 

 

Бр.09-1434/6                        Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 14 став 1,  2 и 3, 
член 22 став 1 точка 1,  член 36 став 1 точка 
15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 12 став 2,  член 15 став 1 
точка 1,  член 21 став 1 точка 43, член 45 и 
член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на осумнаесеттата редовна седница одржана 
на ден 27.12.2018 година, донесе 

ОДЛУКА 
за сопствено учество во реализација на  

Проект „Туристичка патека од природата до 
културата на планината Плавуш“  

Член 1 
 Со оваа Одлука, Општина Валандово 
го утврдува сопственото учество во 
реализацијата на Проект „Туристичка патека 
од природата до културата на планината 
Плавуш“  

Член 2 
 Вредноста на Проектот од член 1 на 
оваа Одлука изнесува 8.684.404,00 денари. 
 За реализација на Проектот, Општина 
Валандово, како партнер ќе учествува со 
сопствено учество во висина од 11% од  

 
вредноста на инвестицијата или со средства 
во износ од  955.284,00 денари. 

 Останатите средства во износ од 
7.729.120 денари ќе ги обезбеди Бирото за 
регионален развој на Југоисточниот плански 
регион. 

Член 3 
 Средствата од член 2 на оваа Одлука 
ќе се преведат на Бирото за регионален 
развој на Југоисточниот плански регион преку 
кој ќе се реализира проектот. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“. 

Бр.08-190/6        Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 покривање на трошоци за 
реализација на програмски активности  
на Училишен Спортски Клуб-Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
одобрување на средства за покривање на    
трошоци за реализација на програмски   
активности на Училишен Спортски Клуб-   
Валандо, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на осумнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 
година. 

 

Бр.09-1434/7                        Градоначалник 
28.12.2018 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 47 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на осумнаесттата 
редовна седница, одржана на 27.12.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување на средства за покривање на 

трошоци за реализација на програмски  
активности на Училишен Спортски Клуб - 

Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на 

Општина Валандово се одобруваат средства  
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во износ од 30.000,00 денари, на Училишен 
Спортски Клуб Валандово, за покривање на 
трошоци за натпреварувачката 2018/19 
година. 

Член 2 
 Исплатата на средствата да се 
изврши од програма АО-Совет на општина, 
подставка 463120 трансфери до спортски 
клубови на сметка на Училишен Спортски 
Клуб 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 финснсиски 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.08-190/7        Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 објект „Пензионерски дом“ во 
с.Пирава 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за  
отстапување на новоизградениот објект    
„Пензионерски дом“ во с.Пирава, што Советот 
на Општина Валандово ја донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/11                        Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 
став 1 точка 32 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на осумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 27.12.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за отстапување на користење на 

новоизградениот објект 
 „Пензионерски дом“ во с.Пирава  

 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Валандово 

го отстапува на користење новоизградениот 

објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава на 
Здружение на пензионери на Општина 
Валандово и на Ловно друштво „ОРЕЛ“ 
Валандово, за потребите на членовите од 
населено место Пирава. 

 

Член 2 
 Градоначалникот на Општина 
Валандово ќе склучи Договор со Здружение 
на пензионери на Општина Валандово и 
Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово, за правата 
и обврските за новоизградениот објект 
„Пензионерски дом“ во с.Пирава кое се 
отстапува на користење. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“.  

Бр.08-190/11      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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  продолжување 
на работното време на угостителските објекти 

на подрачјето на Општина Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за 
продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на 
Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/12                        Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

___________________________ 

Vrz osnova na ~len 23 stav 3 od 
Zakonot za ugostitelska dejnost (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.62/2004, 89/2008, 115/10, 
53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16 i 71/16), ~len 62 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 45 
i 47 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo, 
na osumnaesettata redovna sednica, 
odr`ana na den 27.12.2018 godina, donese 

O D L U K A 
za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na 
ugostitelskite objekti na podra~jeto na 

Op{tina Valandovo 
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^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina 
Valandovo, za vreme na bo`i}nite praznici 
(04, 05 i 06.01.2019 godina), GO 
PRODOL@UVA rabotnoto vreme na 
ugostitelskite objekti na podra~jeto na 
Op{tina Valandovo, za dva ~asa. 
 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila od denot 
na objaviuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Valandovo”. 

Бр.08-190/12      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                  Владимир Марков 

_____________________________ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за уредување 

на  градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Валандово за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 
уредување на  градежно земјиште на 
подрачјето на Општина    Валандово за 2019 
година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на осумнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 27.12.2018 година. 

 
Бр.09-1434/8                         Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                     Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 94 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на РМ “бр. 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 22 став 1 
точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 
став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 8 и член 62 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на осумнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 27.12.2018 година,  донесе 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
за уредување на градежното земјиште на подрачјето на 

 Општина Валандово за 2019 година 

 
Програмата ги содржи следните елементи: 

 
1. Просторот кој е предмет на уредување 
2. Обем на работите за подготвување и расчистување 

на градежното земјиште 
3. Обемот и степенот на опремување на градежното 

земјиште со објекти на основна и секундарна 
инфраструктура 

4. Планирани извори за финансирање на 
 Програмата 

          

 

5. Висина на надоместокот за уредување на градежно 
земјиште 

6. Преодни и завршни одредби 
 
1.  ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

Како простор кој е предмет на уредување на 
градежно земјиште се смета изградено и неизградено 
земјиште на подрачјето на општина Валандово, 
опфатено со урбанистички планови и акти што ги 
заменуват тие планови. 
     
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И    
     РАСЧИСТУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
     Под обем на работите за подготвување и 
расчистување на градежното земјиште се подразбира: 

- Подготвителни работи кои опфаќаат оформување 
на геодетска и геомеханичка документација и  

- Расчистување на градежното земјиште преку 
решавање на имотно правните односи и уривање на 
постојни градежни или друг вид на објекти.    
      
3. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ  НА ОПРЕМУВАЊЕ НА  
    ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА  
    ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА      
 

     Под обем на опремување на градежно земјиште се 
подразбира изградба на објекти на инфраструктурата 
заради непречен пристап до градежната парцела од 
јавен пат, со изградба на водоводна, фекална и 
атмосферска канализација, како и нисконапонска и 
телефонска мрежа со можност за приклучоци до 
градежната парцела. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште 
може да биде основен, повисок или понизок од 
основниот степен на уреденост. 

Основен степен на уреденост претставува 
опременост на земјиштето со непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат, електрична мрежа, 
улично осветлување, водоводна мрежа и фекална и 
атмосферска канализација. 

Повисок степен на уреденост на земјиштето 
претставува зголемена уреденост од основниот степен 
со еден од останатите објекти на комуналната 
инфраструктура, како ПТТ(оптичка-телекомуникациска) 
мрежа, топлификациска и гасоводна мрежа паркинг 
простори и пречистителна станица за отпадни води. 

Понизок степен на уреденост на градежното 
земјиште претставува уреденост на земјиштето со 
објекти од комуналанта инфраструктура во непосредна 
близина на градежната парцела преку предходно 
вложување, каде спаѓаат:    
- примарнини сообраќајници 
- магистрални и примарни водови за довод на вода  
      заедно со придружни објекти 
- примарни водови за одвод на фекални и   
       атмосферски води (колектори) 
- далноводи и трафостаници над 35 КВ 
- јавни површини, согласно урбанистичките планови 
- јавно осветлување и јавни зелени површини 
      Објектите од став 5 од оваа точка од комуналната 
инфраструктура претставуваат елементи на предходни 
вложувања за опременост на градежното земјиште, а 
учествуват со 30% од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. 
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При пресметувањето на висината на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште 
учеството на поедини елементи на основниот степен на 
опремување е: 

1. изработка на урбанистичка документација - 3% 
2. Изградба на улица 

- експропријација                 ------------------      5,5 % 
- пробивање                         ------------------       3,5% 
- изградба на горен и долен строј  --------        23% 
- изградба на фекална канализација .----       4,5% 
- изградба на атмосферска канализација      6,0% 
- изградба на водоводна мрежа    --------        6,0% 
- изградба на нисконапонска електр. мрежа 6,0% 
- улично осветлување      -------------------         3,0% 
- трафостаница                 -----------------         10,0% 
- техничка документација, надзор на  
   работите и др                    .--------              2,5% 

                                                              вкупно            70,0% 
 
Трошоците за приклучок на уличните 

водоводни и канализациони мрежи и на 
нисконапонската електрична мрежа ги сноси корисникот 
на земјиштето. 

Проектирањето и изградбата на 
инфраструктурна мрежа на висок напон, инсталации и 
објекти, трафостаници или учество во нив, корисникот 
на земјиштето го регулира согласно 
електроенергетската согласност. 
 
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА    
    ПРОГРАМАТА    
 

1. Средства од надомест за уредување на    
     градежно земјиште од физички лица за  
     изградба на семејни куќи 

 

2.Средства од надоместок за уредување на  
    градежно земјиште од правни лица 

 

3. Средства од надомест за уредување на  
     градежно земјиште од колективни станбени  
     згради 

 

4. Надомест за користење на уредено земјиште  
    за такси 

 

5. Издавање на лиценци  

6. Други приходи  

7. Комунални такси  

8. Донации  
 

Од висината на планираните приходи за уредување 
на градежно земјиште се планират работи на 
уредување на градежно земјиште како и реконструкција 
на објектите на комуналната инфраструктура                    
( инвестиционо одржување). 
 

5. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  
    ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА 
 

Надоместокот за уредување на градежното 
земјиште  е давачка која е во директна зависност од: 
 

- Зоната во која што се наоѓа градежната парцела 
- Видот на објектот ( станбен, деловен, индустриски, 

итн,) 
- Површината на објектот што ке се гради 
- Соодносот на просториите во градбата  

(површината на просториите). 
 

Градежното земјиште на подрачјето на општина 
Валандово се определува во 6 зони и тоа: 

I       - централно подрачје на градот 
II      - надвор од централно подрачје на градот, без 

населбата Странец 
III     - населба Странец во Валандово 
IV     - село Пирава, Јосифово i Удово  
V      - села Брајковци, Балинци, Марвинци, Чалакли, 

Горна Мала, Калково и Раброво 
VI     - останати села во Општината 
VII    - локации надвор од населени места 
VIII  – Индустриска зона Раброво, Комплекс со 

намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 КО Јосифово  
 

Висината на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште изнесува: 
 

1 зона  
   - станбен простор (Намена А)                       900,00 ден. 
  -  деловен простор (Намена Б)                    1.200,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

 2 зона 
  - станбен простор (Намена А)                        600,00 ден. 
  - деловен простор (Намена Б)                       900,00 ден. 
  - производство, дистрибуција  
     и сервиси (Намена Г)                                 6.000,00 ден 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

 3 зона   
   - станбен простор (Намена А)                       900,00 ден. 
   - деловен простор (Намена Б)                    1.200,00 ден. 
   - производство, дистрибуција  
      и сервиси (Намена Г)                               6.000,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

 4 зона 
  - станбен простор (Намена А)                        600,00 ден. 
  - деловен простор (Намена Б)                        900,00 ден. 
  - производство, дистрибуција  
     и сервиси (Намена Г)                                6.000,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

 5 зона 
  - станбен простор (Намена А)                        450,00 ден. 
  - деловен простор (Намена Б)                        600,00 ден. 
   - производство, дистрибуција  
      и сервиси (Намена Г)                               6.000,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

  6 зона 
   - станбен простор (Намена А)                       300,00 ден. 
    - деловен простор (Намена Б)                      300,00 ден. 
   - производство, дистрибуција  
      и сервиси (Намена Г)                               5.000,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

  7 зона                              
  - деловен простор (Намена Б)                        900,00 ден.  
  - производство, дистрибуција  
     и сервиси (Намена Г)                                6.000,00 ден. 
  -  инфраструктура (Намена Е)                     9.000,00 ден. 
 

  8. зона        
   - деловен простор (Намена Б)                       900,00 ден.  
    - производство, дистрибуција  
      и сервиси (Намена Г)                               6.000,00 ден. 
    -  инфраструктура (Намена Е)                   9.000,00 ден.  
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Оваа единечна цена се множи со квадратурата 
(површината) на одредена просторија и со соодветниот 
коефициент за таа просторија. 
 

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Објектите од класа на намени В (образование, 
здравство, социјална заштита, култура, државни и 
општински објекти и верски објекти), како и објектите во 
кои како инвеститор се јавува Општина Валандово или 
институции формирани од Општина Валандово се 
ослободени од надоместок за уредување на градежно 
земјиште.  

Коефициентите со кои се множи нето 
површината на сите подови во објектот за кој се 
пресметува надоместок се предвидени во Правилникот 
за степенот на уредување на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура.  

За уредувањето на градежното земјиште во 
зона 7, алинеја 1 и 2 надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе се пресметува за понизок степен 
на уреденост на градежното земјиште, односно износот 
од точка 5, став 3 зона 7 ќе се помножи со  30 % . 

За уредувањето на градежното земјиште во 
зона 7, алинеја 3, доколку е пресметува надоместок за 
фотоволтаични електрични централи надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се пресметува со 
износ од 100,00 денари за метар квадратен. 

За секој вид на објект или простор неопфатен 
со Програмата ќе се пресметува по аналогија како за 
опфатен, или со соодветна пресметка изготвена од 
Комисија формирана од Градоначалникот. 

Корисникот на градежно земјиште мора да 
обезбеди согласност за приклучување на објектот од 
соодветното претпријатие кое стопанисува со објектите 
од комуналната инфраструктура. Истите не смеат да 
приклучат објект кој е бесправно изграден. 

Кога се урива постоечки објект за да се 
изгради нов, надоместокот за уредување на градежно 
земјиште се плаќа само за разликата во површините 
помеѓу новиот и објектот кој се урива. Инвеститорот е 
должен да обезбеди одобрение за отстранување на 
објектот, согласно со Законот за градење и истиот да го 
спроведе во Агенцијата за катастар на недвижности. Во 
постапката за добивање на одобрение за отстранување 
на објектот, ќе се издаде пресметка за надоместокот за 
уредување на градежно земјиште за кој се ослободува 
од плаќање. 

Надоместокот за уредување на градежно 
земјиште кога се врши пренамена од станбен во 
деловен простор, се плаќа само разликата помеѓу 
утврдените цени на надоместоците за деловен и 
станбен простор за соодветната зона. 

Надоместокот за утврдување на правен статус 
на бесправен објект, ќе се пресметува согласно 
програмата за уредување на градежно земјиште за 2011 
година. 

За се што не е опфатено со Програмата за 
уредување на градежно земјиште ќе се применуваат 
одредбите од Правилникот за степенот на уреденост на 
градежно земјиште. 

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

 

Бр.08-190/8                         Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                                  Претседател 
Валандово                                    Владимир Марков 

___________________________ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за урбанистичко 

планирање на Општина Валандово за 
2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 
урбанистичко планирање на Општина    
Валандово за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/9                     Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 20, stav 1 od 
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe ("Slу`бен.vesnik na RM" br. 

199/14, 44/15, 193/15, 31/16 i 163/16 ), ~len 

22, stav 1, to~ka 1 i ~len 62 od Zakonot za 
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na 
RM” br. 5/2002), ~len 15, stav 1, to~ka 1 i 
~len 45 od Statutot na Op{tina Valandovo, 
Sovetot na Op{tina Valandovo na 
osumnaesettata redovna sednica, odr`ana 
na den 27.12.2018 godina, donese: 

 

PROGRAMA 
za urbanisti~ko planirawe na  

Op{tina Valandovo za 2019 godina 
 

A. Urbanisti~ko planirawe e kontinuiran 
proces, koj se obezbeduva so izrabotuvawe, 
donesuvawe i sproveduvawe na 
urbanisti~kite planovi, so cel da se 
obezbedi ureduvaweto i humanizacijata na 
prostorot i za{tita i unapreduvawe na 
`ivotnata sredina i prirodata. 

Urbanisti~kiot plan e plan za 
ureduvawe i koristewe na prostorot vo 
ramkite na planskiot opfat na grad, selo 
ili drugo podra~je utvrdeno vo planot. 
B.  Vo zavisnost od prostorot koj e predmet 
na planiraweto, Op{tinata gi donesuva 
slednite planovi: 

- Generalen urbanisti~ki plan; 
- Detalen urbanisti~ki plan; 
- Urbanisti~ki plan za selo; 
- Urbanisti~ki plan za von naseleno 

mesto i 
- Urbanisti~ki plan za ~etvrt. 
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Izrabotuvaweto na navedenite 

planovi go vr{at pravni lica koi 

poseduvaat licenca za izrabotka na 

urbanisti~ki planovi. 

 Finansiraweto na izrabotkata na 

urbanisti~kite planovi se vr{i od buxetot 

na op{tinata. 

 Izrabotkata na planovite od 

programata, mo`at da ja finansiraat i 

zainteresirani pravni i fizi~ki lica ~ii 

programski barawa i podra~ja na interes se 

prifatlivi za op{tinata. 

V.  Imaj}i ja vo predvid sostojbata so 

postojnite urbanisti~ki planovi i 

projavenite potrebi od nivno izmenuvawe i 

dopolnuvawe, vo 2019 godina prioritet se 

dava na izrabotkata i na donesuvaweto na 

slednite urbanisti~ki planovi, za koi 

postapki bea zapo~nati vo prethodnite 

godini: 

1. Generalen urbanisti~ki plan za 
gradot Valandovo; 

2. Urbanisti~ki plan za selata: 
Kalkovo i Rabrovo; 

3. Urbanisti~ki plan za selata: 
Pirava, Udovo, Kazandol, Brajkovci, 
Balinci, Marvinci, Gr~i{te, Sobri, 
Dedeli, ^alakli, Prsten, Ba{ibos i 
Ko~uli. 

G. Op{tina Valandovo da objavi dva 
javni povici (edna vo prviot kvartal i edna 
vo tretiot kvartal na 2019) za dostavuvawe 
inicijativi za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi i urbanisti~ki dokumentacii. 

 Programata vleguva vo sila od 
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Valandovo”. 

Бр.08-190/8        Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

___________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за поставување 
на урбана опрема во Општина Валандово за 

2019 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за 
поставување на урбана опрема во Општина    
Валандово за 2019 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на  

 

осумнаесеттата редовна седница, одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/10                      Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Vrz osnova na ~len 80-a, stav 1 od 
Zakonot za gradewe (“Sl.vesnik na RM” br. 
130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 

129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 

103/16 i 132/16), ~len 22, stav 1, to~ka 1 i 
~len 62 od Zakonot za lokalna samouprava 
(“Sl.vesnik na RM” br. 5/2002), ~len 15, stav 

1, to~ka 1 и ~len 45 od Statutot na op{tina 

Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo 
na osumnaesettata redovna sednica, 
odr`ana na den 27.12.2018 godina, donese 

 

PROGRAMA 
za postavuvawe na urbana oprema vo  
Op{tina Valandovo za 2019 godina 

 

A. Pod urbana oprema se smeta: oprema 
za proda`ba na bileti za javen prevoz, 
vesnici, suveniri, cve}iwa, sladoled, 
telefonski govornici, avtobuski postojki, 
tipski objekti za obezbeduvawe koi se vo 
funkcija na diplomatsko-konzularni 
pretstavni{tva, na objekti na organite na 
dr`avnata uprava i na rezidencijalnite 
objekti, oprema vo funkcija na turisti~ki, 
kulturni i sportski nastani, javni 
sanitarni jazli, terasi so ili bez 
nastre{nici, platformi za javni 
manifestacii na kopno i na vodna 
povr{ina, pokrieni i nepokrieni {ankovi, 
reklamni i informativni panoa, detski 
igrali{ta, nastre{nici koi se postavuvaat 
na javna povr{ina, fontani, ~e{mi, klupi i 
korpi za otpadoci. 

B.  So ovaa programa se utvrduva vidot, 
goleminata i lokaciite i objektite na koi 
mo`e da se postavi urbanata oprema. 

B-1.     Na gradskoto {etali{te i na 
plo{tadot vo Valandovo se dozvoluva 
postavuvawe na terasi so ili bez 
nastre{nici.  

B-1.1   Za tersite pred ugostitelskite 
objekti maksimalnata povr{ina koja mo`e 
da ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena 
so {irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina 1,5 m do kanavkata za prifa}awe 
na atmosferskata voda od {etali{teto i 
plo{tadot. 

Po isklu~ok od prethodniot stav na 
ovaa to~ka dokolku ne e podneseno barawe 
za postavuvawe na urbana oprema od 
delovnite objekti od sprotivnata strana na 
ulica Mar{al Tito, maksimalnata povr{ina   
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koja mo`e da ja zafa}aat terasite da bide 
ograni~ena so {irinata na ugostitelskiot 
objekt i dlabo~ina do kanavkata za 
prifa}awe na atmosferskata voda od 
{etali{teto i plo{tadot. Vo vakviot 
slu~aj soglasno prostornite uslovi na ulica 
Mar{al Tito da se vodi smetka da vo sekoj 
moment da ima minimum 3,0 m sloboden 
prostor za nepre~ena komunikacija na 
specijalni vozila. Odobrenieto za 
postavuvawe na urbana oprema se izdava za 
period od maksimum 30 dena so mo`nost za 
pove}ekratno prodo`luvawe, so novo 
odobrenie za postavuvawe na urbana oprema. 

B-1.2   Za tersite pred ugostitelskite 
objekti na zapadniot krak na ulica Mar{al 
Tito, maksimalnata povr{ina koja mo`e da 
ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena so 
{irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina do kanavkata za prifa}awe na 
atmosferskata voda od {etali{teto i 
plo{tadot. 

B-2     Na gradskiot plo{tad se dozvoluva 
postavuvawe na 1 (eden) pokrien {ank. 
B-2.1  Na prostorot okolu {ankot se 
dozvoluva postavuvawe i na terasa so ili 
bez nastre{nici. [ankot i pridru`nata 
terasa da bidat smesteni na platoto pred 
spomenikot na `rtvite od zemjotresot od 
1931 godina. 

B3 Na ulica Mar{al Tito vo s.Josifovo 
se dozvoluva postavuvawe na terasi so ili 
bez nastre{nici na postoe~kite delovni 
objekti, a maksimalnata povr{ina koja mo`e 
da ja zafa}aat terasite da bide ograni~ena 
so {irinata na ugostitelskiot objekt i 
dlabo~ina na celiot trotoar. 
B-4 Na elektri~nite stolbovi i 
kandelabri vo sopstvenost na op{tina 
Valandovo se dozvoluva postavuvawe 
reklamni i informativni panoa so 

maksimalni dimenzii od 1,0 h 1,0 m.    

B-5 Postojnite reklamni panoa i bilbordi 
koi se legalno postaveni i koi so svojot 
gabarit ne go popre~uvaat normalnoto 
funkcionirawe na soobra}ajot se 
predviduvaat vo ova programa. Novi 
reklamni panoa mo`e da se predviduvaat za 
postavuvawe po barawe na stranki so 
dopolnuvawe na ova programa preku Sovetot 
na Op{tina Valandovo. 

B-6 Vo dvorot na karaula Bajrambos (KP 
614 KO Bajrambos mv Kele{) se dozvoluva 
postavuvawe na urbana oprema za 
sodr`insko ureduvawe na dvorot na 
karaulata so detski igrali{ta, klupi, 
fontani, ~e{mi  letnikovci i sli~ni 
sodr`ini. 
 

B-7 Na KP 3695 KO Gradec GR (plo{tad 
vo selo Udovo) se predviduva postavuvawe 
na urbana oprema vo funkcija na 
oplemenuvawe na prostorot kako klupi, 
fontani, ~e{mi  letnikovci i sli~ni 
sodr`ini. 

B-8 Na JP Komunalen servis mu se 
dozvoluva postavuvawe na urbana oprema 
koja e vo funkcija na odr`uvawe na 
higienata i oplemenuvawe na prostorot, vo 
gradot Valandovo i naselenite mesta kako: 
korpi za otpadoci, kontejneri, klupi, 
`ardinerii za cve}iwa. 

B-9 Na JP Komunalen servis mu se 
dozvoluva zamena na o{tetenata i uni{tena 
urbana oprema koja e ve}e postavena, vo 
gradot Valandovo i naselenite mesta kako: 
korpi za otpadoci, kontejneri, klupi, 
`ardinerii za cve}iwa detski igrali{ta i 
sli~no. 

V  So ovaa programa se utvrduva i 
rokot za postavuvawe i otstranuvawe na 
urbanata oprema. 

V-1 Urbanata oprema od to~ka B-1 do B-3 
mo`e da se postavuva vo intervalot pome|u 
01.01.2019 i 31.12.2019 godina. 

V-1.1 Urbanata oprema od to~ka B-1.1 stav 
2 mo`e da se postavuva vo intervalot 
pome|u 01.01.2019 i 31.12.2019 godina so rok 
na postavuvawe od najmnogu 30 dena so 
mo`nost za pove}ekratno prodol`uvawe za 
30 dena dokolku vo prethodniot period nema 
podneseno barawe za postavuvawe na urbana 
oprema od delovnite objekti od sprotivnata 
strana na ulica Mar{al Tito. 

V-2 Postavuvaweto na urbanata oprema 
od to~ka B-4 do B-9 se predviduva na 
neopredeleno vreme. 

G So ovaa oprema se predviduva i 
na~inot na odobruvawe i potrebnata 
dokumentacija za dobivawe na odobrenie za 
postavuvawe na urbana oprema: 

G-1 Za urbanata oprema od to~ka B-1 do 
B-3, baratelot kon baraweto treba da 
prilo`i i grafi~ki prilog kopija od 
katastarski plan (vo hartien ili digitalen 
format) so iscrtani granici na terasata do 
kade se predviduva zafa}awe od prostorot. 
Urbanata oprema se postavuva po izdavawe 
na odobrenie za postavuvawe na urbana 
oprema, soglasno Zakonot za gradewe. Po 
izdavaweto na odobrenieto baratelot e 
dol`en pokraj urbanata oprema koja slu`i 
za ugostitelski celi, na granicite na 
terasata da postavi urbana oprema koja 
jasno }e ja ozna~i granicata na terasata 
(`ardinerii za cve}iwa, monta`ni paver 
elementi koi slu`at za ograduvawe i sl.).   
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G-1.1 Za slu~aite od to~ka B1.1 stav 2, 
baratelot e dol`en za sekoe prodol`uvawe 
do Op{tina Valandovo da dostavuva novo 
barawe za postavuvawe na urbana oprema. 

G-2 Za  urbanata oprema od to~ka B-4, za 
nesvetle~ki reklamni panoa, ne e potrebna 
dopolnitelna dokumentacija. Za svetle~ki 
reklamni panoa baratelot kon baraweto 
treba da prilo`i osnoven proekt faza 
elektrika izgotven soglasno Zakonot za 
gradewe. 

G-3 Za  urbanata oprema od to~ka B-5, za 
postojnite reklamni panoa ne e potrebna 
dopolnitelna dokumentacija. Za 
postavuvawe na novi reklamni panoa 
baratelot kon baraweto treba da prilo`i 
osnoven proekt faza arhitektura i faza 
statika, a za svetle~ki reklamni panoa i 
faza elektrika izgotven soglasno Zakonot 
za gradewe. 

G-4 Za  urbanata oprema od to~ka B-6 do 
B-7, baratelot kon baraweto treba da 
prilo`i osnoven proekt soglasno Zakonot za 
gradewe. 

G-5 Za  urbanata oprema od to~ka B-8 i B-
9, baratelot kon baraweto treba da prilo`i 
programa usvoena od Sovetot na Op{tina 
Valandovo vo koja detalno }e bide navedena 
mestopolo`bata, goleminata i izgledot na 
urbanata oprema. 

Programata vleguva vo sila od denot 
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Valandovo”. 

 

Бр.08-190/10      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

___________________________ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за работа на 

Советот на Општина Валандово за 
2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работа 
на Советот на Општина    Валандово за 2019 
година, што Советот на Општина Валандово 
ја донесе на осумнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/18                     Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 62 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 
3 и член 45 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово 
на осумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 27.12.2017 година, донесе 

P R O G R A M A 
za rabota na Sovetot na Оp{tina Valandovo 

za 2019 godina 
 

I. Op{t del 
 

Osnova na Programata za rabota na 
Sovetot na Op{tina Valandovo vo 2019 
godina, se nadle`nostite na Sovetot 
utvrdeni so Ustavot na Republika 
Makedonija, Zakonot za lokalnata 
samouprava, drugite zakoni so koi se 
ureduvaat nadle`nostite na lokalnata 
samouprava, kako i Statutot na op{tinata i 
Delovnikot za rabota na Sovetot na 
Op{tina Valandovo. 

Programata dava osnovni nasoki za 
rabota na Sovetot, a dava prostor i za 
nejzino dopolnuvawe so aktuelni pra{awa 
od delokrugot na negovite nadle`nosti, 
predlo`eni od ovlasteni predlaga~i. 

 

II. Poseben del 
 

 Januari 2019 god.    

1.        Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na 

Buxetot na Op{tina Valandovo za periodot 

od  01.01.2018 do 31.12.2018 godina;  

           Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa; 
           Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj;  

 2.    Izve{taj za rabotata na Teritorijalnata 

protivpo`arna edinica vo 2018 godina; 

           Izgotvuva: Komandir na TPPE; 
          Predlaga:  Komisija za za urbanizam, 

komunalni dejnosti i za{tita na                               

`ivotnata sredina; 

3.   Programa za rabotata na Teritorijalnata 
protivpo`arna edinica vo 2019  godina; 
           Izgotvuva:   Komandir na TPPE; 
           Predlaga: Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                  
`ivotnata sredina; 

4. Programa za postavuvawe na urbana 
oprema vo Op{tina Valandovo za 2019 
godina. 
           Izgorvuva:   Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj; 
           Predlaga: Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                    
`ivotnata sredina;  
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5. Godi{na Programa  za  javna ~istota  na 
Op{tina  Valandovo za 2019 godina; 

Izgotvuva: Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na                 
`ivotnata sredina i lokalen ekonomski 
razvoj; 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                     
`ivotnata sredina;        

6.Programa za rabota na JP "Komunalen 
servis" Valandovo za  2019 godina;      
 Izgotvuva:  JP “Komunalen Servis” 
Valandovo; 
            Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                                  
`ivotnata sredina; 

7. Programa za rabota na Domot na 
kulturata "25 Maj" Valandovo  za 2019 
godina; 
  Izgotvuva:  Dom na kultura "25 Maj" 
Valandovo;   
 Predlaga:   Komisija za op{testeveni 
dejnosti; 
 

8. Programa za javno osvetluvawe vo 
Op{tina Valandovo za 2019 godina;       
 Izgotvuva:  Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 
             Predlaga:   Komisija za javno 
osvetluvawe; 

9. Izve{taj  za  realizacijata na Programata 
za  javno osvetluvawe vo Op{tina Valandovo 
vo 2018  godina; 
 Izgotvuva: Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 
             Predlaga:  Komisija za javno 
osvetluvawe; 
 

 10.  Informacija za sostojbata so javnata 
bezbednost i bezbednosta na soobra}ajot na                       
pati{tata vo op{tina Valandovo za vtoroto 
polugodie od 2018 godina; 

Izgotvuva:  Komandir na PS od op{ta 
nadle`nost; 

Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

Fevruari 2019 god. 
 

1. Izve{taj za  izvr{uvaweto na Buxetot na 
op{tina Valandovo za 2018 godina so 
zavr{na smetka; 

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa; 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj  

 

2. Zavr{na smetka na J.P. "Komunalen servis" 
Valandovo  za 2018 godina; 
 Izgotvuva: JP “Komunalen Servis” 
Valandovo; 
 Predlaga:  Komisija za finansirawe,       
buxet i lokalen ekonomski razvoj;  

 

3. Izve{taj za rabotata na JP "Komunalen 
servis" Valandovo za 2018  godina; 

 Izgotvuva: JP “Komunalen Servis” 
Valandovo; 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                      
`ivotnata sredina; 

 

4. Izve{taj za rabotata na Domot na 
kulturata "25 Maj" Valandovo za 2018 godina; 
 Izgotvuva:  Dom na kultura "25 Maj" 
Valandovo;   
 Predlaga:   Komisija za op{testeveni 
dejnosti; 

 5. Izve{taj za realizacijata na Programata 
za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na                           
lokalnite pati{ta i ulici vo op{tina 
Valandovo vo 2018  godina; 
 Izgotvuva: Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na                                   
`ivotnata sredina i lokalen ekonomski 
razvoj; 
 Predlaga:  Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                                 
`ivotnata sredina; 

 

6. Programa za izgradba, rekonstrukcija i 
odr`uvawe na lokalnite vodovodi i 
fekalni kanalizacii vo 2019 godina; 
 Izgotvuva:  Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na                                  
`ivotnata sredina i lokalen ekonomski 
razvoj 
 Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                           
`ivotnata sredina; 

 Mart 2019 god. 
 

1. Programa za izgradba, rekonstrukcija i 
odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici za 
2019 godina; 

Izgotvuva:  Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na  `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                     
`ivotnata sredina;    

2.Programata za odbele`uvawe zna~ajni 
nastani, dati i li~nosti vo 2019 godina; 
 Izgotvuva: Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 

Predlaga:  Komisija za spomen 
odbele`uvawe; 
 

3.Informacija za sostojbata so 
zdravstvenata ispravnost na vodata za 
piewe; 

Izgotvuva:  Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 

Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
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April 2019 god. 

1.Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na 
Buxetot na Op{tina Valandovo za              
periodot od 01.01.2019 do 31.03.2019 godina;  

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj  

 

2.Informacija za ostavaruvaweto na 
pravoto na sloboden pristap do 
informaciite od javen karakter; 
 Izgotvuva: Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti 

Predlaga:  Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
 

3.          Informacija za tekovnata sostojba 
vo Mesnite zaednici vo op{tina Valandovo; 

Izgotvuva:  Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 

Predlaga: Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj; 

                   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                     
`ivotnata sredina; 

 

Maj 2019 god. 
 

1. Informacija za sostojbite so divite 
deponii vo op{tina Valandovo; 

Izgotvuva: Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na             
`ivotnata sredina i lokalen ekonomski 
razvoj; 

Predlaga: Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                      
`ivotnata sredina; 

2.Informacija za komunalniot red vo 
op{tina Valandovo; 

Izgotvuva:  Oddelenie za nspekciski 
raboti; 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                     
`ivotnata sredina; 

 

 Juni 2019 god. 
 

1. Informacija za sprovedenite podgotovki 
i prezemenite merki za za{tita i 
spasuvawe na gra|anite i materijalnite 
dobra od voeni razurnuvawa, prirodni 
nepogodi i drugi nesre}i i od posledicite 
predizvikani od niv; 

Izgodvuva:  Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj; 

Predlaga:  Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                   
`ivotnata sredina; 

 

2.  Informacija za ostvaruvawe na pravoto 
na socijalna pomo{ na gra|anite na op{tina 

Valandovo; 

 

Izgotvuva: Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 

Predlaga:  Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

Avgust  2019 god. 
 

1. Polugodi{en Izve{taj za raboteweto na 
JP “Komunalen Servis”  Valandovo;  
 Izgotvuva: JP “Komunalen Servis” 
Valandovo; 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                      
`ivotnata sredina; 

2. Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na 
Buxetot na Op{tina Valandovo za              
periodot od 01.01.2019 do 30.06.2019 godina;  

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj  

3.Informacija za sostojbata so javnata 
bezbednost i bezbednosta na soobra}ajot   na 
pati{tata vo Op{tina Valandovo vo prvite 
6 meseci od 2019 godina; 

Izgotvuva:  Komandir na PS od op{ta 
nadle`nost 

Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

 

      Septemvri 2019 god. 

1.Izve{taj za realizacijata na godi{nata 
programa za rabota na SOU “Goce Del~ev” 
Valandovo za u~ebnata 2018/19 godina; 

Izgotvuva:   SOU “Goce Del~ev” 
Valandovo; 
             Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

2. Izve{taj za realizacijata na godi{nata 
programa za rabota na OOU “Josip Broz Tito” 
Valandovo za u~ebnata 2018/19 godina; 

Izgotvuva:   OOU “Josip Broz Tito” 
Valandovo; 

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

 

3. Izve{taj za realizacijata na godi{nata 
programa za rabota na OOU “Stra{o Pinxur” 
Josifovo za u~ebnata 2018/19 godina; 

Izgotvuva:  OOU “Stra{o Pinxur” 
Josifovo; 

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

4.Izve{taj za rabotata na Javnata 
op{tinska ustanova za deca-detska gradinka 
"Kalinka" Valandovo za 2018/19 godina; 

Izgotvuva: JOU Detska gradinka 
“Kalinka” Valandovo;   

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
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5.Godi{na Programa za rabota na SOU “Goce 
Del~ev” Valandovo za u~ebnata 2019/20 
godina; 

Izgotvuva:  SOU “Goce Del~ev” 
Valandovo; 
             Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
 

6. Godi{na Programa za rabota na OOU 
“Josip Broz Tito” Valandovo za u~ebnata 
2019/20 godina; 

Izgotvuva:  OOU “Josip Broz Tito” 
Valandovo; 

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
 

7.Godi{na Programa za rabota na OOU 
“Stra{o Pinxur” Josifovo za u~ebnata 
2019/20 godina; 

Izgotvuva:  OOU “Stra{o Pinxur” 
Josifovo; 

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 
  

8.Programa za rabota na Javnata op{tinska 
ustanova za deca-detska gradinka "Kalinka" 
Valandovo za 2019/20 godina; 

Izgotvuva: JOU Detska 
gradinka“Kalinka” Valandovo; 

Predlaga:    Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

 

Oktomvri 2019 god. 

1. Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na 
Buxetot na Op{tina Valandovo za              
periodot od 01.01.2019 do 30.09.2019 godina;  

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa; 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj;  

2.          Programa za odbele`uvawe na “6-ti 
Noemvri” ; 

Izgotvuva:  Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti 

Predlaga:   Komisija za spomen 
odbele`uvawe; 

 

Noemvri 2019 god. 

1. Informacija za maloletnata 
delikvencija vo op{tina  Valandovo; 

Izgotvuva:  Komandir na PS od op{ta 
nadle`nost; 

Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

2. Informacija za sostojbata so 
zdravstvenata ispravnost na vodata za 
piewe; 

Izgotvuva:  Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti; 

Predlaga:   Komisija za op{testveni 
dejnosti; 

3. Nacrt-Buxet na Op{tina Valandovo za 
2020 godina; 

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa; 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj  

 

4. Predlog-Plan na programite za razvoj; 
Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 

pra{awa; 
Predlaga:  Komisija za finansirawe, 

buxet i lokalen ekonomski razvoj; 
  

 Dekemvri 2019 god. 

1. Programa za rabota na Sovetot na 
Op{tina Valandovo za 2020  godina; 
       Izgotvuva/predlaga: Komisija za 
izgotvuvawe Programa za rabota; 
 

2. Godi{na Programa  za  javna ~istota  na 
op{tina  Valandovo za 2020    godina; 

Izgotvuva: Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj; 

Predlaga:   Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                     
`ivotnata sredina;  

     

3. Programa za rabotata na Teritorijalnata 
protivpo`arna edinica vo 2020 godina; 

Izgotvuva:   Komandir na TPPE; 
Predlaga:    Komisija za urbanizam, 

komunalni dejnosti i za{tita na                      
`ivotnata sredina; 

4. Programa za ureduvawe na grade`noto 
zemji{te vo op{tina Valandovo za 2019    
godina. 

Izgorvuva:   Oddelenie za rbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj; 

Predlaga:     Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                       
`ivotnata sredina; 

 

5. Programa za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi vo op{tina Valandovo za 2020    
godina. 

Izgorvuva:   Oddelenie za rbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na  `ivotnata 
sredina i lokalen ekonomski razvoj; 

Predlaga:     Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                      
`ivotnata sredina; 

 

6 Programa za postavuvawe na urbana 
oprema vo op{tina Valandovo za 2020 
godina. 

Izgorvuva:  Oddelenie za urbanizam, 
komunalni raboti, za{tita na                
`ivotnata sredina i lokalen ekonomski 
razvoj; 

Predlaga:     Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                
`ivotnata sredina; 

7.          Programa za rabota na JP "Komunalen 
servis" Valandovo za  2020 godina;      
             Izgotvuva:   JP “Komunalen Servis” 
Valandovo; 
             Predlaga:     Komisija za urbanizam, 
komunalni dejnosti i za{tita na                                   
`ivotnata sredina; 
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8.  Programa za rabota na Domot na 
kulturata "25 Maj" Valandovo  za 2020 
godina; 
  Izgotvuva:  Dom na kultura "25 Maj" 
Valandovo;   
  Predlaga:   Komisija za p{testeveni 

dejnosti; 
 

9.   Programa za javno osvetluvawe vo 

op{tina Valandovo za 2020 godina; 

  Izgotvuva:   Oddelenie za pravni i 
op{ti raboti i javni dejnosti 
              Predlaga: Komisija za javno 
osvetluvawe; 

10. Buxet na op{tina  Valandovo za 2020 

godina; 

Izgotvuva: Oddelenie za finansiski 
pra{awa; 

Predlaga:  Komisija za finansirawe, 
buxet i lokalen ekonomski razvoj;  
 

III. Normativen del 
 Po materijalite koi se predvideni 
so ova programa da bidat predmet na 
rasprava na sednicite na Sovetot na 
Op{tina Valandovo, prethodno }e 
raspravaat nadle`nite tela na Sovetot, 
soglasno nadle`nostite utvrdeni so 
Statutot na Op{tina Valandovo. 
 Sovetot po materijalite za koi 
rasprava, vo ramkite na svojot delokrug na 
rabota, donesuva Buxet, planovi, programi, 
odluki, re{enija, zaklu~oci i dava mislewe 
i utvrduva nasoki. 
 

IV.      Zavr{en del  
 Sovetot na Op{tina Valandovo }e 
rasprava i po pra{awa  od ramkite na svojot 
delokrug  na nadle`nosti koi ne se 
opfateni so Programata za rabota, a koi }e 
proizlezat od  tekovnoto rabotewe i se 
aktuelni vo dadeniot moment. 
 Realiziraweto na Programata }e se 
vr{i preku nadle`nite Komisii na Sovetot, 
~ii pretsedateli se dol`ni dosledno da gi 
po~ituvaat utvrdenite termini.      
   

 Programata za rabota na Sovetot na 
Op{tina Valandovo za 2019 godina, }e se 
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina 
Valandovo”, a so nejzino realizirawe }e se 
otpo~ne od 01.01.2019 godina. 

Бр.08-190/18      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 усвојување на 
Програмата за работа на Општинскиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата-
Валандово за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за 
усвојување на Програмата за работа на      
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 
година, што Советот на Општина Валандово 
го донесе на осумнаесеттата редовна 
седница, одржана на ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/13                        Градоначалник 
28.12.2018 год.             на Општина Валандово 
Валандово                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 374 став 3 од 

Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 

169/15, 226/15,  55/16, 11/18 и 83/18),  член 36 

став 1 точка 6 и член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и 

член 45 од Статутот на Општина Валандово, 

Советот на Општина Валандово на 

осумнаесеттата редовна седница, одржана на 

ден 27.12.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Програмата за работа на  
Општинскиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата-Валандово за  
2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за 

работа на Општинскиот .совет за безбедност 

на сообраќајот на патиштата-Валандово за 

2019 година, донесена од Општинскиот .совет 

за безбедност на сообраќајот на патиштата-

Валандово под бр.08-06/3 од 08.11.2018 

година. 
 

2. Решението влегува во сила од 

денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Валандово“. 

Бр.08-190/13      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 

периодот од третиот квартал 2018 година 
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СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Кварталниот финансиски извештај за 
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
периодот од третиот квартал 2018 година, што Советот 
на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата 
редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/14                                           Градоначалник 
28.12.2018 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
 Vrz osnova na ~len 11 stav 1 to~ka 6 

od Zakonot za javnite pretprijatija 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i 
39/16), ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za 
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na 
RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 29 i 
~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, Sovetot na Op{tina Valandovo 
na osumnaesettata redovna sednica, 
odr`ana na den 27.12.2018 godina, donese   

З А К Л У Ч О К 
za davawe soglasnost na Kvartalniot 
Finansiskiot Izve{taj za rabotata  

na JP “Komunalen servis”  Valandovo 
 za period od tretiot kvartal 2018 godina 

1. SE DAVA SOGLASNOST  na 
Kvartalniot Finansiski Izve{taj za 
raboteweto na J.P. “Komunalen servis” 
Valandovo za period od tretiot kvartal 
2018 godina, koj Upravniot odbor na J.P. 
“Komunalen servis” Valandovo go ima 
usvoeno so Odluka br.02-367/3 od 20.11.2018 
godina. 

2.  Zaklu~okot vleguva vo sila 
od denot na bjavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Valandovo". 
 

Бр.08-190/14      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за давање согласност 

на Одлуката за утврдување на тарифа за  снабдување  
со вода за пиење или водоснабдување за  2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за     
снабдување со вода за пиење или водоснабдување за  
2019 година, што Советот на Општина Валандово го 
донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана 
на ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/15                                        Градоначалник 
28.12.2018 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 to~ka 5 
od Zakonot za javnite pretprijatija 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i 
39/16), 36 stav 1 to~ka 15 i ~len 62 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), ~len 21 stav 1 
to~ka 43 i ~len 48 stav 1 od Statutot na 
Op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina 
Valandovo na osumnaesettata redovna 
sednica, odr`ana na den 27.12.2018 godina, 
donese   

З А К Л У Ч О К 
za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe 

na tarifa za snabduvawe 
 so voda za piewe ili vodosnabduvawe 

 za 2019 godina 

1. SE DAVA SOGLASNOST  na, 
Odlukata za utvrduvawe na tarifa za 
snabduvawe so voda za piewe ili 
vodosnabduvawe za 2019 godina, donesena od 
Upravniot odbor na J.P. “Komunalen servis” 
Valandovo pod br.02-447/4 od 21.12.2018 
godina. 

2.  Zaklu~okot vleguva vo sila 
od denot na bjavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Valandovo". 

 

Бр.08-190/15      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

_____________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за давање согласност 

на Одлуката за утврдување на тарифа за  собирање и 
одведување  на урбани отпадни води  за 2019 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на 
Одлуката за утврдување на тарифа за     собирање и 

одведување  на урбани отпадни води  за 2019 година, што 
Советот на Општина Валандово го донесе на 
осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 
27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1373/15                                           Градоначалник 
28.12.2018 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Vrz osnova na ~len 11 stav 1 to~ka 5 

od Zakonot za javnite pretprijatija 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 i 
39/16), 36 stav 1 to~ka 15 i ~len 62 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben  
vesnik na RM” br.5/2002),~len 21 stav 1 
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to~ka 43 i ~len 48 stav 1 od Statutot na 
Op{tina Valandovo, Sovetot na Op{tina 
Valandovo na osumnaesettata redovna 
sednica, odr`ana na den 27.12.2018 godina, 
donese   

З А К Л У Ч О К 
za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe 
na tarifa za sobirawe i odveduvawe na urbani 

otpadni vodi za  
2019 godina 

 

1. SE DAVA SOGLASNOST  na, 
Odlukata za utvrduvawe na tarifa za 
sobirawe i odveduvawe na urbani otpadni 
void za 2019 godina, donesena od Upravniot 
odbor na J.P. “Komunalen servis” Valandovo 
pod br.02-446/3 od 21.12.2018 godina. 

 

2.  Zaklu~okot vleguva vo sila 
od denot na bjavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Valandovo". 
 

Бр.08-190/16      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 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 Елаборатот за процена на штета од природна 
непогода-невреме  проследено со дожд и град 
што го зафати населеното место Грчиште на 

ден 23.07.2018 година 
 

СЕ ОБЈАВУВАAT  Заклучоците за 
усвојување на Елаборатот за процена на 
штета од природна непогода-невреме  
проследено со дожд и град што го зафати     
населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 
година, што Советот на Општина Валандово гI 
донесе на осумнаесеттата редовна седница, 
одржана на ден 27.12.2018 година. 

 

Бр.09-1434/17                        Градоначалник 
28.12.2018 год.              на Општина Валандово 
Валандово                   Перо Костадинов 

_____________________________ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovetot na op{tina Valandovo na 
osumnaesettata redovna sednica odr`ana na 
den 27.12.2018 godina rasprava{e po 
Elaboratot za procena na {teta od prirodna 
nepogoda-nevreme prosledeno so do`d i grad 
{to go zafati naselenoto mesto Gr~i{te na 
den 23.07.2018 godina, pri {to soglasno ~len 
62 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002) i ~len 45 
i ~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Valandovo, gi donese slednite: 

Z A K L U ^ O C I 

 1. Se usvojuva Elaboratot za procena 
na {teta od prirodna nepogoda-nevreme 
prosledeno so do`d i grad {to go zafati 
naselenoto mesto Gr~i{te na den 23.07.2018 
godina, na vkupen iznos na proceneti i 
utvrdeni {teti od 6.179.025,00 denari; 

 2. Elaboratot da se dostavi do site 
nadle`ni institucii za postapuvawe po 
istiot. 

 3. Zaklu~ocite vleguvaat vo sila so 
denot na donesuvaweto, a }e se objavat vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Valandovo". 

Бр.08-190/17      Совет на Општина Валандово 
27.12.2018 год.                  Претседател 
Валандово                    Владимир Марков 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


