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РЕГИСТАР 

за 2020 година 
 

I. Градоначалник на Општина Валандово 

Ред.
бр. 

Назив на актите Страна Бр.на 
Службен 
гласник 

Датум на 
издавање 

1. Решение за избор на Директори на Фестивалот на 
новосоздадени македонски песни „ФОЛК-ФЕСТ“ 
Валандово 

3 3 13.03.2020 г. 

2. Решение зa разрешување на Директорот на 
Јавното претпријатие „Комунален сервис“ 
Валандово 

2 9 24.09.2020 г. 

3. Решение зa именување вршител на должноста     
Директорот на Јавното претпријатие „Комунален     
сервис“ Валандово 

2 9 24.09.2020 г. 

 

 

II. Совет на Општина Валандово 

1. О д л у к и 

4. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување 
на вредноста на бодот  за платите на на државните 
службеници за  2020 година   

2 1 30.01.2020 г. 

5. Одлука за сопствено учество во реализација на 
Проект „Регулација на суводолица покрај локален 
пат кој ги поврзува село Јосифово со село Горна 
Мала, општина Валандово“ 

3 1 30.01.2020 г. 

6. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот 
на работното време на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово 
во објектот во с.Брајковци 

3 1 30.01.2020 г. 

http://www.valandovo.gov.mk/


7. 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  
2020 година 

4 1 30.01.2020 г. 

8. Одлука за утврдуње на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните службеници 
во Јавната Општинска Установа-Детска градинка 
„Калинка“ Валандово за 2020 година   

5 1 30.01.2020 г. 

9. Одлука за одобрување средства на Здруженија на 
граѓани за реализација на Програмски активности 
во 2020 година     

1 2 12.02.2020 г. 

10. Одлука за изменување на Одлуката за     
извршување на Буџетот на Општина Валандово за  
2020 година 

7 3 13.03.2020 г. 

11. Одлука за отстапување на новоизградените 
канализациони системи во населените места 
Брајковци, Балинци и Марвинци на ЈП “Комунален 
сервис“ Валандово 

7 3 13.03.2020 г. 

12. Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП 
„Коминален сервис“ Валандово 

8 3 13.03.2020 г. 

13. Одлука за утврдување на места на кои без 
надоместок е дозволено да се истакнуваат изборни 
плакати 

9 3 13.03.2020 г. 

14. Одлука за усвојување на физибилити студијата за 
примена на мерки за енергетска ефикасност  во 
системот за јавно осветлување во Општина 
Валандово 

9 3 13.03.2020 г. 

15. Одлука за започнување на постапка за      
доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство за реконструкција на 
јавното осветлување во Општина Валандово преку 
воведување мерки за енергетска ефикасност 
според ЕСКО Модел  

10 3 13.03.2020 г. 

16. Одлука за усвојување на референтна годишна 
потрошувачка на електрична енергија за јавно 
осветлување и референтни услови за 
експлоатација во Општина Валандово 

11 3 13.03.2020 г. 

17. Одлука за утврдување на потребата од       
донесување на урбанистичко-планска       
документација со која ќе се изврши про-    
ширување на планскиот опфат и вклопупување на 
бесправните објекти во КО Пирава 

11 3 13.03.2020 г. 

18. Одлука за утврдување на потребата од       
донесување на урбанистичко-планска       
документација со која ќе се изврши про-      
ширување на планскиот опфат и вклопупување на 
бесправните објекти во КО Казандол 

12 3 13.03.2020 г. 

19. Одлука за отстапување на трајно користење на 
движни ствари на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, 
ООУ „Ј.Б.Тито“ Валандово и ООУ „Страшо Пинџур“      
Јосифово 

13 3 13.03.2020 г. 

20. Одлука за прифаќање и одржување на опрема во 
рамки на проектот „Создавање на услови за 
поголема социјална инклузија на лицата со 
посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ 

14 3 13.03.2020 г. 

21. Одлука за ослободување од плаќање на     
комунална такса за користење на простор пред 
деловните простории за вршење на угостителска 
дејност на подрачјето на Општина Валандово за 
време на вонредна состојба 

2 4 30.04.2020 г. 

22. Одлука за ослободување од плаќање на     
месечен надоместок за користење на недвижна 
ствар „Полигон за обука на возачи“ на КП 562, 891 
и 892 КО Раброво, Општина Валандово за време 

3 4 30.04.2020 г. 



на вонредна состојба 

23. Одлука за одобрување исплата на средства за 
пријавена а неисплатена штета од временски 
неприлики-град 

4 4 30.04.2020 г. 

24. Одлука за одобрување парична помош на Трговско 
друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 
Струмица за санирање на штети од пожар 

4 4 30.04.2020 г. 

25. Одлука за изработка на идејно решение за 
реконструкција и автентична реставрација на 
центалното градско подрачје, старата Валандовска 
чаршија и зградите за колективно домување во   
Валандово 

5 4 30.04.2020 г. 

26. Одлука за поведување на постапка за давање во 
закуп на недвижна ствар шанк со летна тераса и 
подрумски простор во населеното место Удово на 
КП 3695 КО Градец со спроведување на постапка      
за јавно надавање 

6 4 30.04.2020 г. 

27. Одлука за одложување на „Фолк – Фест       
Валандово 2020“ 

6 4 30.04.2020 г. 

28. Одлука за отстапување на правото на     
управување со гробиштата во населеното место 
Пирава на ЈП „Комунален сервис“ Валандово   

2 5 27.05.2020 г. 

29. Одлука за отстапување на правото на     
управување со гробиштата во населеното место 
Удово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово   

2 5 27.05.2020 г. 

30. Одлука за продажба на движна ствар    
сопственост на Општина Валандово 

3 5 27.05.2020 г. 

31. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот 
на Општина Валандово за 2020 година 

1 6 22.06.2020 г. 

32. Одлука за поставување на урбана опрема во 
градот Валандово за 2020 година 

47 6 22.06.2020 г. 

33. Одлука за измена на  распоредот на средствата во 
Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 

2 7 17.08.2020 г. 

34. Одлука за сопствено учество на Општина 
Валандово во реализација на Проект на УСАИД за 
меѓуетничка интеграција на младите во 
образованието (МИМО) 

2 7 17.08.2020 г. 

35. Одлука за одобрување средства на ЈОУ Дом на    
културата „25-ти Мај“ Валандово за санирање на    
оштетувања на кровот на Фестивалската сала     
„Јанко Узунов“ 

3 7 17.08.2020 г. 

36. Одлука за прифаќање иницијатива за 
воспоставување меѓуопштинска соработка за 
решaвање на проблемот со  бездомните животни 

3 7 17.08.2020 г. 

37. Одлука за пренесување на правото на сопственост 
на движна ствар на Ловно Друштво ОРЕЛ 
Валандово 

4 7 17.08.2020 г. 

38. Одлука за донесување на Годишна Програма за     
работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за     
учебната 2020/2021 година 

2 8 31.08.2020 г. 

39. Одлука за донесување на Годишна Програма за     
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за     
учебната 2020/2021 година 

2 8 31.08.2020 г. 

40. Одлука за неодржување на „Фолк-Фест     
Валандово 2020 

2 8 31.08.2020 г. 

4.1 Одлука за поднесување барање до 
Министерството за образование и наука за 
добивање согласност за одржување на настава со 
физичко присуство во училница во Основните и 
Средното училиште во Општина Валандово, на кои 
основач е општината 

3 8 31.08.2020 г. 

42. Одлука за донесување на Годишна Програма за    
работа на СОУ „Гоце Делчев“  Валандово за     
учебната 2020/2021 година  

3 9 24.09.2020 г. 

43. Одлука за измена на распоредот на средствата     
во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 

3 9 24.09.2020 г. 



44. Одлука зa домашно долгорочно задолжување на     
Општина Валандово во рамки на вториот Проект за     
подобрување на општинските услуги МСИП 03/2020    

4 9 24.09.2020 г. 

45. Одлука за неодржување на традиционалната     
културна манифестација „Валандовска ракијада“      
2020 година    

4 9 24.09.2020 г. 

46. Одлука за дополнување на Деловникот на     
Советот на Општина Валандово 

2 10 02.11.2020 г. 

47. Одлука за измена на распоредот на средствата     
во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 

2 10 02.11.2020 г. 

48. Одлука за определување на широчината на     
заштитен крајбрежен појас на водотекот „К1“, „К2“     
во опфатот на грдот Валандово   

3 10 02.11.2020 г. 

49. Одлука зa определување на широчината на     
заштитен крајбрежен појас на водотекот „К1“,     
„К2“ и „К3“ во опфатот на село Пирава 

4 10 02.11.2020 г. 

50. Одлука за определување на широчината на     
заштитен крајбрежен појас на водотекот „К1“ во     
опфатот на село Брајковци    

5 10 02.11.2020 г. 

51. Одлука за одобрување средства за реализација    
на програмски активности на ФК „Младост“ Удово 

5 10 02.11.2020 г. 

52. Одлука за одобрување средства за финансиска      
поддршка на проект на модниот креатор Митко 
Занов од Валандово 

6 10 02.11.2020 г. 

53. Одлука за доделуaње на наградата „6-ти Ноември“ 
и годишно признание на Советот на Општина      
Валандово по повод празникот на општината 

6 10 02.11.2020 г. 

54. Одлука за измена на распоредот на средствата    
во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 

2 11 01.12.2020 г. 

55. Одлука за  проширување на средствата во     
Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 

2 11 01.12.2020 г. 

56. Одлука за одобрување средства за реализација    
на програмски активности на Ракометен клуб     
„Младост “ – Богданци   

3 11 01.12.2020 г. 

57. Одлука зa основање заедничко јавно претпријатие    
за заловување и третман на бездомни кучиња 

3 11 01.12.2020 г. 

58. Одлука задавање согласност на ЈОУДГ „Калинка“    
Валандово за организирање на работата со помал    
број на деца од законски утврдениот број 

5 11 01.12.2020 г. 

59. Одлука за одобрување финансиска помош на     
Ѓорги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање    
на трошоци за лекување  во Турција 

6 11 01.12.2020 г. 

60. Одлука за извршување на Буџетот на Општина    
Валандово за 2021 година 

47 12 31.12.2020 г. 

61. Одлука за утврдување на вредноста на бодот  за    
платите на државните службеници за 2021 година 

50 12 31.12.2020 г. 

62. Одлука за утврдување на вредноста на бодот  за    
платите на државните службеници за 2021 година 

50 12 31.12.2020 г. 

63. Одлука за сопствено учество во реализација на 
Проект „Изградба на туристичка патека од 
манастирот Св.Ѓорги до Исар Кулата во Општина 
Валандово 

51 12 31.12.2020 г. 

64. Одлука за одобрување средства за набавка на 
реализација на програмски активности на ФК 
„Победа“ Валандово   

51 12 31.12.2020 г. 

65. Одлука зa определување на широчината на     
заштитен крајбрежен појас на водотекот „К1“, „К2“ 
„К3“ и „К4“ во опфатот на село Грчиште 

52 12 31.12.2020 г. 

 
2. Р е ш е н и ј а 

66. Решение за разрешување и за именување на 
член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово   

9 1 30.01.2020 г. 



67. Решение за разрешување и за именување на 
член на Органот за надзор за вршење на        
внатрешна контрола на работењето на        
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово   

9 1 30.01.2020 г. 

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

4 7 17.08.2020 г. 

 
3. З а к л у ч о ц и 

69. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 
Валандово за извештајниот период (кумулативно) 
за квартал 01.01.2019 година до 31.12.2019 
година 

5 1 30.01.2020 г. 

70. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ 
Калинка Валандово 

6 1 30.01.2020 г. 

71. Заклучок за давање согласност на Одлуката за  
утврдување на вредност на бодот за 
пресметување на платите на вработените во ЈП  
„Комунален сервис’ Валандово 

6 1 30.01.2020 г. 

72. Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализираната годишна програма за работа на 
Јавната Општинска Установа Дом на културата 
„25-ти Мај“ Валандово за 2019 година 

6 1 30.01.2020 г. 

73. Заклучок за усвојување на Програмата за работа 
на Јавната Општинска Установа Дом на културата 
„25-ти Мај“ Валандово за 2020 година 

7 1 30.01.2020 г. 

74. Заклучок за усвојување на Извештајот за        
работата на Територијалната противпожарна 
единица Валандово во 2019 година   

7 1 30.01.2020 г. 

75. Заклучок за усвојување на Програмата за работа 
на Територијалната противпожарна  единица 
Валандово во 2020 година 

8 1 30.01.2020 г. 

76. Заклучок за усвојување на Информацијата за 
јавната безбедност и безбедност на        
сообраќајот на подрачјето на Општина        
Валандово за второто полугодие од 2019        
година 

8 1 30.01.2020 г. 

77. Заклучок за усвојување на Годишниот       
Извештај на Општина Валандово за 2019 година 

15 3 13.03.2020 г. 

78. Заклучок за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
2019 година 

15 3 13.03.2020 г. 

79. Заклучок за давање согласност на Програмата за 
работа и развој на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за 2020 година 

16 3 13.03.2020 г. 

80. Заклучок за давање согласност на      
Финансискиот извештај за работата на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово за 2019 година 

16 3 13.03.2020 г. 

81. Заклучок за усвојување  на Завршните сметки на 
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2019 година 

17 3 13.03.2020 г. 

82. Заклучок за усвојување  на Завршните сметки на 
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2019 година 

17 3 13.03.2020 г. 

83. Заклучок за усвојување  на Завршните сметки на 
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2019 година 

17 3 13.03.2020 г. 

84. Заклучок за усвојување  на Завршните сметки на 
ЈОУДГ „Калинка“  Валандово за 2019 година 

18 3 13.03.2020 г. 

85. Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување на локалните 

7 4 30.04.2020 г. 



патишта и улици во Општина Валандово за 2019 
година 

86. Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за одржување на 
јавното осветлување во Општина Валандово за 
2019 година 

7 4 30.04.2020 г. 

87. Заклучок за усвојување на Кварталниот      
извештај за извршување на Буџетот на      
општина Валандово за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 
31.03.2020 година 

8 4 30.04.2020 г. 

88. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на надоместок за приклучување на 
корисник во канализациониот систем за 
одведување на урбани отпадни води во 
населените места Брајковци, Балинци и 
Марвинци 

8 4 30.04.2020 г. 

89. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
донесување на ценовник на услуги поврзани со 
приклучок во канализациониот систем за 
одведување на урбани отпадни води во 
населените места Брајковци, Балинци и 
Марвинци 

9 4 30.04.2020 г. 

90. Заклучок за усвојување на Информацијата за 
состојбата со дивите депонии во Општина 
Валандово 

4 5 27.05.2020 г. 

91. Заклучок за усвојување на Информацијата за 
остварување на правото на социјална помош на 
граѓаните на Општина  Валандово 

47 6 22.06.2020 г. 

92. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 
Валандово за извештајниот период (кумулативно) 
за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 
година 

5 7 17.08.2020 г. 

93. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај 
за работењето на Центарот за развој на 
југоисточниот плански регион за 2019 година   

5 7 17.08.2020 г. 

94. Заклучок за усвојување на Информацијата за 
јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот 
на подрачјето на Општина Валандово за првото 
полугодие од 2020 година 

5 7 17.08.2020 г. 

95. Заклучоци за усвојување на Елаборат за 
проценета штета од елементарна непогода  град 
што зафати дел од подрачјето на Општина 
Валандово на ден 05.07.2020 година 

6 7 17.08.2020 г. 

96. Заклучок за давање согласност на Одлуката на      
Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти 
Мај“ Валандово за давање на користење 
канцеларија на Младински сојуз   

6 7 17.08.2020 г. 

97. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај 
за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во 
учебната 2020/2021 година 

3 8 31.08.2020 г. 

98. Заклучок за давање согласност на Финансискиот     
извештај за работењето на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 
30.06.2020 година 

4 8 31.08.2020 г. 

99. Заклучок за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово за 2021 година   

4 8 31.08.2020 г. 

100. Заклучок за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово за 2021 година 

4 8 31.08.2020 г. 

101 Заклучок за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Јосифово за 2021 година   

5 8 31.08.2020 г. 

102. Заклучок за давање согласност на Годишниот 5 8 31.08.2020 г. 



план за вработување на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово за 2021 година   

103. Заклучок за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за  2021 година   

5 8 31.08.2020 г. 

104. Заклучок за давање согласност на Годишниот 
план за вработување на Општина Валандово за  
2021 година 

6 8 31.08.2020 г. 

105. Заклучок за усвојување на Извештајот за 
работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 
учебната 2019/2020 година 

4 9 24.09.2020 г. 

106. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај     
за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово     
за учебната 2019/2020 година 

5 9 24.09.2020 г. 

107. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај     
за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово     
во учебната 2019/2020 година 

5 9 24.09.2020 г. 

108. Заклучок за усвојување на Годишната Програма    
за работа на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово за 
2020-2021 година 

6 9 24.09.2020 г. 

109. . Заклучок за давање согласност на Годишниот      
план за вработување ЈОУ Дом на културата „25-ти      
Мај“  Валандово во 2021 година   

6 9 24.09.2020 г. 

110. Заклучок за усвојување на Елаборатот за 
проценета штета од елементарна непогода луња 
и град што зафати  дел од подрачјето на Општина 
Валандово на ден 25 јули 2020 година согласност 
на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Калинка Валандово за 2021 година 

6 9 24.09.2020 г. 

111. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај      
за извршување на Буџетот на Општина 
Валандово за извештајниот период (кумулативно) 
за квартал 01.01.2020 година до 30.09.2020 
година 

7 10 02.11.2020 г. 

112. Заклучок за одобрување на Планот на програми      
за развој 

7 10 02.11.2020 г. 

113. Заклучок за давање согласност на Развојниот     
план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за пери-    
одот 2020 – 2023 година 

6 11 01.12.2020 г. 

114. Заклучок за давање согласност на Финансискиот     
извештај за работењето на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 
30.09.2020 година 

7 11 01.12.2020 г. 

115. Заклучок за давање согласност на Одлуката за    
утврдување на надоместок за приклучување на      
корисник во канализациониот систем за одведу-     
вање на урбани отпадни води во град Валандово 

7 11 01.12.2020 г. 

116. Заклучок за давање согласност на Одлуката за      
определување на висината на надоместок за      
одржување на гробишта (гробарина) за населено      
место Удово 

7 11 01.12.2020 г. 

117. Заклучок за давање согласност на Програмата за 
работа и развој на Јавното претпријатие 
„Комунален сервис“ Валандово за 2021 година   

53 12 31.12.2020 г. 

118. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредност на бодот за 
пресметување на платите на вработените во ЈП  
„Комунален сервис“ Валандово 

53 12 31.12.2020 г. 

119. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
усвојување на тарифа за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за 2021 година 

54 12 31.12.2020 г. 

120. Заклучок за давање согласност на Одлуката за 
усвојување на тарифа за снабдување со води за 
пиење или водоснабдување на на ЈП „Комунален 
сервис’ Валандово за 2021 година 

54 12 31.12.2020 г. 



121. Заклучок за усвојување на финансискиот план на       
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021 година 

55 12 31.12.2020 г. 

122. Заклучок за усвојување на Програмата за работа 
на Територијалната противпожарна единица 
Валандово во 2021 година   

55 12 31.12.2020 г. 

 

4. П р о г р а м и 

123. Програма за јавна чистота во Општина        
Валандово за 2020 година 

10 1 30.01.2020 г. 

124. Програма за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести на 
подрачјето на Општина Валандово во 2020 
година 

18 3 13.03.2020 г. 

125. Програма за дополнување на Програмата за 
урбанистичко планирање во Општина Валандово 
во 2020 година 

21 3 13.03.2020 г. 

126. Годишна Програма за изградба, реконструкција и 
одржување на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2020 година 
спроведување   

9 4 30.04.2020 г. 

127. Програма за за изградба и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 
Валандово за 2020 година   

10 4 30.04.2020 г. 

128. Програма за изменување и дополнување  
Програмата за поставување на урбана опрема во 
Општина Валандово во 2020  година 

13 4 30.04.2020 г. 

129. Програма за изменување и дополнување  
Програмата за поставување на урбана опрема во 
Општина Валандово во 2020      година 

4 5 27.05.2020 г. 

130. Програма за изменување и дополнување на 
Годишната Програма за изградба, одржување, 
реконструкција и заштита на локалните патишта и 
улици во Општина Валандово во 2020 година 

48 6 22.06.2020 г. 

131. Програма за изменување и дополнување на      
Програмата за поставување на урбана опрема во      
Општина Валандово во 2020 година 

7 9 24.09.2020 г. 

132. Програма за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија 
на подрачјето на Општина Валандово за 2020 
година 

8 10 02.11.2020 г. 

133. Програма за изменување и дополнување на      
Програмата за поставување на урбана опрема во      
Општина Валандово за 2020 година 

11 10 02.11.2020 г. 

134. Програма за изменување и дополнување на      
урбанистички план за село Јосифово 

12 10 02.11.2020 г. 

135. Програма за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Валандово за 2021 година 

55 12 31.12.2020 г. 

136 Програма за урбанистичко планирање на 
Општина Валандово за 2021 година 

59 12 31.12.2020 г. 

137. Програма за поставување на урбана  опрема во 
Општина Валандово за 2021 година 

59 12 31.12.2020 г. 

138. Програма за одржување на јавната чистота во 
Општина Валандово за 2021 година 

60 12 31.12.2020 г. 

139. Програма за одржување на јавното осветлување 
на подрачјето на Општина Валандово за 2021 
година 

61 12 31.12.2020 г. 

140. Програма за работа на Советот на Општина 
Валандово за 2021 година 

63 12 31.12.2020 г. 

 



 
5. Д р у г и   а к т и 

141. Завршна сметка на Буџетот на Општина      
Валандово за 2019 година 

3 3 13.03.2020 г. 

142. Буџет на Општина Валандово за 2021 година 2 12 31.12.2020 г. 

143. Буџетски календар за 2021 година 50 12 31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


