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30.09. 2019 година

“СЛУЖБЕН

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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување
на Нацрт урбанистички план за село Калково,
Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на
Нацрт урбанистички план за село Калково, Општина
Валандово што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и шестата редовна седница, одржана
на ден 27.09.2019 година.
Бр.09-1002/2
30.09.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 24, став 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр.
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а во врска со
член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на
РМ“ бр. 44/15), член 22 став 1 точка 1 и член
62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ 5/2002),
член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 7,
член 45 и член 47 став 1 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина
Валандово на дваесет и шестата редовна
седница одржана на ден 27.09.2019 година,
донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт урбанистички план за
село Калково, Општина Валандово

Член 1
Со оваа одлука се утврдува Нацрт
урбанистички план за село Калково, Општина
Валандово со технички број 42/2014 од август
2019 година, изработен од ИН-ПУМА Институт
за урбанизам, сообраќај и екологија Скопје, со
површина на плански опфат 30,31 ха.
Член 2
Се задолжува Градоначалникот на
Општина Валандово по утврдениот Нацрт
урбанистички план за село Калково, од член 1
на оваа Одлука да организира и спроведе
јавна презентација и јавна анкета, на начин и
постапка утврдени со Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.

ГЛАСНИК”

Бр.12

Бр.08-127/2
27.09.2019 год.
Валандово

СТРАНА 2
Совет на Општина Валандово
Претседател
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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на
бесправен објект

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на
бесправен објект што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и шестата редовна седница, одржана
на ден 27.09.2019 година.
Бр.09-1002/3
30.09.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

___________________________
Врз основа на член 11 и член 12 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен.весник на РМ“
бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), член 2, став 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичко-планска
докуметација („Службен весник на РМ“ бр.
56/11, 162/12 и 95/13), 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 15 став 1 точка 1, член
21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово, на дваесет и шестата
редовна седница одржана на ден 30.09.2019
година,донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и
ќе се изврши вклопување на бесправен објект

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Валандово
утврдува
потребата
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и ќе се
изврши вклопување на бесправен објект во
истата урбанистичко-планска документација.

30.09. 2019 година

“СЛУЖБЕН

Член 2
Потребата
од проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект во урбанистичко-планска
документација се утврдува за следниот
бесправен објект:
Пумпна станица Страиште која
се наоѓа на КП 1903/3 КО Пирава вгрВаландово.
Член 3
Постапката
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација, со која
ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект во
истата, да започне по спроведувањето на
постапка за утврдување на правен статус на
бесправно изграден објект, врз основа на
поднесено барање од сопственикот на
бесправно изградениот објект.
Член 4
Финансиските трошоци за донесување
на урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект во
истата, ќе паднат на товар на сопственикот на
бесправно изградениот објект, како барател
за
донесување
урбанистичко-планска
документација со која ќе се изврши
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување на бесправниот објект
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Валандово.
Бр.08-127/3
27.09.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на средства на
Здружение на граѓани за подобрување на квалитетот на
животот во Месна заедница с.Пирава, Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на
средства на Здружение на граѓани за подобрување на
квалитетот на животот во Месна заедница с.Пирава,
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и шестата редовна седница, одржана
на ден 27.09.2019 година.
Бр.09-1002/6
30.09.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________

ГЛАСНИК”

Бр.12

СТРАНА 3

Врз основа на член 62 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од
Статутот на Општина Валандово, Советот на
Општина Валандово на дваесет и шестата
редовна седница одржана на ден 28.09.2019
година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства на Здружение на
граѓани за подобрување на квалитетот на
животот во Месна заедница с.Пирава,
Валандово

Член 1
Со оваа Одлука, од Буџетот на
Општина Валандово за 2019 година, се
одобруваат средства во износ до најмногу
300.000,00 денари, на Здружение на граѓани
за подобрување на квалитетот на животот во
Месна заедница с.Пирава, Валандово.
Член 2
Одобрените средства од точка 1 на
оваа Одлука да се исплатат од програма АО
Совет на Општина Валандово, ставка 463 –
трансфери до невладини организации на
сметка на корисникот Здружение на граѓани
за подобрување на квалитетот на животот во
Месна
заедница
с.Пирава,
Валандово
210071819300109 депонент НЛБ банка АД
Скопје.
Член 3
Корисникот од член 1 на оваа Одлука
е должен, одобрените средства наменски да
ги употреби и за истите во рок од 15 дена, од
нивната реализација, да достави финансиски
извештај, со фотокопија од документацијата
за намената за која ги има искористено.
Член 4
Бидејќи одобрените средства ќе бидат
наменети за итно решавање на проблем со
водоснабдувањето на населеното место,
Советот на Општина Валандово му наложува
на Јавното претпријатие „Комунален сервис“
Валандово, во соработка со Месната
заедница Пирава, да започне постапка за
постепено превземање на ингеренциите со
водоснабдувањето во населеното место
Пирава.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Валандово“.
Бр.08-127/6
27.09.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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,

СТРАНА 4

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.12

став 1 од Статутот на Општина Валандово,
Градоначалникот на Општина Валандово, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата 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

СЕ ОБЈАВУВА Програмата 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, што Советот на Општина Валандово ја
донесе на дваесет и шестата редовна седница, одржана
на ден 27.09.2019 година.
Бр.09-1002/4
30.09.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 99 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, член 62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ 5/2002), член 15
став 1 точка 1, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово
на давесет и шестата редовна седница, одржана на ден
27.09.2019 година, донесе:
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

Член 1
Во програмата за работа од областа на
располагањето со градежното земјиште во сопственост
на Република Македонија на подрачјето на Општина
Валандово за 2019 година, број 08-165/2 од 30.11.2018
година („Службен гласник на Општина Валандово“
бр.14/18) и бр.08-12/19 од 31.01.2019 година („Службен
гласник на Општина Валандово“ бр.1/19), во делот II.2
Обем и преглед на градежни парцели (по населено
место и урбанистички план, во подточка А. Градежни
парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно наддавање –Табела со информации се додава
нова табела со податоци за Градежна парцела број 1.19
во Индустриска зона Раброво:
УПВНМ за Индустриска зона Раброво
Број на градежна парцела
1,19
Вкупна површина на
1824,57м²
градежната парцела
Намена на земјиштето
Г2 ,Г3 и Г4 Лесна и
(основна класа)
незагадувачка
индустрија, сервиси и
стоваришта
Намена на земјиштето
Производство,
(опис)
дистрибуција и сервиси

30.09.2019 година

Броеви на катастарските
парцели во состав на
градежната парцела
Површина за градба
Бруто развиена површина
Процент на изграденост
Коефициент на
искористеност на
земјиштето
Максимална дозволена
висина
Катност
Почетна/Утврдена цена по
метар квадратен,
Донесен со Одлука Број:
Објавена во Сл.Гласник

643/22
941,51 м²
/
51,60%
/
10 м
/
61 мкд
07-25/12 од 28.03.2008
3/2008

Член 2
Оваа Програма влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Валандово“.
Бр.08-127/4
27.09.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
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
РЕШЕНИЕ
за објавување на Правилникот 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

СЕ ОБЈАВУВА Правилникот 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, што Советот на Општина Валандово го
донесе на дваесет и шестата редовна седница, одржана
на ден 27.09.2019 година.
Бр.09-1002/5
30.09.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

_____________________________
Врз основа на член 25 од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19 ), член 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и член 97 од
Законот за административни службеници („Службен
весник на РМ“ бр.27/14 . 199/14 ,48/15, 154/15, 5/16,
142/16 и 11/18) и член 105, член 106, член 107, член
108, член 109, член 110, член 111, член 112, член 113 од
Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 120/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
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бр.110/19 ) член 13 од Законот за пожарникарството
(„Службен весник на РМ“ бр.67/2004, 81/2007, 55/13,
158/14, 193/15, 39/16 и 152/19), член 36 став 1 точка 15 и
член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/2002), и член 45 од Статутот на
Општина Валандово, Советот на општина Валандово на
дваесет и шестата редовна седница одржана на ден
27.09.2019 година, донесе:
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

Член 1
Со овој Правилник се утврдува основната
плата, додатокна плата и надоместоците на плата на
вработените во ТППЕ Валандово кои имаат статус на
овластени службени лица од областа на одбраната,
безбедноста и разузнавањето.
Член 2
Работникот
кој
склучил
договор
за
вработување има право на заработувачка-плата,
согласно закон, правилникот за плати, колективениот
договор и договорот за вработување.
Плаќањето на работата по договорот за
вработување е во парична форма
Член 3
Основната плата се определува согласно
условите на работното место за кое работникот склучил
договор за вработување.
Основната плата е изразена во бодови.
Висината
на
бодот
ја
утврдува
градоначалникотврз основа на утврдениот буџет на
општината (ставка плати и надоместоци на плати) за
секоја тековна година.
Вредноста на бодот за пресметување на плата
се утврдува секоја година со одлука на советот која, на
предлог на градоначалникот, се донесува по
влегувањето во сила на буџетот на општината, а во
рамките на предвидениот буџет.
Член 4
Бројот на бодовите за секое работно место се
утврдува според сложеноста на работата, која зависи
од степенот на образованието потребен како услов за
заснивање на работен однос а, утврден во актот за
организација и систематизација на работното место на
Општина Валандово, и тоа:
Група II - Работни места на овластени службени
лица во областа на безбедноста, одбраната и
разузнавањето Подгрупа 10
1. Командир на ТППЕ 481 бода
2. Командир на одделение 335 бода
3. Пожарникар спасител – водач на група 315 бода
4. Пожарникар спасител 281 бода
20%.

Износот на утврдените бодови се зголемува за

30.09.2019 година

Член 5
Вредноста на бодот на вработените од II група
изнесува 77,24 денари
Член 6
Поради видот и природата на работите што ги
извршуваат износот на основната плата на
професионалните пожарникари е поголема за 20% од
платата на другите вработени во општинската
администрација со соодветна стручна подготвка за
работни места во општинската администрација.
Член 7
На работникот му се зголемува основната
плата 0,5% (додаток) за секоја навршена година
работен стаж, а најмногу до 20%.
Член 8
Работникот кој е распореден на работи во
смени односно турнуси, има право на додаток од 5% од
износот на основната бруто плата .
Член 9
Работникот кој ќе биде ангажиран да работи за
време на неделен одмор има право на додаток на плата
во висина од 40 % во зависност од часовите поминати
на работа во неделен одмор.
Член 10
Работникот кој работи во периодот од 22 до 06
часот ноќе има право на додаток на плата во висина од
40%.
Член 11
Работникот за работа за време на државен
празник поминато на работа има право на надомест на
плата што му припаѓа во тие денови кога не работи и
плата за поминатите часови работа зголемена за 50%.
Член 12
Работникот кој работи подолго од работното
време има право на додаток на плата
во висина на 35%
Член 13
Работникот има право на надомест на
трошоци поврзани со работата за:
- службено патување;
- користење на приватен автомобил за службени
патувања;
- одвоен живот од семејството;
- теренски додаток;
- смрт на работникот или член на неговото
семејство;
- отпреминина при одење во пензија; и
- јубилејни награди.
Висината на надоместоците од став 1 на овој
член за секоја година се утврдуваат со Одлуката за
извршувањето на Буџетот на Општина Валандово.
Член 14
На работниците учесници во штрајк, за време
на учество во штрајкот, работодавачот е должен да им

30.09. 2019 година
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уплатува придонеси од плата утврдени со посебните
прописи на најниската основица зa плаќање на
придонесите.
Член 15
Работникот кој со посебни ангажирања и
квалитет во извршување на работите позначително ќе
придонесе во органот, може да му се додели парична
награда во висина од една негова просечна плата.
Член 16
На секој работник вработен во ТППЕ
Валандово висината на платата работодавачот ќе
јаутврди со посебно решение за плата.
Член 17
Овој Правилник ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Валандово”, а ќе се применува за
исплатана плата за месец септември 2019 година.
Бр.08-127/5
27.09.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

___________________________
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