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РЕГИСТАР
за 2019 година
I. Градоначалник на Општина Валандово
Ред.
бр.

Назив на актите

Страна

Бр.на
Службен
гласник

Датум на
издавање

1.

Решение за избирање Директор на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово

2

11

18.09.2019 г.

2

1

01.02.2019 г.

3

1

01.02.2019 г.

2

2

26.02.2019 г.

2

2

26.02.2019 г.

II. Совет на Општина Валандово
1. О д л у к и
2.

3.

4.

5.

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на вредноста на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности наменети за наставниците
од одделенската и од предметната настава и за
стручните тимови од општинските основни
училишта и од средното училиште од територија на
Општина Валандво
Одлука за вклопување на бесправно изградени
објекти надвор од плански опфат на урбанистичко
планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО
Јосифово
Одлука за сопствено учество во реализација на
Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска
зона Раброво со Регионален пат Р-1105

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Одлука за изменување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Валандово за
2019 година
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на Јавните службеници
во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година
Одлука
за
утврдување
на
потреба
од
донесувањето
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на
бесправен објект
Одлука за утврдување на потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши вклопување на бесправен објект
Одлука
за
обезбедување
средства
за
одржување на Агрометеоролошки станици во
рамки на проектот „Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури и животната
средина“
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
Одлука
за
ослободување
од
плаќање
надоместок за уредување на градежно земјиште
Одлука за измена и дополнување на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година
Одлука за одобрување средства на Здруженија на
граѓани за реализација на програмски активности
во 2019 година
Одлука за одобрување на средства за
печатење
на книга под наслов „70 години Ловно Друштво
ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“
Одлука за дополнување на Статутот на Општина
Валандово
Одлука за измена и дополнување на Деловникот
на Советот на Општина Валандово
Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички
план за село Раброво, Општина Валандово
Одлука
за
утврдување
на
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на
бесправни објекти
Одлука
за
отстапување
на
правото
на
управувањето со ново изградените градски
гробишта во Валандово на ЈП „Комунален сервис“
Валандово
Одлука за создавање на јавно приватно
партнерство за енергетски услуги за изведба на
јавно осветлување на површини од јавен интерес
во Општина Валандово
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
Одлука за одобрување на финансиска подршка на
организаторот на спортската манифестација Ноќен
турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2019“
с.Пирава
Одлука за организацијата, делокругот и начинот на
извршување
на
задачите
на
општинската
администрација на Општина Валандово
Одлука за утрдување на максималниот износ на
вредност на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорот на
Јавната Општинска Установа-Детска градинка
„Калинка“ Валандово за 2019 година

3

3

15.03.2019 г.

3

3

15.03.2019 г.

2

4

26.04.2019 г.

3

4

26.04.2019 г.

4

4

26.04.2019 г.

4

4

26.04.2019 г.

1

5

15.05.2019 г.

2

6

17.06.2019 г.

42

6

17.06.2019 г.

43

6

17.06.2019 г.

43

6

17.06.2019 г.

44

6

17.06.2019 г.

2

7

11.07.2019 г.

3

7

11.07.2019 г.

3

7

11.07.2019 г.

4

7

11.07.2019 г.

4

7

11.07.2019 г.

5

7

11.07.2019 г.

5

7

11.07.2019 г.

10

7

11.07.2019 г.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.
39
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.

Одлука за донесување на урбанистички план за
село Јосифово, Општина Валандово
Одлука за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Валандово за 2019
година
Одлука
за
отстапување
на
правото
на
управувањето со гробиштата во населеното
место Јосифово на ЈП „Комунален сервис“
Валандово
Одлука за одобрување средства на Здруженија на
граѓани за реализација на програмски активности
во 2019 година
Одлука за одобрување исплата на средства на
Викторија Пенова од с.Балинци, Валандово
Одлука за одобрување исплата на средства на
Драгана Гегова од с.Балинци, Валандово
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година
Одлука за давање на користење, одржување и
управување на oбјектот „Детска градинка“ во
с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца
– Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина
Валандово
Одлука за отпочнување со работа и вршење на
дејнота на Јавната општинска установа за деца Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина
Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во
с.Брајковци
Одлука за донесување на Годишна Програма за
работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за
учебната 2019/2020 година
Одлука за донесување на Годишна Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за
учебната 2019/2020 година
Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година
Одлука за комунален ред во Општина Валандово
Одлука за давање согла сност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце
Делчев“ Валандово за учебната 2019/2020
Одлука за утврдување на локации за закопување
на мрши од животни погинати од болеста
Африканска свинска чума
Одлука за ангажирање на механизација и техничка
опрема за закопување на мрши од животни
погинати од болеста Африканска чума
Одлука за пренесување на вршењето на
комуналнaта дејност собирање и транспортирање
на комуналниот отпад во населеното место Удово,
Општина Валандово на ЈП Комунален сервис“
Валандово
Одлука за затворање на старите гробишта во
Валандово
Одлука за одобрување на средства за изведба на
нов бунар за снабдување на населеното место
Брајковци со вода за домаќинствата
Одлука за одобрување на средства за реализација
на програмски активности на ФК „Младост“ Удово
Одлука за одобрување средства на СОУ „Гоце
Делчев“ Валандово за реализирање на практична
настава
на
учениците
од
земјоделсковетеринарната струка
Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички
план за село Калково, Општина Валандово

2

8

13.08.2019 г.

2

8

13.08.2019 г.

3

8

13.08.2019 г.

3

8

13.08.2019 г.

5

8

13.08.2019 г.

6

8

13.08.2019 г.

2

9

29.08.2019 г.

2

10

02.09.2019 г.

3

10

02.09.2019 г.

4

10

02.09.2019 г.

4

10

02.09.2019 г.

3

11

18.09.2019 г.

43
56

11
11

18.09.2019 г.
18.09.2019 г.

56

11

18.09.2019 г.

57

11

18.09.2019 г.

57

11

18.09.2019 г.

58

11

18.09.2019 г.

58

11

18.09.2019 г.

58

11

18.09.2019 г.

59

11

18.09.2019 г.

2

12

30.09.2019 г.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.

Одлука за утврдување на потребата од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и ќе се изврши вклупување на
бесправен објект
Одлука за одобрување на средства на Здружение
на граѓани за подобрување на квалитетот на
животот во Месна заедница с.Пирава, Валандово
Одлука за дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Валандово
за 2019 година
Одлука за измени на распоредот на средствата
во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година
Одлука за проширување на средствата во Буџетот
на Општина Валандово за 2019 година
Одлука за одобрување средства за финансиска
поддршка на изградбата на Православниот Храм
„Рожденство
на
Пресвета
Богородица“
во
Валандово
Одлука за одобрување средства на КУД „Гоце
Делчев“ Валандово за учество на фестивал во
Република Турција
Одлука за одобрување средства за финасиска
поддршка на Планинарско-алпинистички клуб
„ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на
традиционален планинарски марш „По падините
на Плавуш“
Одлука за одобрување средства на Здружение
Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ Валандово“ за
реализирање на велосипедска тура „Валандово
МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти
Ноември“
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на Училишен Спортски Клуб
– Валандово
Одлука за одобрување средства за реализација на
програмски активности на ФК „Победа“ Валандово
Одлука за одобрување средства на Лилјана Бокан
од с.Јосифово, Валандово, за учество на
натпревар на светско ниво World Scholars Cup –
Tournament
of
Shampions
во
Соединетите
Американски Држави
Одлука за финансиска поддршка на занаетчијата
Ѓорги Исиров самарџија од Валандово
Одлука за поведување на постапка за ажурирање
на Процената на загрозеноста на подрачјето на
Општина Валандово од сите ризици и опасности
Одлука за доделување на наградата „6-ти
Ноември“ и годишно признание на Советот на
Општина Валандово по повод празникот на
општината
Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година
Одлука за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за 2020 година
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државните службеници за 2020 година
Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина
Валандово
Одлука за одобрување средства за набавка на
пумпа за топловодно греење на објектот
Општинска зграда во Валандово

2

12

30.09.2019 г.

3

12

30.09.2019 г.

2

13

31.10.2019 г.

2

13

31.10.2019 г.

3

13

31.10.2019 г.

4

13

31.10.2019 г.

4

13

31.10.2019 г.

5

13

31.10.2019 г.

5

13

31.10.2019 г.

6

13

31.10.2019 г.

6

13

31.10.2019 г.

7

13

31.10.2019 г.

7

13

31.10.2019 г.

7

13

31.10.2019 г.

8

13

31.10.2019 г.

2

15

10.12.2019г.

41

16

31.12.2019г.

44

16

31.12.2019г.

45

16

31.12.2019г.

45

16

31.12.2019г.

2. Р е ш е н и ј а
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Решение за давање согласност на Програмата за
работа и развој на Јавното претпријатие
„Комунален сервис“ Валандово за 2019 година
Решение за усвојување на Програмата за работа
на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово
за 2019 година
Решение за усвојување на Програмата за работа
на ТППЕ Валандово во 2019 година
Решение за именување на претставник на
Министерството за труд и социјална политика во
Управниот одбор на Јавната општинска установа
за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово
Решение за разрешување и за предлагање на
член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за
социјална работа Валандово
Решение за констатирање престанок на мандат
на член на Советот на Општина Валандово
Решение за верификација на мандат на член на
Советот на Општина Валандово

4

1

01.02.2019 г.

4

1

01.02.2019 г.

4

1

01.02.2019 г.

3

2

26.02.2019 г.

7

3

15.03.2019 г.

6

8

13.08.2019 г.

6

8

13.08.2019 г.

Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање претседател и член на Комисијата за
општествени дејности
Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање член на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина
Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање член на Комисијата за спомен
одбележување, давање на имиња, награди и
признанија
Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање член на Комисијата за изготвување
на Програма за работа на Советот на Општина
Валандово
Решение за констатирање престанок на мандат
на член на Советот на Општина Валандово
Решение за верификација на мандат на член на
Советот на Општина Валандово
Решение за констатирање престанок на мандат и
за
избирање
член
на
Комисијата
за
финансирање, буџет и локален економски развој
Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање претседател и член на Комисијата
за статут и прописи
Решение за престанување на мандатот член на
Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово
Решение за престанување на мандатот член на
Училишниот
одбор
на
ООУ
„Страшо
Пинџур“Јосифово
Решение за констатирање престанок на мандат и
за избирање Претседател на комисијата за
процена на штети од елементарни непогоди
Решение за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У.
Центар за социјална работа-Валандово

7

8

13.08.2019 г.

7

8

13.08.2019 г.

8

8

13.08.2019 г.

8

8

13.08.2019 г.

2

9

29.08.2019 г.

3

9

29.08.2019 г.

3

9

29.08.2019 г.

3

9

29.08.2019 г.

59

11

18.09.2019 г.

60

11

18.09.2019 г.

60

11

18.09.2019 г.

3

15

10.12.2019 г.

5

1

01.02.2019 г.

3. З а к л у ч о ц и
87.

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018
година

88.
89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.
97.

98.

99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Заклучок за усвојување на Финансовиот план на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година
Заклучок за давање согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ
Калинка Валандово
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на вредност на бод за пресметување
на платите на вработените во ЈП „Комунален
сервис’ Валандово
Заклучок за усвојување на Извештајот за
реализираната годишна програма за работа на
ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за
2018 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
работата на ТППЕ Валандово во 2018 година
Заклучок за усвојување на Информацијата за
јавната безбедност и безбедност на сообраќајот
на подрачјето на Општина Валандово за второто
полугодие од 2018 година
Заклучоци за давање согласност за воведување
на нов образовен профил-забен техничар од
здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“
Валандово во
учебната 2019/2020 година
Заклучоци
за
давање
согласност
за
регистрирање дополнителни дејности потребни
за работа на училишната компанија „Екофарма“во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово
Заклучоци за усвојување на Информацијата за
состојбата со имотот на Општина Валандово
Заклучок за усвојување на Извештајот за
реализацијата на Програмата за изградба
реконструкција и одржување на локални патишта
и улици во Општина Валандово за 2018 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
реализацијата
на
Програмата
за
јавно
осветлување во Општина Валандово за 2018
година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за поднесени барања во 2018 година по Закон за
слободен пристап до
информации од јавен
карактер
Заклучок
за
усвојување
на
Годишниот
Извештај на Општина Валандово за 2018 година
Заклучок за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис Валандово за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишните сметки на
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишните сметки на
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишните сметки на
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година
Заклучок за усвојување на Завршните сметки на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Извештајот за
работата на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово
за.2018 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на СОУ
„Гоце Делчев“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на ООУ
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110.
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116.
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121.
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123.
124.
125.

126.

127.

128.

„Јосип Броз Тито“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на ООУ
„Страшо Пинџур“ Јосифово
Заклучок за усвојување на Информацијата за
јавната безбедност и безбедност на сообраќајот
на подрачјето на Општина Валандово за првото
полугодие од 2019 година
Заклучок за давање согласност на Правилникот
за внатрешна организација на работните места во
Јавната општинска установа Детска градинка
„Калинка“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Правилникот
за систематизација на работните места во
Јавната општинска установа Детска градинка
„Калинка“ Валандово
Заклучок за усвојување на Кварталениот
извештај за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
Заклучок за давање согласност на Финансискиот
извештај за работењето на ЈП „Комунален
сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година.
Заклучок за усвојување на Годишениот Извештај
за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во
учебната 2018/2019 година
Заклучок за донесување на Годишна Програма
за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за
учебната 2019/2020 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово
за учебната 2018/2019 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
за учебната 2018/2019 година
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на Годишната Програма
за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за
2019-2020 година
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ
„Калинка“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување во 2020 година на ЈОУ Дом
на културата „25-ти Мај“ Валандово
Заклучок за давање согласност на Годишниот
план за вработување во 2020 година на Општина
Валандово
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместокот за доделување на гробно место на
новите градски гробишта во Валандово
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместокот за одржување на гробиштата
(гробарина) во Валандово
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместокот за одржување на гробиштата
(гробарина) во с.Јосифово
Заклучок за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместокот за пристап и користење на
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129.

130.
131.
132.
133.

134.
135.

136.
137.

комуналната инфраструктура на новите гробишта
во Валандово
Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина
Валандово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал 01.01.2019 година до 30.09.2019година
Заклучок за одобрување на Предлог Планот на
програмите за развој
Заклучок за усвојување на Програмата за
енергетска ефикасност на Општина Валандово
за периодот од 2020 – 2022 година
Заклучок за усвојување на Нацрт - Буџетот на
Општина Валандово за 2020 година
Заклучок
за давање
согласност на
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните
места во ЈП„Коминален сервис“ Валандово
Заклучок за давање согласност на измената на
Годишниот план за вработување во ЈП
„Коминален сервис“ Валандово за 2019 година
Заклучок
за усвојување Акционен план за
одржлив енергетски развој и климатски промени
на Општина Валандово за период 2020-2030
година
Заклучок за усвојување Годишен акционен план
за енергетска ефикасност на Општина Валандово
за 2020 година
Заклучци за давање согласност за воведување
на нови образовни профили од здравствена
струка и електотехничка струка во СОУ „Гоце
Делчев“ Валандово
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4. П р о г р а м и
138.
139.

140.
141.
142.

143.
144.
145.
146.

Програма за јавна чистота во Општина
Валандово за 2019 година
Програма за дополнување на Програмата за
работа од областа на располагањето со
градежното
земјиште
во
сопственост
на
Република Македонија на подрачјето на Општина
Валандово за 2019 година
Програма за одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Валандово за 2019
година
Годишна Програма за изградба, реконстукција и
одржување на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2019 година
Програма за дополнување на Програмата за
работа од областа на располањето со градежното
земјиште
во
сопственост
на
Република
Македонија н подрачјето на Општина Валандово
за 2019 година
Програма за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Валандово за 2020 година
Програма за урбанистичко планирање на
Општина Валандово за 2020 година
Програма за поставување на урбана опрема во
Општина Валандово за 2019 година
Програма за работа на Советот на Општина
Валандово за 2020 година

5. Д р у г и а к т и
147.
148.
149.

150.
151.
152.

153.

154

155.
156.
157.

Завршна сметка на Буџетот на Општина
Валандово за 2018 година
Правила за работа на облиците на месната
самоуправа во Општина Валандово
Правилник за начинот на остварување на
правото на користење на средства во вид на
еднократна парична помош и потребната
документација за остварување на ова право
Мислење по Програмата за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“
Валандово во учебната 2019/2020 година
Мислење по Програмата за изведување на
екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“
Јосифово во учебната 2019/2020 година
Согласност за реализирање возвратна посета на
ученици од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, на
ученици од Основни училишта од Трбовље
Република Словенија
Согласност за реализирање на посета на
директорот секретарот, наставници и ученици од
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово на ОУ „Бук
Караџиќ“-Степојевац,
Општина
Лазаревац,
Република Србија и присуство на патрониот
празник на училиштето
Правилник за утврдување на плати, додаток на
плати и надоместоци на вработените во ТППЕ
Валандово кои имаат статус на овластени
службени лица од областа на безбедноста,
одбраната и разузнавањето
Буџет на Општина Валандово за 2020 година
Буџетскиот календар за 2020 година
Правилник за начинот на функционирањето,
наградите, надоместоците и другите трошоци на
„Фолк Фест“ Валандово 2020 година
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