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22.12. 2021 година                 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  Бр.16                                                                 СТРАНА 2 
 

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 проширување на 

средствата во Буџетот на Општина Валандово за  
2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на 
средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/8                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________  

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со 
член 34 од Законот за Буџетите (“Службен весник на 
РМ” бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на петтата редовна седница одржана на ден 21.12.2021 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за проширување на средствата во Буџетот на  

Општина Валандово за 2021 година 
 

   Член 1 
    Со оваа Одлука се врши проширување на 

средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 
година на следниот начин: 

 Потпрограма   
Потставка                                               Самоф.  Дотац.  Донац.  Кред. 

  

Се зголемуваат приходите на следната подставка 

741120 Блок дотација за оддел.намени   0      158.000       0          0 
                                                                 _________________________ 
                                                                     0      158.000       0          0 
 

и се распоредуваат на следните расходни потставки 

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ   

425990 Договорни услуги                          0       137.000       0          0   
427110 Привремени вработувања           0         21.000       0          0                                      
                                                                  _________________________ 
                                                                     0       158.000       0         0 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Валандово” и станува дел на Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година. 

 

Бр.08-122/8                        Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на Општина Валандово за  
2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на петтата редовната седница, 
одржана на ден 21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/9                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со 

член 34 од Законот за Буџетите (“Службен весник на 
РМ” бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на четртата редовна седница одржана на ден 
29.11.2021 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Валандово за 2021 година 
 

   Член 1 
    Со оваа Одлука се врши измена на распоредот 

на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 
2021 година на следниот начин: 

 Потпрограма   
Потставка                                     Буџет  Самоф.  Дотац.  Донац.  Кред. 

  

В1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ   
401. Основни плати и надоместоци   0             0       - 176.880         0            0 

401130 Основни плати                            0             0       - 165.008         0            0 

401310 Перс.данок на доход од плати   0             0         -11.872          0            0 

402. Придонеси за социјално 
        осигурување на работи                0             0         - 69.011          0            0 
402110 Основни придонеси за ПИО       0             0        - 46.241          0            0 
402210 Основни прид. за здравство       0             0        - 18.497          0            0 
402310 Осн. Прид. за вработување        0             0          - 3.310          0            0 
402220 Осн. Прид. за проф.забол.          0             0             - 963          0            0 
421240 Течни горива                                0             0           45.000         0            0 
421290 Други материјали за греење       0             0           40.000         0            0 
423610 Наставно-образовни помагала   0             0           30.891         0            0 
425990 Договорни услуги                         0             0           66.000         0            0 
425250 Осигурување на недв.и права     0             0          14.000          0            0 
425420 Примарна здраствена заштита   0             0          45.000          0            0 
427110 Привремени вработувања           0             0            5.000          0            0 
 

К2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 
421110 Електрична енергија                     0            0          -15.000          0           0 
425990 Други договорни услуги                0            0            -1.000          0           0 
402110 Основни придонеси за ПИО         0            0           16.000          0           0 

                                               

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општината” и 
станува дел на Буџетот на Општина Валандово за 2021 
година. 

 

Бр.08-122/9                        Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 год.                                 Претседател 
Валандово                                    Владимир Марков 

_____________________________



СТРАНА 3                                                          „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.16                                                 21.12.2021 година 
 

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 останување 

во сила и продолжување на постапката по објавениот 
Меѓународен конкурс за избор на композиции за 35то 

издание на Фолк Фест Валандово и за продолжување 
на мандатот на избраните директори на 

„Фолк Фест“ Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за останување во сила 
и продолжување на постапката по објавениот 
Меѓународен конкурс за избор на композиции за 35то 

издание на Фолк Фест Валандово и за продолжување на 
мандатот на избраните директори на „Фолк Фест“ 
Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/10                                  Градоначалник 
22.12.2021 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 
21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Опшина Валандово, Советот на Општина Валандово 
на петтата редовна седница, одржана на ден 
21.12.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за останување во сила и продолжување на постапката по 
објавениот Меѓународен конкурс за избор на композиции 

за 35 то издание на Фолк Фест Валандово и за 
продолжување на мандатот на избраните директори на 

„Фолк Фест“ Валандово 

Член 1 
Со оваа Одлука, доколку се створат услови за 

одржување на „Фолк Фест“ Валандово во 2022 година, 
Советот на Општина Валандово дава согласност да 
остане во сила и да продолжи понатамошната постапка 
по објавениот Меѓународен конкурс за избор на 
композиции за 35 то издание на Фолк Фест Валандово и 
да  им се продолжи мандатот на избраните директори 
на фестивалот.   

Член 2 
Постапката по Меѓународниот конкурс за избор 

на композиции ќе продолжи од онаа фаза во која истата 
е прекината, а поднесените композиции ќе бидат 
земени во понатамошна постапка за избор. 

Општина Валандово, доколку се оцени дека има 
потреба, ќе објави нов, продолжен  Меѓународен 
конкурс за композиции.   

Член 3 
На избраните директори на Фестивалот, кои 

поради неодржување на фестивалот не стапија на 
должност, ќе им се продолжи мандатот, за времето за 
кое се избрани. 

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“.  

Бр.08-122/10                       Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 разрешување и за 

именување на член на  Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на  

ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и за 
именување на член на  Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на петтата редовната 
седница, одржана на ден 21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/11                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 26 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 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, 39/16, 64/18, 35/19 и 
(„Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 36 став 1 
точка 5  и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 
точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово на петтата 
редовна седница, одржана на ден 21.12.2021 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и за именување на член на 

 Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ 

Валандово 

1. Од член на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово, на нејзино барање се разрешува: 

- Јасминка Сечкова 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален 
сервис“ Валандово, за преостанатиот дел од мандатот 
се именува: 

- Ангел Костов 

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-122/11                       Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 год.                                  Претседател 
Валандово                                     Владимир Марков 

_____________________________ 



СТРАНА 4                                                       „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ Бр.16                                                  22.12.2021 година 

 

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 именување на членови на  

Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ 
Валандово -претставници на Единицата на локалната 

самоуправа Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на 
членови на  Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом 
„Здравје“ Валандово – претставници на Единицата на 
локалната самоуправа Валандово, што Советот на 
Општина Валандово го донесе на петтата редовната 
седница, одржана на ден 21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/12                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 од 
Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
РМ“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 
188/14. 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 
275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), член 21 став 1 точка 43 и член 50 став 2 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на петтата редовна седница одржана на ден 
21.12.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови на  Управниот одбор на ЈЗУ 

Здравствен дом „Здравје“ Валандово -претставници на 
Единицата на локалната самоуправа Валандово 

1.  За членови на Управниот одбор на ЈЗУ 
Здравствен дом „Здравје“ Валандово –  претставници 
на Единицата на локалната самоуправа Валандово, се 
именуваат 

 

- Билјана Гетова - со завршено високо 
образование и повеќе од пет години работно искуство 
во областа на здравството. 

 

и 
 

- Александра Јанева - со завршено високо  
образование и повеќе од пет години работно искуство 
во областа на економијата. 

 

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

Бр.08-122/12                       Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 одржување на јавната  

чистота во Општина Валандово за 2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за одржување на 
јавната чистота во Општина Валандово за 2022       
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/2                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна 
чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/2008, 64/2009, 
88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15, 31/16 и 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 122/21), член 22 став 1 
точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 
точка 4, член 21 став 1 точка 15 и член 45 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на петтата редовна седница, одржана на  
ден 21.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за одржување на јавната чистота во 
Општина Валандово за 2022 година 

 

1. Вовед  

Програмата за одржување на јавната чистота на 
подрачјето на Општина Валандово за 2022 година ги  
дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 
потребните активности и начинот на нивното 
финансирање. 

Одржувањето на јавната чистота подразбира 
чистење (метење и миење) на јавните сообраќајни 
површини и е во зависност од: 

- густината на населеноста;  
- фрекфенцијата на луѓе и моторни возила; 
- степенот на нечистотија; 
- степенот на пречки (паркирани возила, диви 

продавачи и др.); 
- инфраструктурните сообраќајни услови; 
- делувањето на градежните оперативи, кои со 

своите возила се јавуваат како едни од најголемите 
загадувачи на јавните сообраќајни површини. 

Одржувањето на јавната чистота е континуиран 
процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на 
јавните површини на јавните објекти, на отворените 
простори на јавните објекти и на дворните површини на 
колективните и индивидуалните објекти за домување.  

Сопствениците, односно корисниците на 
отворени простори на јавните објекти и на дворните 
површини на колективните и индивидуалните објекти за 
домување се должни истите уредно да ги одржуваат и 
редовно да го отстрануваат сметот од истите. 
 

2.  Вид, обем, динамика и начин на  
 извршување на работите 

Одржување на јавната чистота ќе се состои од: 

- Метење и миење на улиците и булеварот како 
и метење на сите други јавни површини и отворени 
простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна 
чистота. 
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3.  Поставување садови за отпад и  
    обезбедување на јавни санитарни јазли 

За одржување на јавната чистота на јавните 
површини и отворени простори пред јавни објекти, 
онаму каде што нема, ќе се постават соодветни садови  
за фрлање на отпадоци и ќе се обезбедат јавни 
санитарни јазли.   
 

4.  Чистење на диви депонии 

Физичкиот обем на работите и локалитетите ќе 
се одредуваат месечно, според согледувањата на терен  
од страна на Одделението за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животната средина. 

Исчистените диви депонии се потврдуваат со 
доставување на месечен преглед од страна на Јавното 
комунално претпријатие, а на кој одобрување дава 
Одделението за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина. 

 

5.  Начин на финансирање 

Финансиските средства потребни за реализација 
на Програмата за одржување на јавната чистота во 
Општина Валандово ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Валандово за 2022 година, Програма Ј4 и 
истите изнесуваат 1.200.000,00 денари. 

 

6.  Извршител на програмата 

Задолжен субјект за извршување на 
активностите предвидени со оваа Програма е ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово. 

ЈП „Комунален сервис“ Валандово изготвува 
годишна програма за работа во која се содржани 
вкупните површини, бројот и категоријата на улиците 
поименично, бројот на извршителите, ангажираната 
механизација, динамиката и степенот на услугата, како 
и финансиските показатели. 

 
7. Надзор над извршувањето на Програмата 

Надзор над извршувањето на Програмата врши 
Одделението за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина. 

Инспекциски надзор над извршувањето на 
Програмата врши Одделението за инспекциски надзор 
на Општина Валандово. 

 

8. Завршни одредби 

Програмата за одржување на јавна чистота на 
Општина Валандово за 2022 година влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 
 

Бр.08-122/2                      Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 локален економски развој 

на Општина Валандово за 2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за локален 
економски развој на Општина Валандово за 2022       
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/3                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 

став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 3, член 21 
став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на петтата 
редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за локален економски развој на Општина Валандово 

за 2022 година  
 

1. Вовед 
Специфичните стратегиски приоритети за развој 

на локалната економија, факторите кои го условуваат 
економскиот раст, бизнис заедницата, граѓанското 
општество и технолошкото знаење се дел од процесот 
на планирање на програмата за поддршка на локалниот 
економски развој. Истата треба да овозможи директно 
поместување на границата на производните можности, 
односно преку процес на иновации и инвестиции да 
создаде заедничка визија за подобри услови кон 
одржлив локален економски развој. Во процесот на 
планирање иницијативите ќе имаат јасно определена 
содржина, која ќе одговара на локалните проблеми. 
Вклученоста на цела мрежа луѓе и институции 
претставува клучен елемент за локалниот економски 
развој. Физичкиот и човечкиот капитал, природните 
ресурси и технолошкото знаење се фактори кои доколку 
правилно се искористат во голема мера ќе ја унапредат 
конкурентната способност на локално ниво, а 
истовремено ќе допринесат за промовирање и 
создавање дополнителна вредност на локалните 
бизниси, самовработување и вработување на локалнта 
заедница. Соработката, меѓусебната доверба, 
посветеноста на одбраните субјекти, нивната 
експертиза, кредибилитет во локалната средина и 
нивното влијание во планирањето на процесот на 
локален економски развој ќе овозможат развој на 
активности соодветни на нивото на економска 
развиенот и поставување јасни остварливи и мерливи 
цели. Воспоставувањето механизми ќе ја исцртаат 
развојната патека кон посакуваната крајна цел и ќе го 
придвижат економскиот развоен процес во нагорна 
линија. Имајќи ја предвид јасната претстава за 
пазарниот механизам и двигателите на локалниот 
економскиот пораст, постојната конкурентна позиција и 
начинот на функционирање, програмата за поддршка на 
локалниот економски развој преку воведување различни 
видови стимулации, пристапи и активности предвидува 
мерки за подобрување на деловното опкружување. 
Битно да се спомене е дека сите мерки кои ги предлага 
и презема локалната власт се индиректни и 
поттикнувачки, со што се овозможува откривањето на 
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најдобрата практика за развој и одржлив еконоимски 
раст да припадне на локалното население, бидејќи 
подготвеноста за активно учество на заедницата е 
пресудна за успешно спроведување на иницијативите 
наведени во Програмата за поддршка на локалниот 
економски развој.  

2. Цели на програмата 
Основна цел на Програмата е да се даде 

придонес на локалниот економски развој преку 
реализација на планираните активности согласно 
развојните стратешки определби на Општина 
Валандово .  

- Континуиран развој на капацитетите на 
општина Валандово за привлекување инвестиции, 
намалување на невработеноста преку развој и 
реализација на проекти, како и промоција на општината. 
Активна имплементација на добиените и аплицирање на 
нови проекти од домашни и меѓународни фондови.  

- Следење и имплементација на стратегиите за 
развој на Општина Валандово.  

- Динамичен локален економски развој преку 
континуирано зајакнување на капацитетите за 
привлекување инвестиции и овозможување добра 
бизнис клима за развој на јавните приватни 
партнерства. 

- Искористување на расположиви домашни и 
меѓународни фондови.  

- Континуирано подобрување на енергетската 
ефикасност.  

- Зајакнување на административните 
капацитети за стандарди, обуки и тренинзи за 
имплементација на проекти.  

- Зајакнување на капацитетите за бизнис и 
туристичка промоција на општината на домашен и 
меѓународен план.  

 

3. Активности  

3.1 Подготовка на проекти и проектно 
управување  

Една од круцијалните активности на 
Одделението за локален економски развој, претставува 
подготовка, аплицирање и имплементација на проекти 
во најразлични области, финансирани од домашни и 
меѓународни донатори, програми, фондации, амбасади 
и сл. Процесот на имплементација на проектите 
претставува сложена активност која бара прецизно 
планирање и реализација како на проектните 
активности, така и на предвидениот проектен буџет. 
Според утврдените правила за апликација за одредени 
проекти, во зависност од донаторот, покрај 
обезбедената донација предвидена во проектот, како 
неопходност се наметнува потребата од обезбедување 
на средства за сопствено учество кои мора да се 
запазат како прв услов за аплицирање за одреден 
проект. Секој донатор определува посебни услови кои 
локалната самоуправа треба да ги обезбеди како 
составен дел. 

3.2 Подигнување на капацитетот на човечките 
ресурси за подготовка на проекти и проектно 
управување  

Успешноста на реализација на зацртаните 
проектни активности на вработените во Одделението за 
локален економски развој е најдиректно поврзано со 

степенот на нивната обученост и стручност. Бидејки се 
работи за сложена и комплексна проблематика согласно 
Европските стандарди, неопходно е континуирано 
подигнување на капацитетите на човечките ресурси во 
Одделението за локален економски равој. Доказ за 
важноста на оваа проблематика е и тоа што во 
Европските претпристапни фондови (ИПА), цела една 
компонента е посветена токму на овој процес на 
континуирано стекнување на нови знаења и 
приближување кон европските стандарди. Оваа 
програма за подигнување на капацитетот на човечките 
ресурси, планирано е да се оствари преку:  

- учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, 
работилници, конференции ; 

- превод на стручна литература ;  
- консултантски услуги за специфични проектни 

активности и 
 - воспоставување на партнерства неопходни во 

проектните апликации 

3.3 Изработка на урбанистички планови 
- Општина Валандово, активно работи на 

процесот на урбанизација на сите населени места. Во 
рамки на тоа, во 2022 општината ќе продолжи да работи 
на донесувањето на  урбанистичките планови за село, 
за населените места Пирава, Удово, Калково, 
Брајковци, Балинци, Марвинци, Грчиште, Раброво, 
Чалакли, Прстен, Башибос, Кочули, Собри и Дедели.  

Проектот е финансиран од страна на Агенцијата 
за финансиска поддршна во земјоделството и 
руралниот развој. 

o Вкупна вредност на проектот 6.467.881,00 денари 

- Изработка на детални урбанистички планови за 
Валандово; 

3.4 Реализација на проекти  

Општината во 2022 година, активно ќе работи на 
имплементација на веќе добиените проекти од страна 
на дмашните и меѓународни донатори. 

- Туристичко уредување на пешачка патека од 
манастир Св. Ѓорѓи до локалитет Исар Кулата; Проектот 
се реализира од страна на Центарот за развој на 
југоисточниот плански регион од програма за рурален 
развој. 

o  Вкупна вредност на проектот 3.486.900,00 денари  
 

- Набавка на садови за собирање на смет; 
Гранд од Проектот за подобрување на општинските 
услуги. 

o Вкупна вредност на проектот 760.069,00 денари 
 

- Изградба на резервоар за водоснабдување и 
каптажа во с. Калково; Проектот ќе се финансира од 
страна на министерство за транспорт и врски и Буџет на 
општина Валандово. 

o Вкупна вредност на инвестицијата 4.467.354,52 
денари 

- Изградба на фитнес зона во с. Пирава; 
Проектот ќе се финансира и реализира од страна на 
Агенцијата за млади и спорт. 

- Подобрување на енергетската ефикасност во 
кој е сместена ЕЛС на општина Валандово и 
инсталирање на нов систем за греење во Дом на 
културата 25 Мај; Проектот ќе се финансира како под-
заем од средства од Проектот за енергетска ефикансот 
во јавниот сектор (ПСЕЕП);  
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- Реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“ Пирава. 
Проектот ќе се финансира од страна на Министерството 
за образование и наука. 

4.Финансирање 
Активностите на Општина Валандово од областа 

на Локанлниот економски развој утврдени со оваа 
Програма, ќе се финансираат од средства од Буџетот 
на Општина Валандово за 2022 година, средства од 
Буџетот на Република Северна Македонија, 
меѓународни донатори и под-заем.  

 
5. Завршни одредби  
Градоначалникот на општина Валандово се 

грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа 
Програма.  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 
Валандово”. 

Бр.08-122/3                       Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 активности 

на Општина Валандово во областа на културата во 
2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за активности на 
Општина Валандово во областа на културата во 2022 
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе 
на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/4                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 24 став 1 точка 5, член 36 
став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 5, член 21 
став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина 
Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата 
редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активности на Општина Валандово во областа на 

културата во 2022 година 
 

1. Вовед  

Со Програмата за активностите од областа на 
културата за 2022 година, се предвидува  поддржување 
на манифестации од областа на културата кои 
претставуваат традиционални вредности и белег на 
Општина Валандово, како и поддршка на проекти од 
областа на културата на институции, здруженија на 
граѓани и поединци од подрачјето на Општина 
Валандово.  

2. Цели  
Основни цели на оваа Програма се:  
- Обезбедување активен однос на Општина 

Валандово кон задоволувањето на потребите и 
интересите на граѓаните во областа на културата;  

- Сочувување и афирмирање на материјалното и 
духовното културно наследство на Општина Валандово;  

- Сочувување и афирмирање на културниот 
идентитет на Општина Валандово;  

- Создавање услови за квалитетно културно 
жиеење во општината;  

- Промовирање и поддржување на нови идеи и 
проекти што ја афирмираат Општина Валандово како 
културен центар; 

- Презентирање и афирмирање на творци, 
интерпретатори и институции од областа на културата 
во земјава и странство;  

- Интензивирање и збогатување на 
меѓународната културна соработка.  

3. Активности  

Активностите на Oпштина Валандово во областа 
на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, 
поддржување и помагање на остварувањето на целите 
на оваа програма.  

Во таа смисла ќе се спроведуваат активности за:  
- Одржување на континуитетот на 

традиционалните културно - уметнички манифестации 
со потврдени квалитети и интерес на граѓаните; 

- Реализирање на манифестации, програми и 
проекти со современи содржини кои квалитетно го 
збогатуваат културниот живот на општината;  

- Помагање на манифестациите на младите со 
културни-уметнички и забавно-едукативни содржини; 

- Претставување на општината во Република 
Северна Македонија и странство на афирмирани 
уметници, ансамбли и институции, како и на млади 
творци и интерпретатори, во согласност со утврдени 
критериуми;  

- Поддржување на откривањето и 
презентирањето на нови сознанија за материјалното и 
духовното наследство за Општина Валандово;  

- Одвивање на културно-уметнички и забавни 
приредби на подрачјето на Општина Валандово;  

- Издавање публикации за историското 
наследство, културната традиција, современиот 
културен живот и уметничкото творештво во Општина 
Валандово; 

 - Унапредување на меѓународната - културна 
комуникација врз реципрочна основа со други градови 
од земјата и странство  

- Остварување на продуктивна соработка со 
меѓународни асоцијации, организации и фондации кои 
го помагаат развојот на културата во локалните 
заедници.  

Ред.бр. Назив на активност 

1.  Фолк Фест 

2.  Хит Бах Шен Фест 

3.  Меѓународна ликовна колонија 

4.  Валандовска ракијада 

5.  Годишен концерт на КУД Гоце Делчев 

6.  Годишен концерт на Распеани 
Валандовчани 

7.  Петровденски средби 
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1.  КУД Младост 

2.  КУД Бахар 

3.  Јосифовско лето 

4.  Подршка на други настани 
 

4. Финасирање  
Активностите на Општина Валандово од областа 

на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се 
финансираат од средства од Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година, средства од Буџетот на 
Република Северна Македонија, спонзорства и донации. 
При реализацијата на оваа програма, Општина 
Валандово ќе ги поддржува организаторите на 
манифестации и реализаторите на проекти при 
спроведувањето на нивните активности за 
обезбедување финансиски средства и друга помош од:  

 - Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година (преку надлежните министерства); 

- Трговски друштва, јавни претпријатија, 
фондации и други правни и физички лица; 

 - Заинтересирани партнери за меѓусебна 
соработка во земјата и странство; и  

- Други извори.  

4.1 Капитални инвестиции 
Општина Валандово во 2022 година планира 

инвестиции за енергетска ефикасност во областа на 
кулурата во рамки на кои се планира инсталирање на 
нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај 
Валандово. Средствата ќе се обезбедат од Проектот за 
енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП). 

5. Завршни одредби  
Градоначалникот на општина Валандово се 

грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа 
Програма.  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово”. 

 

Бр.08-122/4                      Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 активности 

на Општина Валандово во областа на социјалната 
заштита и заштитата на децата во 2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за активности на 
Општина Валандово во областа на социјалната заштита 
и заштитата на децата во 2022 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на петтата редовната 
седница, одржана на ден 21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/5                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 

Врз основа на член 24 став 1 точка 7, член 36 
став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 7, член 21 
став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина 
Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата 
редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активности на Општина Валандово во областа на 

социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година 

1. Цели  

Основни цели на оваа Програма се:  

- Остварување активен однос на Општина 
Валандово кон задоволување на потребите и 
интересите на граѓаните од областа на социјалната 
заштита и заштитата на децата;  

- Создавање на поквалитетни услови за децата 
од предучилишна возраст за престој во градинки;  

- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално 
ранливи групи;  

- Изнаоѓање форми за социјализација на 
маргинализирани групи;  

- Осовременување на училишните установи во 
однос на организацијата на програмските содржини и 
соодветни кадровски услови за инклузија на деца со 
посебни потреби. 

3. Активности  

Активностите на Oпштина Валандово во областа 
на социјалната заштита и заштитата на децата ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање 
за остварување на целите на оваа Програма и тоа:  

- Обезбедување услови за зачувување на 
здравјето на децата за нормален раст и развој на 
детскиот организам; 

- Обезбедување услови во детските градинки за 
реализирање на нивните цели, задачи и планирани 
програмски содржини;  

- Создавање услови за згрижување на деца со 
посебни потреби, семејно запуштени деца и деца од 
улица; 

- Создавање услови за поповолен социјален 
живот за стари лица; 

- Создавање услови за формирање сервис за 
дотур на храна и лекови и грижа на стари и 
изнемоштени лица; 

- Помош за семејства погодени од несреќи и 
елементарни непогоди; 

- Помош за социјално загрозени семејства; 
- Помош на лица-жртви на семејно насилство; 
- промовирање на родовата рамноправност.  

4. Трансфери до НВО  

Трансферот до НВО за реализација на проекти 
ќе се реализира преку идентификација, поддршка и 
соработка во реализацијата на иницијативи и предлози 
на проекти од интерес на Општина Валандово, како и 
програмски активности поднесени од страна на 
здруженија на граѓани и фондации.   
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Реализацијата на средствата ќе се врши преку 
јавен повик за користење на средства од Буџетот на 
Општина Валандово, наменети за финансирање на  
иницијативи за проекти и програмски активности на 
здруженија на граѓани. 

5. Трансфери до физички лица  

Трансферите до физички лица ќе ги реализира 
Градоначалникот на Општина Валандово согласно оваа 
Програма, по барање на лицата поткрепено со 
соодветна документација и мислење од надлежната 
комисија. 

6. Финасирање  

Активностите од областа на социјалната 
заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат 
од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2022 
година и тоа:  

Ред.бр. Назив на активност 

1.  Поддршка на дневен центар за деца со 
посебни потреби 

2.  Поддршка на стари и изнемоштени лица- 
Проект „Се грижиме“ 

3.  Поддршка на социјално загрозени 
семејства 

 
6.1 Капитални инвестиции 

Ред.бр. Назив на активност 

1. Детска градинка Јосифово  
 

При реализирањето на Програмата, Општина 
Валандово ќе ги поддржува институциите и 
здруженијата на граѓани при реализирање на проектите 
од социјалната сфера на обезбедување на финансиски 
средства и друга помош од: 

- Министерството за труд и социјална политика 
на РСМ; 

- Трговски друштва, јавни претпријатија; 
- Фондации и други правни и физички лица; 
- Други извори; 

6. Завршни одредби  

Градоначалникот на Општина Валандово го 
следи реализирањето на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во 
врска со остварувањето на нејзините цели и активности  

 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово”. 

Бр.08-122/5                      Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 активности 

на Општина Валандово во областа на спортот и млади 
во 2022 година 

 

 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за активности на 
Општина Валандово во областа на спортот и млади во 
2022 година, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на петтата редовната седница, одржана на ден 
21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/6                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________  
Врз основа на член 24 став 1 точка 6, член 36 

став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 6, член 21 
став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина 
Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата 
редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активности на Општина Валандово во областа на 

спортот и млади во 2022 година 

1. Вовед  
Со Програмата за активностите од областа на 

спортот и младите во 2022 година, ќе се   подржат 
програми и проекти кои се во функција на подобрување 
на условите за спортување, натпреварување и 
рекреирање на граѓаните од подрачјето на Општина 
Валандово.  

Преку поддршката на спортот Општина 
Валандово ќе создава услови за поквалитетно 
натпреварување на спортските клубови и поголема 
заинтересираност и масовност на младите за 
спортување. 

Практикувањето на спортот особено кај младите 
се повеќе претставува природна потреба за нормален 
психофизички развој и спречување на појава на телесни 
деформитети. 

 

2. Цели  
Основни цели на оваа Програма се:  
- Остварување активен однос на Општина 

Валандово во организирањето, одвивањето и 
збогатувањето на спортскиот живот во општината, во 
согласност со потребите и интересите на граѓаните;  

- Афирмирање на Општина Валандово;  
- Унапредување на условите и можностите за 

остварување на спортските активности на децата  и 
младината, спортистите и на спортско-рекреативните 
активности на граѓаните;  

- Создавање услови за реализирање на 
спортско-рекреативни активности на граѓаните, особено 
младите и здруженијата на граѓани од областа на 
спортот;  

- Промовирање на можностите на Општина 
Валандово да биде домакин на одделни спортски 
манифестации од највисок ранг и поддржување на 
иницијативите што се преземаат на тој план; 

- Остварување и унапредување на 
меѓународната спортска соработка.  

3. Активности  
Активностите во областа на спортот Oпштина 

Валандово ќе ги насочи кон поттикнување, 
поддржување и помагање на остварувањето на целите 
на оваа Програма.   
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Во таа смисла ќе се спроведуваат активности за:  
- Заживување на спортските манифестации со 

традиција за кои постои интерес кај граѓаните 
манифестации со потврдени квалитети и интерес на 
граѓаните; 

- Учество во организирањето натпревари од 
највисок ранг;  

- Иницирање и реализирање посебни програми 
за создавање услови за спроведување спортски 
активности на спортистите аматери, на учениците и 
младината; 

- Овозможување поинтензивна соработка на 
спортистите и нивните здруженија со спортисти од други 
градови, заради унапредување на меѓусебната 
соработка.  

4. Финасирање  
Активностите на Општина Валандово од областа 

на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се 
финансираат од средства од Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година, спонзорства и донации. При 
реализацијата на оваа програма, Општина Валандово 
ќе ги поддржува организаторите на спортските 
манифестации при спроведувањето на нивните 
активности за обезбедување финансиски средства и 
друга помош од:  

 -Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година (преку надлежните министерства); 

- Трговски друштва, јавни претпријатија, 
фондации и други правни и физички лица; 

 - Заинтересирани партнери за меѓусебна 
соработка во земјата и странство; и  

- Други извори.  

4.1 Финансирање на капитални инвестиции во 
спортот 

-Продолжување со реализација на капиталниот 
проект за реконструкција на фудбалското игралиште во 
с. Пирава со средства од буџетот на општина 
Валандово; 

- Изградба на фитнес зона во с.Пирава со 
средства од Агенција за млади и спор. 

6. Завршни одредби  
Градоначалникот на Општина Валандово се 

грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа 
Програма.  

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 
Валандово”. 

Бр.08-122/6                      Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 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 одбележување на 
значајни дати, настани и личности од поблиското и 

подалечното минато на македонскиот народ и  
општината  во 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за за одбележување  

 

на значајни дати, настани и личности од поблиското и 
подалечното минато на македонскиот народ и 
општината  во 2022 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на петтата редовната седница, 
одржана на ден 21.12.2021 година. 

 

Бр.09-993/7                                  Градоначалник 
22.12.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

____________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 21 став 1 
точка 44 и член 45 од Статутот на општина Валандово, 
Советот на општина Валандово, на петтата редовна 
седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
на Општина Валандово за одбележување на  

значајни дати,  настани и личности од поблиското и 
подалечното минато на македонскиот народ и  

општината  во 2022 година 

I. Програмата за одбележување на значајни 
дати, настани и личности од поблиското и подалечното 
минато на македонскиот народ и општината, има за цел 
да оддаде доследна почит кон делата и настаните што 
оставиле траен белег во македонската историја и имаат 
значење од интерес на земјата и општината Валандово. 

II. Во текот на 2022 година ќе се одбележуваат 
следните значајни дати, настани и личности: 

4-ти Мај 

119 години од смрта на великанот на 
македонското револуционерно движење – Гоце 
Делчев 

Носител: ОСУ „Гоце Делчев“ Валандово 
               ООУ „Ј.Б.Тито“ Валандово-ПОУ „Гоце 
Делчев“ Пирава 

9-ти Мај 

Меѓународен ден од победата над фашизмот 
(77 години од завршувањето на Втората светска 
војна) 

Носител: Комисија за спомен одбележување 

4-ти квартал од месец Мај  

Одбележување на јубилеј – 35 години од 
„Фолк Фест“ Валандово 

Носител: Општина Валандово (Совет на 
фестивалот) 

2 Август  

78 години од првото заседание на АСНОМ и 
119 години од Илинденското востание 

Носител: Сојуз на борци 
                  Комисија за спомен одбележување 

8 Септември  

Ден на независноста на Република Северна 
Македонија  

Носител: Комисија за спомен одбележување 

11 Октомври  

Ден на востанието на македонскиот народ  
Носител: Сојуз на борци 

                 Комисија за спомен одбележување 
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23 Октомври  

Ден на македонската револуционерна борба  
Носител: Сојуз на борци 
                 Комисија за спомен одбележување 

6-ти Ноември  

Ден на ослободувањето на градот и 
општината  

Носител: Комисија за спомен одбележување 
                 Сојуз на борци 
 

IV. Покрај настаните од точка II, Општина 
Валандово во текот на годината ќе се вклучи и во 
одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта 
на личности кои се земени како патрони на различни 
општински институции, како и на настани од историјата 
на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од 
други институции и невладини организации. 

 

V. Финансиски средства за реализација на оваа 
Програма ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година, во зависност од 
активностите што ќе бидат реализирани. 

 

VI. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Валандово”. 

Бр.08-122/7                      Совет на Општина Валандово 
21.12.2021 год.                                Претседател 
Валандово                                 Владимир Марков 

_____________________________ 



 
 

 


