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РЕГИСТАР 
за 2022 година 

 

I. Градоначалник на Општина Валандово 

Ред.бр. Назив на актите Страна Бр.на 
Службен 
гласник 

Датум на 
издавање 

1. Решение за избор на Директор на Јавното претпријатие 
„Комунален  сервис“ Валандово 

2 1 31.01.2022 год. 

2. Решение за констатирање престанок на мандат Директор  и 
за именување вршител на должноста Директор на СОУ 
„Гоце Делчев“ Валандово 

2 6 23.06.2022 год. 

3. Решение за констатирање престанок на мандат и за избор 
Директор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 

2 6 23.06.2022 год. 

4. Решение за констатирање престанок на мандат Директор  
вршител на должноста Директор на Дома на култура „25-ти 
Мај“ Валандово 

3 7 29.08.2022 год. 

5. Решение за именување вршител на должноста Директор на 
Дома на култура „25-ти Мај“ Валандово 

3 7 29.08.2022 год. 

6. Решение за констатирање престанок на мандат на 

вршител на должноста Директор на СОУ „Гоце Делчев“ 
Валандово 

3 12 29.12.2022 год. 

7. Решение за именување на вршител на должноста Директор 
на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово 

3 12 29.12.2022 год. 
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II. Совет на Општина Валандово 

- Одлуки 

1. Одлука за одобрување средства за репарирање  на механика 
на вертикално пијано во ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово 

2 1 31.01.2022 г. 

2. Одлука за утврдување  на начинот на давање на    користење 
на училишен простор (отворени спортски терени и 
фискултурни сали) во Општинските Основни Училишта и 
Средното Општинско Училиште во Општина Валандово на 
регистрирани спортски клубови 

3 1 31.01.2022 г. 

3. Одлука за давање согласност и овластување за    
потпишување на Договор за грант 

4 1 31.01.2022 г. 

4. Одлука зa давање согласност и овластување за  измирување 
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на 
Општина Валандово 

5 1 31.01.2022 г. 

5. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Училишен спортски клуб Валандово 

5 1 31.01.2022 г. 

6. Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот 
на Општина Валандово за 2022 година 

5 2 01.03.2022 г. 

7. Одлука зa донесување на урбанистички план за село Грчиште, 
Општина Валандово   

5 2 01.03.2022 г. 

8. Одлука зa донесување на урбанистички план за село 
Брајковци, Општина Валандово   

6 2 01.03.2022 г. 

9. Одлука зa утврдување на Нацрт урбанистички план за село 
Раброво, Општина Валандово   

6 2 01.03.2022 г. 

10. Одлука зa утврдување на Нацрт урбанистички план за село 
Калково, Општина Валандово   

6 2 01.03.2022 г. 

11. Одлука за формирање на Партиципативно тело за     
урбанистичко планирање на Општина Валандово 

7 2 01.03.2022 г. 

12. Одлука за давање на трајно користење движна ствар-патничко 
моторно возило на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

7 2 01.03.2022 г. 

13. Одлука за одобрување на средства како финансиска поддршка 
на Општина Валандово во изградба на црквата „Рождество на 
Пресвета Богородица” во Валандово 

8 2 01.03.2022 г. 

14. Одлука за одобрување средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности во 2022 година 

8 2 01.03.2022 г. 

15. Одлука за отпис и расходување на основни средства, опрема 
и ситен инвентар сопственост на Општина Валандово 

9 2 01.03.2022 г. 

16. Одлука за донесување на Генерален урбанистички план на 
Град Валандово, Општина Валандово 

2 3 31.03.2022 г. 

17. Одлука за утврдување на важност на Правилникот за начинот 
на функционирање, наградите, надоместоците и другите 
трошоци на „ФОЛК-ФЕСТ" Валандово 2020 година со негови 
измени и дополнувања 

2 3 31.03.2022 г. 

18. Одлука за одобрување финансиска помош на Лука Ристов од 
с.Јосифово, Општина Валандово за покривање на трошоци за 
лекување во странство 

4 3 31.03.2022 г. 

19. Одлука за пренесување на користење, одржување и 
управување на извршените реконструкции на oбјектот Детска 
градинка „Калинка“ Валандово, на Јавната општинска установа 
за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина 
Валандово 

4 3 31.03.2022 г. 

20. Одлука за продолжување на работното време на     
угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 

1 4 21.04.2022 г. 

21. Одлука за одобрување на финансиска помош на Љубица 
Атанасова од Валандово, редовен студент во петта година на 
Медицински факултет во Скопје, за учество на научен конгрес 
ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical Sciences) во 
Гронинген, Холандија   

2 4 21.04.2022 г. 

     



22. Одлука за финансиска подршка за покривање на трошоци на 
29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ 
ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли Валандово 

2 4 21.04.2022 г. 

23. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година    

2 5 30.05.2022 г. 

24. Одлука за сопствено учество во реализација на проектот 
„Туризмот – иднината на регионот“ 

3 5 30.05.2022 г. 

25. Одлука за определување зони и пресметковни бодови за 
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (објекти) 
на подрачјето на Општина Валандово 

3 5 30.05.2022 г. 

26. Одлука за определување на просечна цена за утврдување на 
пазарна вредност на градежното (неизградено и изградено) 
земјиште на подрачјето на Општина Валандово 

4 5 30.05.2022 г. 

27. Одлука за определување на просечна цена за утврдување на 
пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта на 
подрачјето на Општина Валандово 

5 5 30.05.2022 г. 

28. Одлука за одобрување средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности во 2022 година 

7 5 30.05.2022 г. 

29. Одлука за отстапување на новоизградениот канализационен 
систем во населено место Раброво на ЈП “Комунален сервис” 
Валандово 

8 5 30.05.2022 г. 

30. Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП “Комунален 
сервис” Валандово 

8 5 30.05.2022 г. 

31. Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки 
за 2021 и 2022 година и Извештајот за материјално и 
финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатије за 
заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - 
во ликвидација 

9 5 30.05.2022 г. 

32. Одлука за формирање на Совет за превенција на детско 
престапништво на Општина Валандово 

10 5 30.05.2022 г. 

33. Одлука за утврдување приоритет на Проект „Изградба на 
полски пат Јосифово - Калково“    

3 6 23.06.2022г. 

34. Одлука за давање согласност на намената на инвестицијата 
„Изградба на полски пат Јосифово – Калково“ 

3 6 23.06.2022г. 

35. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2022 година 

3 6 23.06.2022г. 

36. Одлука за одобрување на финансиска поддршка на 
организаторот на спортската манифестација – меморијален 
турнир во мал фудбал „НАЧО 2022” Пирава 

4 6 23.06.2022г. 

37. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на ЖФК ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 16 

5 6 23.06.2022г. 

38. Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање 
на штетите на индивидуална семејна куќа сопственост на 
фамилијата Јoванови од с.Пирава 

5 6 23.06.2022г. 

39. Одлука за одобрување на финансиски средства за 
реализирање на активности на Општинската организација на 
Црвениот крст Валандово 

6 6 23.06.2022г. 

40. Одлука за отпочнување со работа на објектот “Детелинка” во 
с.Јосифово кој е во состав на Јавната општинска установа за 
деца – Детска градинка “Калинка” Валандово, Општина 
Валандово 

4 7 29.08.2022г. 

41. Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина 
Валандово за 2022 година 

5 7 29.08.2022г. 

42. Одлука за одобрување на еднократна парична помош на 
лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово 

49 7 29.08.2022г. 

43. Одлука за одобрување средства на ЈП “Комунален Сервис” 
Валандово за дислокација и изведба на главен цевковод на 
водоводната линија во град Валандово 

50 7 29.08.2022г. 

44. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 
учебната 2022/2023 година 

50 7 29.08.2022г. 

45. Одлука за определување на имиња на улици во град 
Валандово 

51 7 29.08.2022г. 

46. Одлука за продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 

52 7 29.08.2022г. 

     



47. Одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка 
за одржување на традиционален меморијален рок концерт 
“ЦАЛЕ 2022” во с.Јосифово 

52 7 29.08.2022г. 

48. Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортската 
манифестација турнир во баскет 3x3 во Валандово 

53 7 29.08.2022г. 

49. Одлука за одобрување на финансиска помош за покривање на 
трошоци за лекување во странство 

53 7 29.08.2022г. 

50. Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на 
ООУ „Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2022/2023 
година 

60 7 29.08.2022г. 

51. Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на 
ООУ „Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2022/2023 година 

62 7 29.08.2022г. 

52. Одлука за за донесување на урбанистички план  

 за село Калково, Општина Валандово 

2 8 03.10.2022 год. 

53. Одлука за донесување на Годишна програма за работа на 
СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2022/2023 година 

2 8 03.10.2022 год. 

54. Одлука за донесување на Годишна програма за работа на 
ЈОУДГ „Калинка” Валандово за учебната 2022/2023 година 

3 8 03.10.2022 год. 

55. Одлука за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 
КО Јосифово од УП за село Јосифово и формирање на нови 
градежни парцели 

4 8 03.10.2022 год 

56. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за 
поставување на инсталации, објекти и опрема во патниот, 
заштитниот појас и трупот на општинските патишта и улици во 
Општина Валандово. 

5 8 03.10.2022 год. 

57. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски 
средства на Општина Валандово за реализација на проектот 
„Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, 
фаза I” 

5 8 03.10.2022 год. 

58. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на 
еднократна парична помош на лицата со попреченост на 
подрачјето на Општина Валандово 

6 8 03.10.2022 год. 

59. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа” 
Валандово 

6 8 03.10.2022 год. 

60. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Клуб за мал фудбал„Проект“ 
с.Јосифово, Валандово 

7 8 03.10.2022 год. 

61. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ 
Удово 

7 8 03.10.2022 год. 

62. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмските активности на Женски фудбалскиот клуб „ЖФК 
Победа 16” Валандово 

8 8 03.10.2022 год. 

63. Одлука за одобрување средства за реализирање на 
активности на Општинската Организација на Црвениот крст 
Валандово 

9 8 03.10.2022 год. 

64. Одлука за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка" Валандово 
за организирање на работата со помал/ односно поголем број 
на деца од законски утврдениот број 

9 8 03.10.2022 год. 

65. Одлука за одобрување на средства за решавање на 
водоводната инфраструктура која влегува во трупот на 
улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово 

10 8 03.10.2022 год. 

66. Одлука за доделување на наградата „6-ти Ноември” и 
годишното признание на Советот на Општина Валандово по 
повод празникот на општината 

2 9 01.11.2022 год. 

67. Одлука за одобрување на средства за санирање на штета на 
индивидуална семејна куќа сопственост на фамилија 
Јанакиеви од с.Марвинци 

2 9 01.11.2022 год. 

68. Одлука за одобрување на средства за реализирање на 
активности на Општинскиот Противпожарен Сојуз Валандово 

3 9 01.11.2022 год. 

69. Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Валандово и 
Општина Дојран 

4 9 01.11.2022 год. 

70. Одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка 4 9 01.11.2022 год. 



на Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО” за 
организирање на традиционален планинарски марш „По 
падините на Плавуш” 

71. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Валандово за 2022 година. 

2 10 01.12.2022 год. 

72. Одлука за давање на користење, одржување и управување на 
објектот „Детелинка“ во с.Јосифово на Јавната општинска 
установа за деца – Детска градинка „Калинка” Валандово, 
Општина Валандово 

2 10 01.12.2022 год. 

73. Одлука за утврдување на почетокот на работното време на 
ЈОУДГ„Калинка“ Валандово во објектот „Детелинка” 
с.Јосифово 

3 10 01.12.2022 год. 

74. Одлука за примање и давање на трајно користење на движни 
ствари на Општински противпожарен сојуз Валандово 

3 10 01.12.2022 год. 

75. Одлука за воведување на времено едносменско работење на 
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 

4 10 01.12.2022 год. 

76. Одлука за одобрување на средства за реализација на 
програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа” 
Валандово 

5 10 01.12.2022 год. 

77. Одлука за донесување на урбанистички план за село Раброво, 
Општина Валандово 

1 11 01.12.2022 год. 

78. Одлука за извршување на Буџетот на Општина    
Валандово за 2023 година 

42 12 29.12.2022 год. 

79. Одлука за утврдување на вредноста на бодот  за  
платите на државните службеници за 2023 година 

46 12 29.12.2022 год. 

80. Одлука за примање и давање на трајно користење на   движни 
ствари на СОУ “Гоце Делчев”Валандово 

46 12 29.12.2022 год. 

81. Одлука за продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 

47 12 29.12.2022 год. 

     

 

 

 

 

2. Решенија 

 Решение за разрешување и за избирање на претседател и 
на член на Комисијата за еднакви можности на жените и 
мажите 

10 2 01.03.2022 г. 

 Решение за разрешување и за избирање на претседател и 
на член на Советот за јавно здравје на подрачјето на 
Општина Валандово 

5 3 31.03.2022 г. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

3.Заклучоци 

1.  Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021        
година до 31.12.2021 година 

6 1 31.01.2022 г. 

2.  Заклучок давање согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Комунален Сервис“  Валандово за 2021 година 

6 1 31.01.2022 г. 

3.  Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни 
води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2022 година 

7 1 31.01.2022 г. 

4.  Заклучок за давање согласност на Одлуката за     
усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 
2022 година   

7 1 31.01.2022 г. 

5.  Заклучок за усвојување на Извештајот за реализацијата на 
програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во Општина 
Валандово во 2021 година   

7 1 31.01.2022 г. 

6.  Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица Валандово во 2021 
година 

8 1 31.01.2022 г. 

7.  Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
програмата за одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Валандово за 2021 година 

8 1 31.01.2022 г. 

8.  Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на 
Општина Валандово за второто полугодие од 2021 година 

8 1 31.01.2022 г. 

9.  Заклучок за давање согласност на Кварталниот финансиски 
извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис” 
Валандово за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 
година 

10 2 01.03.2022 г. 

10.  Заклучок за давање согласност на Финансискиот Извештај 
за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 
година 

11 2 01.03.2022 г. 

11.  Заклучок за усвојување на Извештајот за реализираната 
годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти 
Мај“ Валандово за 2021 година 

11 2 01.03.2022 г. 

12.  Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ 
Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2022 година 

11 2 01.03.2022 г. 

13.  Заклучок за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце 
Делчев” Валандово за 2021 година 

5 3 31.03.2022 г. 

14.  Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип 
Броз Тито” Валандово за 2021 година 

6 3 31.03.2022 г. 

15.  Заклучок за усвојување на завршните сметки на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Јосифово за 2021 година   

6 3 31.03.2022 г. 

16.  Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ 
„Калинка“ Валандово за 2021 година 

6 3 31.03.2022 г. 

17.  Заклучок за давање согласност на Одлуката на УО на ЈП 
„Комунален сервис” Валандово за отпис и расходување на 
основни средства и ситен инвентар   

7 3 31.03.2022 г. 

18.  Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 
година до 31.03.2022 година   

3 4 21.04.2022 г. 

19.  Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за 
реализација на Програмата за развој на Југоисточниот 
плански регион за 2021 година 

3 4 21.04.2022 г. 

20.  Заклучок за давање согласност на Кварталниот    
финансиски извештај за работењето на ЈП “Комунален 
сервис” Валандово за период од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година 

11 5 30.05.2022 г. 

21.  Заклучок за  давање согласност на Одлуката на    
Управниот одбор на ЈП “Комунален сервис” Валандово за 
утврдување на надоместок за приклучување на корисник во 

11 5 30.05.2022 г. 



канализациониот систем за одведување на урбани отпадни 
води во населено место Раброво 

22.  Заклучок за  давање согласност на Одлуката на    
Управниот одбор на ЈП “Комунален сервис” Валандово за 
донесување ценовник за услуги на ЈП “Комунален сервис” 

11 5 30.05.2022 г. 

23.  Заклучок за  усвојување на Информацијата за состојбите со 
дивите депонии во Општина Валандово 

12 5 30.05.2022 г. 

24.  Заклучок за  давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување на слободни активности настава во природа за 
учениците од V одделение при ООУ „Јосип Броз Тито“ 
Валандово во учебната 2021/2022 година     

12 5 30.05.2022 г. 

25.  Заклучок за усвојување на Информацијата за     
остварување на правото на користење на средства во вид на 
еднократна парична помош на граѓаните на Општина 
Валандово    

6 6 23.06.2022 г. 

26.  Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 
година до 30.06.2022 година 

54 7 29.08.2022г. 

27.  Заклучок за давање согласност на План за измена на 
планот за вработување на Општина Валандово за 2022 
година 

58 7 29.08.2022г. 

28.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на Општина Валандово за 2023 година 

58 7 29.08.2022г. 

29.  Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на 
Општина Валандово во првите шест месеци од 2022 година 

59 7 29.08.2022г. 

30.  Заклучок за давање согласност на Полугодишниот 
финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален 
сервис” Валандово за период од 01.01.2022 година до 
30.06.2022 година 

59 7 29.08.2022г. 

31.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комунален сервис” Валандово за 2023 
година 

59 7 29.08.2022г. 

32.  Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на 
ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2021/2022 
година 

60 7 29.08.2022г. 

33.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ООУ „Јосип Броз Тито” Валандово за 2023 
година 

60 7 29.08.2022г. 

34.  Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на 
ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2021/2022 
година 

62 7 29.08.2022г. 

35.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ООУ „Страшо Пинџур” Јосифово Валандово 
за 2023 година 

63 7 29.08.2022г. 

36.  Заклучок за давање согласност на Правилникот за 
систематизација на работни места во ЈОУДГ „Калинка” 
Валандово 

63 7 29.08.2022г. 

37.  Заклучок за давање согласност на Правилникот за 
организација на работни места во ЈОУДГ „Калинка” 
Валандово 

64 7 29.08.2022г. 

38.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУДГ „Калинка” Валандово за 2023 година 

64 7 29.08.2022г. 

39.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на СОУ „Гоце Делчев” Валандово за 2023 
година 

64 7 29.08.2022г. 

40.  Заклучок за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Дом на култура „25 Мај” Валандово за 
2023 година 

65 7 29.08.2022г. 

41.  Заклучок за усвојување на Извештајот за работата 
    на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2021/2022 
година. 

10 8 03.10.2022 год. 

42.  Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за  работата 
на ЈОУДГ „Калинка” Валандово за учебната  2021/2022 

10 8 03.10.2022 год. 



година. 

43.  Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување на екскурзии и други слободни активности во 
ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/2023 
година. 

11 8 03.10.2022 год. 

44.  Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување на екскурзии и други слободни активности во 
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 
година. 

12 8 03.10.2022 год. 

45.  Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Валандово за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 
01.01.2022 година до 30.09.2022 година 

5 9 01.11.2022 год. 

46.  Заклучок за усвојување на Кварталниот финансиски 
извештај за работењето на ЈП “Комунален сервис” 
Валандово за период од 01.01.2022 година до 
30.09.2022 година 

6 9 01.11.2022 год. 

47.  Заклучок за усвојување на Планот на програмите за 
развој 

6 9 01.11.2022 год. 

48.  Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценета 
штета од елементарна непогода: луња и град која 
зафати дел од подрачјето на Општина Валандово 

6 9 01.11.2022 год. 

49.  Заклучок за усвојување на Нацрт-Буџетот на Општина 
Валандово за 2023 година 

5 10 01.12.2022 год. 

50.  Заклучок за давање согласност на Одлуката за измена 
и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово 

6 10 01.12.2022 год. 

51.  Заклучок за давање согласност на Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во ЈОУДГ 
„Калинка” Валандово. 

6 10 01.12.2022 год. 

52.  Заклучок за усвојување на Финансискиот план на 
ЈОУДГ,,Калинка” Валандово за 2023 година 

47 12 29.12.2022 год. 

53.  Заклучок за усвојување на Програмата за работата и развој 
на Јавното претпријатије  „Комунален сервис” Валандово за 
2023 година 

47 12 29.12.2022 год. 

54.  Заклучок за усвојување на Програмата за работата на 
Територијалната противпожарна единица Валандово за 2023 
година. 

48 12 29.12.2022 год. 

     

 

4. Програми 

1.  Програма за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во Општина 
Валандово во 2022 година 

12 2 01.03.2022 г. 

2. Програма за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните водоводи и фекални канализации во 
Општина Валандово во 2022 година 

12 2 01.03.2022 г. 

3. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на подрачјето на Општина 
Валандово во 2022 година 

7 3 31.03.2022 г. 

4. Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко 
планирање на Општина Валандово за 2022 година 

13 5 30.05.2022 г. 

5. Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко 
планирање на Општина Валандово за 2022 година 

65 7 29.08.2022г. 

6. Програма за дополнување на Програмата за поставување 
на урбана опрема во Општина Валандово за 2022 година 

66 7 29.08.2022г. 

7. Програма за измена на Програмата за уредување 
    на градежно земјиште во Општина Валандово за 2022 
година 

11 8 03.10.2022 год. 



     

8. Програма за oдржување на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2022/2023 година во зимски услови 

6 9 01.11.2022 год. 

9. Програма за работа во областа на располагањето со 
градежно земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2023 
година 

6 10 01.12.2022 год. 

10. Програма за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Валандово за 2023 година 

48 12 29.12.2022 год. 

11. Програма за урбанистичко планирање на Општина 
Валандово за 2023 година 

52 12 29.12.2022 год. 

12. Програма за поставување на урбана опрема во Општина 
Валандово за 2023 година 

53 12 29.12.2022 год. 

13. Програма за одржување на јавната чистота во Општина 
Валандово за 2023 година 

54 12 29.12.2022 год. 

14. Програма за локален економски развој на Општина 
Валандово за 2023 година 

56 12 29.12.2022 год. 

15. Програма за контрола и популација на бездомни кучиња на 
подрачјето на Општина Валандово за 2023 година 

59 12 29.12.2022 год. 

16. Програма за млади и спорт на Општина Валандово за 2023 
година 

62 12 29.12.2022 год. 

17. Програма за активности во областа на културата за 2023 
година 

63 12 29.12.2022 год. 

18. Програма за активностите на Општина Валандово во 
областа на социјалната заштита и заштитата на децата за 
2023 година 

64 12 29.12.2022 год. 

19. Програма за изградба и одржување на јавното осветлување 
на подрачјето на Општина Валандово 

67 12 29.12.2022 год. 

20. Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 
2023 година 

68 12 29.12.2022 год. 

21. Програма за одбележување на значајни дати, настани и 
личности од поблиското и подалечно минато на 
македонскиот народ и општината во 2023 година 

72 12 29.12.2022 год. 

 

5.Други акти 

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандовоза 2021 
година 

2 2 01.03.2022 г. 

2. Завршни сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2021 
година 

10 3 31.03.2022 г. 

3. Завршни сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 
2021 година 

11 3 31.03.2022 г. 

4. Завршни сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 
2021 година 

12 3 31.03.2022 г. 

5. Завршни сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021 
година   

14 3 31.03.2022 г. 

6. Буџет на Општина Валандово за 2023 година 4 12 29.12.2022 год. 

7. Буџетски календар за 2023 година 45 12 29.12.2022 год. 

8. 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 

73 12 29.12.2022 год. 

 

 

 


