
              
   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 шестата редовна седница, одржана на ден 30.12.2021 година, донесе 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот на Општина Валандово 

за 2022 година 
 
 

I. Општ дел  
 
                  Основа на Програмата за работа на Советот на Општина Валандово во 2022 година, се 
надлежностите на Советот, утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, Законот за 
локалната самоуправа, другите закони со кои се уредуваат надлежностите на локалната 
самоуправа, како и Статутот на општината и Деловникот за работа на Советот на Општина 
Валандово.  
 
                   Програмата дава основни насоки за работа на Советот, а дава простор и за нејзино 
дополнување со актуелни прашања од делокругот на неговите надлежности, предложени од 
овластени предлагачи. 
 
 

II.Посебен дел 
 
Јануари 2022 год.  
 

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 
01.01.2021 до 31.12.2021 година;  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
2. Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.  
 
3. Квартален Финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година; 
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово; 
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 

4. Извештај за реализацијатата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година;  
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален   
                   економски развој;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.  
 
5. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица во 2021 година;  
Изготвува: Командир на ТППЕ;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
6. Извештај за работата на Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2021 година;  
Изготвува: Дом на култура „25-ти Мај“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
7. Програма за работа на Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2022 година;  



Изготвува: Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
8. Извештај за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Валандово за 2021 година;  
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси;  
Предлага: Комисија за јавно осветлување.  
 
9. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина 
Валандово за второто полугодие од 2021 година;  
Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност; 
Предлага: Комисија за општествени дејности. 
 
Февруари 2022 год.  
 

1. Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година, со завршна 
сметка; Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
2. Завршна сметка на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
3. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2022 година; 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален   
                   економски развој;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.  
 
4. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и Фекални 
канализации во Општина Валандово во 2021 година;  
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален  
                    економски развој; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 

Март 2022 год.  
 

1. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на 
подрачјето на Општина Валандово во 2022 година;  
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси;  
Предлага: Комисија за општествени дејности. 
 
Април 2022 год. 
 
 1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 
01.01.2022 до 31.03.2022 година;  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
2. Квартален Финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
Мај 2022 год. 
 
1. Информација за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово;  



Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален 
економски развој;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.  
 
2. Информација за комуналниот ред во Општина Валандово;  
Изготвува: Одделение за инспекциски работи;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 
Јуни 2022 год.  
 

1. Информација за спроведените подготовки и преземените мерки за заштита и спасување на 
граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од 
последиците предизвикани од нив;  
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален  
                   економски развој;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 
2. Информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна 
помош на  
граѓаните во Општина Валандово;  
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
Август 2022 год.  
 

1. Полугодишен Извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.  
 
2. Квартален Финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
3. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 
01.01.2022 до 30.06.2022 година;  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
4. Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/23 година; 
Изготвува: ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
5. Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/23 година;  
Изготвува: ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
6. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата 
во Општина Валандово во првите шест месеци од 2022 година;  
Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
Септември 2022 год.  
 

1. Годишен Извештај за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/22 година;  
Изготвува: СОУ „Гоце Делчев “ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  



 
2. Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2022/23 година;  
Изготвува: СОУ „Гоце Делчев “ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
3. Годишен Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2021/22 
година; Изготвува: ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
4. Годишен Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2021/22 година; 
Изготвува: ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
5. Годишен Извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 
„Калинка“ Валандово за 2021/22 година;  
Изготвува: ЈОУ Детска градинка „Калинка“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
6. Годишна Програма за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ 
Валандово за 2022/23 година;  
Изготвува: ЈОУ Детска градинка „Калинка“ Валандово;  
Предлага: Комисија за општествени дејности. 
 
Октомври 2022 год.  
 

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 
01.01.2022 до 30.09.2022 година;  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
2. Квартален Финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 
3. Програма за одбележување на „6-ти Ноември“;  
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси;  
Предлага: Комисија за општествени дејности.  
 
Ноември 2021 год.  
 

1. Предлог-План на програмите за развој; 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  

 
2. Нацрт-Буџет на Општина Валандово за 2023 година; 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  
 

Декември 2021 год. 

 

1. Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2022 година; 
Изготвува/предлага: Комисија за изготвување Програма за работа. 

2. Предлог – Годишна Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2022 
година; 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина 



                   и локален економски развој; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

3. Предлог – Годишна Програма за уредување на градежното земјиште во Општина Валандово  
за 2022 година; 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина 
                   и локален економски развој; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

4. Предлог – Годишна Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Валандово за 
2022 година; 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина 
                   и локален економски развој; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 
5. Предлог – Годишна Програма за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 

2022 година; 
 Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина 
                    и локален економски развој; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

6. Програма за работа на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2022 година;  
Изготвува: ЈП „Комунален сервис“ Валандово; 
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 

7. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово 
за 2022 година;  
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси; 
Предлага: Комисија за јавно осветлување.  

8. Програма за работа на Територијалната противпожарна единица во 2022 година;  
Изготвува: Командир на ТППЕ; 
Предлага: Комисија за општествени дејности.  

9. Предлог - Програма за млади на Општина Валандово за 2023 година; 
Изготвува: Локален младински совет; 
Предлага: Комисија за општествени дејности. 

10. Предлог-Програма за одбележување значајни настани, дати и личности во 2023 година;  
 Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси;  
 Предлага: Комисија за спомен одбележување.  

11. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Валандово за 2023 година; 
 Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина 
                    и локален економски развој; 
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој. 

12. Предлог – Програма за активности на Општина Валандово во областа на културата во 2023 
година; 
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси; 
Предлага: Комисија за општествени дејности. 

13. Предлог - Програма за активности на Општина Валандово во областа на социјалната 
заштита и   
      заштитата на децата во 2023 година; 
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси; 
Предлага: Комисија за општествени дејности. 

14. Предлог – Програма за активности на Општина Валандово во областа на спортот и млади во 
2023 година; 
Изготвува: Одделение за правни работи, јавни дејности и човечки ресурси; 
Предлага: Комисија за општествени дејности. 



15. Финансиски план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2023 година;  
Изготвува: ЈОУДГ „Калинка“ Валандово;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој.  

16. Предлог-Буџет на Општина Валандово за 2023 година;  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања и јавни набавки;  
Предлага: Комисија за финасирање, буџет и локален економски развој. 
 
III. Нормативен дел  
 
              По материјалите кои се предвидени со оваа програма да бидат предмет на расправа на 
седниците на Советот на Општина Валандово, претходно ќе расправат надлежните тела на 
Советот, согласно надлежностите утврдени со Статутот.  
 
              Советот по материјалите за кои расправа, во рамките на својот делокруг на работа, 
донесува Буџет, планови, програми, одлуки, решенија, заклучоци и дава мислење и утврдува 
насоки. 
 
IV. Завршен дел  
 
               Советот на Општина Валандово ќе расправа и по прашања од рамките на својот делокруг 
на надлежности кои не се опфатени со Програмата за работа, а кои ќе произлезат од тековното 
работење и се актуелни во дадениот момент.  
 

                   Реализирањето на Програмата ќе се врши преку надлежните комисии на Советот, чии 
претседатели се должни доследно да ги почитуваат утврдените термини.  
 
                Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2022 година, ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Валандово“, а со нејзино реализирање ќе се отпочне од 
01.01.2022 година. 
 
 
 

                                                                            Совет на Општина Валандово 

                  Претседател 

              Владимир Марков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


