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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 Завршната  сметка на Буџетот на  

Општина Валандово за 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Валандово за 2021 година, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на 

ден 28.02.2022 година. 
 

Бр.09-228/3                                                       Градоначалник 
01.03.2021 год.                         на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________           

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.244/19, 53/21 и 150/21), член 36 став 1 точка 7 од Законот за 
локалната 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 осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

 
ЗАВРШНА СМЕТКА 

нa Буџетот на Општина Валандово за 2021 година 
 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи 

и расходи во 2021 година изнесуваат: 

планирани  реализирани 
 

I.Вкупни приходи                292.816.000                250.843.896  

Даночни приходи 23.771.000    27.779.132  

Неданочни приходи 9.690.000  7.221.082  

Капитални приходи 31.657.000  10.165.122  

Приходи од дотации 139.773.000  137.290.601  

Трансфери 60.356.000  53.519.298  

Донации 24.169.000 12.035.071  
Кредити 3.400.000 2.833.590 

 
II. Вкупни расходи              292.816.000                238.430.068 

Утврдени намени 292.316.000  238.181.625  

Резерви  500.000           248.443  

 
III. Дефицит /Суфицит           -17.653.432                   12.413.828  

 
IV. Финансирање                 17,653.432                                    0  

 
Прилив                                                0                                    0                           

- Домашно задолжување                   0                                    0 
-  Странски заем                                  0                                    0 
-  Депозит                               17.653.432                                    0                                     

Одлив 

- отплата на главнина   
 

Член 2 
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина 

Валандово на 31.12.2021 изнесува:  

- Салдо на 31.12.2021год.                           15.926.844 ден. 
   Салдо основен буџет                                 2.565.612 ден. 
   Салдо буџет дотации                            9.394.133 ден. 
   Салдо буџет самофинанс. aктивности         947.404 (-124.687) ден. 
   Салдо буџет донации                3.144.382 ден. 

Салдото на основен буџетот на 31.12.2021 година во 
износ од 2.565.612 денари се пренесува како прилив на основен 
буџет на Општина Валандово за 2022 година.  

Салдото на буџет  на дотации на 31.12.2021 година, во 
износ од 9.394.133 денари, се пренесува како прилив на буџет 
на  дотации на Општина Валандово за 2022 година. 

Салдото на буџет на самофинансирачки активности на 
31.12.2021 година, во износ од 947.404 (-124.687) денари, се 
пренесува како  прилив на буџет на самофинансирачки 
активности на Општина Валандово за 2022 година. 

Салдото на буџет на донации на 31.12.2021 година, во 
износ од 3.144.382 денари, се пренесува како прилив на буџет 
на донации на Општина Валандово за 2022 година. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по извори и 

видови, односно планираните и извршените расходи по 
основни намени, се искажани во билансите на приходи и 
расходи. 
 

Член 4 
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Валандово за 2021 година се искажани планираните 
и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни 
намени. 
 

Член 5 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Валандово за 2021 година ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/3                                 Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 год.                                         Претседател 
Валандово                                            Владимир Марков 

_____________________________ 
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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 изменување на 

Одлуката за извршување на Буџетот на  
Општина Валандово за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување на   Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2022 
година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 

Бр.09-228/4                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, 
бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член  36 став 1 точка 2 и член  
62 од Законот за локалната самоуправа од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 21 став 
1 точка 4 и член 99 од Статутот на Општината Валандово, 
Советот на Општината Валандово  на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување  на Одлуката за извршување на  
Буџетот на Општина Валандово за 2022 година 

 

Член 1 
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Валандово за 2022 година, бр.08-131/4 од 30.12.2021 година 
(„Службен гласник на Општина Валандово“ бр.17/21), се вршат 
следните измени: 

- Во член 13 во став 2  бројот „500,00“ се заменува со 
бројот „700,00“. 

 

- Член  14 се менува и гласи: 
„Вработените во општинската администрација имаат 

право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 
9.000,00 денари нето, под услов вработениот да работел 
најмалку шест (6) месеци во календарската година. 

Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во 
текот на годината, а најдоцна до крајот на годината. 

Исплатата на регресот се врши врз основа на посебно 
решение донесено од градоначалникот.“ 

 

- Во член 15  
 

Ставот 3 се менува и гласи:   
„На вработениот во случај на смрт на член на 

потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноци, посвоените деца и децата земени 
на издржување) му се исплаќа  парична помош во висина од 
15.000,00 денари“.  

Во ставот 4 текстот: 
„Живеењето во заедница подразбира вработениот и 

членот на потесното семејство да се со место на живеење на 
иста адреса што се докажува со документ за идентификација.“, 
се брише. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово“. 
 

Бр.08-16/4          Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 донесување на 

урбанистички план за село Грчиште, Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на 
урбанистички план за село Грчиште, Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 

Бр.09-228/12                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14), член 123 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002”) 
и член 21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на урбанистички план за село Грчиште 

Општина Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за 

село Грчиште, Општина Валандово (плански период 2017-
2027), со плански опфат од 25,95 ха, изработен од ДПТУ 
ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ Сашко Иванов ДООЕЛ, Битола, со 
технички број 0801-06-09/17 од јануари 2022 година. 

 

Член 2 
Се задолжува Градоначалникот на Општина 

Валандово, да постапи согласно член 27 став 4, 5 и 6 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на РМ”бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Општина Валандово”.  
 

Бр.08-16/12                                 Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 донесување на 

урбанистички план за село Брајковци,  
Општина Валандово 
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СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на 

урбанистички план за село Брајковци, Општина Валандово, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 

Бр.09-228/13                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14), член 123 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 62 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002”) 
и член 21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот 
на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на урбанистички план за село Брајковци 

Општина Валандово 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за 

село Брајковци, Општина Валандово (плански период 2017-
2027), со плански опфат од 43,99 ха, изработен од ДПТУ 
ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ Сашко Иванов ДООЕЛ, Битола со 
технички број 0801-12-03/17 од декември 2021 година. 

 

Член 2 
Се задолжува Градоначалникот на Општина 

Валандово, да постапи согласно член 27 став 4, 5 и 6 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на РМ”бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 91/2009, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Општина Валандово”.  
 

Бр.08-16/13                                 Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 утврдување на 
Нацрт урбанистички план за село Раброво,  

Општина Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на Нацрт 
урбанистички план за село Раброво, Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 

Бр.09-228/14                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 
а во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување  

 
на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/15), член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 
точка 15 и член 62  од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 1, член 
21, став 1, точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт урбанистички план за село 

Раброво Општина Валандово 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт урбанистички план за 

село Раброво, со плански период 2014-2024 година, изработен 
од ИН ПУМА Скопје, со технички број 43/2014 од јануари 2022 
година, со површина на плански опфат од 29,02 ха. 

Член 2 
По утврдениот нацрт урбанистички план од член 1 на 

оваа Одлука, Градоначалникот на Општина Валандово да 
спроведе јавна презентација и јавна анкета на планот, на начин 
и постапка утврдени со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/14                                 Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 утврдување на 

Нацрт урбанистички план за село Калково,  
Општина Валандово 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на Нацрт 
урбанистички план за село Калково, Општина Валандово, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 

Бр.09-228/15                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 
а во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/15), член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 
точка 15 и член 62  од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 1, член 
21, став 1, точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт урбанистички план за село 

Калково Општина Валандово 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Нацрт урбанистички план за 

село Калково, со плански период 2014-2024 година, изработен 
од ИН ПУМА Скопје, со технички број 43/2014 од јануари 2022 
година, со површина на плански опфат од 30,301 ха. 
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Член 2 
По утврдениот нацрт урбанистички план од член 1 на 

оваа Одлука, Градоначалникот на Општина Валандово да 
спроведе јавна презентација и јавна анкета на планот, на начин 
и постапка утврдени со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/15                                 Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 формирање на 

Партиципативно тело за урбанистичко планирање на 
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за формирање на 
партиципативно тело на Општина Валандово, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/16                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

урбанистичко планирање (“Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), 
член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член 21 став 
1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина 
Валандово, Советот на Општина Валандово, на иницијатива на 
Градоначалникот на Општина Валандово, на осмата редовна 
седница, одржана на 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на Партиципативно тело за урбанистичко 

планирање на Општина Валандово 

Член 1 
Заради обезбедување инклузивност, 

партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото 
планирање на подрачјето на Општина Валандово, со оваа 
Одлука, се формира Партиципативно тело за урбанистичко 
планирање на Општина Валандово. 

Член 2 
Партиципативното тело за урбанистичко планирање на 

Општина Валандово го сочинуваат: 

- Членовите на Комисијата за урбанизам на Општина 
Валандово (три члена); 

- стручно лице вработено во правното лице што го 
изработува урбанистичкиот план кој е предмет на 
расправа; 

- претставник од урбаната, односно месната заедница за 
која се изработува урбанистички план; 

- доброволно пријавени лица по јавен оглас. 

Учеството на лицата вработени во Администрацијата 
на Општина Валандово во партиципативното тело е по 
службена должност, а на лицата што не се вработени во 
општината учеството е на доброволна основа. 

 
 

 
Член 3 

Партиципативното тело за урбанистичко планирање ги 
пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и 
правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку 
давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на 
плански решенија и во постапката за изработување и 
донесување на плановите ги разгледува планските програми и 
планските решенија на урбанистичките планови во нивната 
работна верзија. 

Член 4 
Париципативното тело за урбанистичко планирање 

заседава најмалку еднаш на два месеци. 
Работата на партиципативното тело е јавна. 

Член 5 
Начинот на работа на партиципативното тело за 

урбанистичко планирање на Општина Валандово се уредува со 
Деловник за работа на партиципативното тело, што го донесува 
Советот на Општина Валандово. 

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

објавување во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/16          Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 давање на трајно користење 

движна ствар-патничко моторно возило на  
ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на трајно 

користење движна ствар-патничко моторно возило на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/17                                    Градоначалник 
01.03.2022 год.                        на Општина Валандово 
Валандово                                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за користење и 

располагање со стварите во државна сопственост и со стварите 
во општинска сопственост (“Службен весник на РСМ” бр.78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.101/19, 275/19 и 122/21), член 36 став 1 точка 10 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење движна ствар-патничко 
моторно возило на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 

Член 1 
Со оваа одлука на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, 

се даваат на трајно користење, без надоместок, движни ствари 
сопственост на Општина Валандово и тоа: 

- Патничко моторно возило марка ALFA ROMEO, тип 
932, Комерцијална ознака ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON, 
со регистарска ознака VA 2984 AB, идентификационен број на 
возилото ZAR93200001394778, идентификационен број на 
мотор 4906981, година на производство 2006, сила на моторот 
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110 KW, работна зафатнина на моторот 1910 см3, боја на 
возилото SIVA/MET/16,  и 

- Патничко моторно возило марка ZASTAVA, тип и 
Комерцијална ознака JUGO TEMPO 1.1,  со регистарска ознака 
VA 0102 AB, идентификационен број на возилото 
VX1145A0001040843, идентификационен број на мотор 
6381971, година на производство 1995, сила на моторот 40,6 
KW, работна зафатнина на моторот 1116 см3, боја на возилото 
BELA/01. 

Член 2 
Примопредавањето на движните ствари од член 1 на 

оваа Одлука се врши врз основа на записник кој го потпишуваат 
претставник на Општина Валандово  и претставник на ЈП 
„Комунален сервис“ Валандово. 

Член 3 
Записникот од примопредавањето претставува основ 

за бришење на движните ствари од внатрешната евиденција на 
Општина Валандово, воспоставена согласно со 
сметководствените прописи. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово.  

Бр.08-16/17          Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 одобрување на средства 
како финансиска поддршка на Општина Валандово во 

изградба на црквата „Рождество на Пресвета Богородица” 
во Валандово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства 

како финансиска поддршка на Општина Валандово во изградба 
на црквата „Рождество на Пресвета Богородица” во Валандово, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 
Бр.09-228/18                                 Градоначалник 
 01.03.2022 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 45 и член 
47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства како финансиска поддршка на  

Општина Валандово во изградбата  на црквата 
„Рождество на Пресвета Богородица“  во Валандово 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, 

програма А0 Совет на општина, потставка 464 990 - Други 
трансфери, се одобруват средства во износ од 1.500.000,00 
денари, финансиска поддршка на Општина Валандово во 
изградбата на црквата „Рождество на Пресвета Богородица“  во 
Валандово. 

 

Член 2 
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука, ќе 

бидат преведени на инвеститорот Македонска православна 
црква-Охридска архиепископија-Повардарска православна 
епархија Велес, на сметка: МПЦ Повардарска Епархија, број на 
сметка: 210040688821710, депонет НЛБ Банка АД Скопје. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа Одлука, се става вон сила 

Одлуката зa одобрување на средства како финансиска 
поддршка на Општина Валандово во изградбата  на црквата 
„Рождество на Пресвета Богородица“  во Валандово бр.08-65/6 
од 05.08.2021 година („Службен гласник на Општина 
Валандово“ бр.7/21). 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Валандово“. 

Бр.08-16/18        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 одобрување 

средства на Здруженија на граѓани за реализација на 
програмски активности во 2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства на 

Здруженија на граѓани за реализација на програмски 
активности во 2022 година, што Советот на Општина 
Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година. 

 
Бр.09-228/19                                     Градоначалник 
 01.03.2022 год.                         на Општина Валандово 
Валандово                                    Перо Костадинов 

_____________________________ 
 Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 и 47 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на осмата редовна седница одржана на 
ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства на Здруженија на граѓани за 
реализација на програмски активности во 2022 година 

Член 1 
Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 

2022 година, се одобруваат средства за реализација на 
програмски активности во 2022 година, на следните Здруженија 
на граѓани: 

- 90.000,00 денари на КУД „Гоце Делчев“ Валандово.  
Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на 

општина, подставка 463190 – останати трансфери до 
невладини организации, на сметка на корисникот 
200000030026227 –депонент Стопанска Банка АД Скопје; 
  

- 60.000,00 денари на КУД „Младост“ Јосифово.  
Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на 

општина, подставка 463190 – останати трансфери до 
невладини организации, на сметка на корисникот
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20000004651336–депонент Стопанска Банка АД Скопје; 

- 60.000,00 денари на ФК „Победа“ Валандово.  
Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на 

општина, подставка 463120 –трансфери до спортски клубови, 
на сметка на корисникот 200001634535837 –депонент 
Стопанска Банка АД Скопје; 

- 60.000,00 денари на ФК „Младост“ Удово.  
Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на 

општина, подставка 463120 – трансфери до спортски клубови, 
на сметка на корисникот 200002512222489– депонент 
Стопанска Банка АД Скопје; 

- 30.000,00 денари на ЗСК „Југо-Исток “ Струмица.  
Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на 

општина, подставка 463190 – останати трансфери до 
невладини организации, на сметка на корисникот 
300030000234144–депонент Комерцијална Банка АД Скопје; 

Член 2 
Корисниците од член 1 на оваа Одлука се должни, 

одобрените средства наменски да ги употребат и за истите во 
рок од 15 дена од нивната реализација, да достават 
финансиски извештаи, со фотокопија од документацијата за 
намената за која ги имат искористено. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“. 

Бр.08-16/19         Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 отпис и 

расходување на основни средства, опрема и ситен 
инвентар сопственост на Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отпис и расходување на 
основни средства, опрема и ситен инвентар сопственост на 
Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 
година. 
 

Бр.09-228/5                                 Градоначалник 
 01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 34 од Правилникот за 

сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 28/2003, 62/2006, 8/2009, 
175/11 и 101/13), член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), 
член 21 став 1 точка 32,  45 и член 47 став 1 од Статутот на 
општина Валандово, Советот на општина Валандово на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.20202 година, донесе  

О Д Л У К А 
за отпис и расходување на основни средства, опрема и 

ситен инвентар сопственост на Општина Валандово 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши отпис и расходување на 

основни средства, опрема и ситен инвентар сопственост на 
 

 

 
Општина Валандово, евидентирани во Буџетот на Општина 
Валандово за 2021 година.  

Член 2 
Отписот и расходувањето на основните средства, 

опремата и ситниот инвентар се врши на предлог на Комисијата 
за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар 
за 2021 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.  

Член 3 
Бројот и видот на отпишаните и расходувани основни 

средства, опрема и ситен инвентар се утврдува по 
спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.  

Член 4 
Отпишувањето и расходувањето на основните 

средства, опремата и ситниот инвентар ќе го изврши Комисија 
за вршење на отпис на основни средства, опрема и ситен 
инвентар сопственост на Општина Валандово, формирана од 
Градоначалникот на Општина Валандово.  

Член 5 
Комисијата за вршење на отпис на основни средства, 

опрема и ситен инвентар, сопственост на Општина Валандово, 
ќе изврши увид во фактичката состојба на основните средства, 
опремата и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување 
и расходување.  

Комисијата врз основа на утврдената фактичка 
состојба, ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните 
и расходуваните основни средства, опрема и ситен инвентар 
(дали да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга 
намена за потребите на општината или се уништат и исфлат на 
отпад). 

 За својата работа Комисијата составува Записник и 
истиот го доставува до Градоначалникот на Општина 
Валандово.  

Член 6 
Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на 

отпишување на утврдената вредност на отпишаните основни 
средства, опрема и ситен инвентар од Буџетот на Општина 
Валандово и истата ќе ја спроведе Одделението за финансиски 
прашања и јавни набавки  

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово”. 

Бр.08-16/5        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 избирање на претседател и на член на Комисијата 
за  еднакви можности на жените и мажите 

СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и за 
избирање на претседател и на член на Комисијата за  еднакви 
можности на жените и мажите, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/20                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
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Врз основа на член 62 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 
1 точка 42 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  разрешување и за избирање на претседател и на  член 
на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите 

1. Од претседател и од член на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите, се разрешуваат: 

од претседател: 

- Надица Недиќ, на нејзино барање     
 

од член: 

- Мирјана Пеева 

2. За претседател и за член на  Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите, се избираат: 

за претседател: 

-   Мирјана Пеева   
за член: 

- Надица Недиќ 

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

Бр.08-16/20          Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 Заклучокот зa усвојување нa Годишниот 

извештај на Општина  Валандово за 2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Годишниот извештај на Општина Валандово за 2021 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

 
Бр.09-228/2                                 Градоначалник 
 01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________  
Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа („службен весник на РМ“ 
бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.244/19, 53/21 и 150/21), член  36 
став 1 точка 2 и член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, 
член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
зa усвојување нa Годишниот извештај  
на Општина  Валандово за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај на Општина 
Валандово за 2021 година.  

Составен дел на годишниот извештај се: 

-   Вовед; 

-   Годишна сметка; 

-   Извештај за реализација на инвестиционните 
програми, наменските,  капиталните и блок дотациите; 

-   Извештај за користење на финансиските средства од 
постојаната и тековна резерва и 

-   Извештај од одговорниот сметководител со кој ја 
потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка. 

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

Бр.08-16/2        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 Заклучокот зa 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 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот 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, што Советот на Општина Валандово го 
донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 
година. 

Бр.09-228/6                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“бр.275/19), член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, 
член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност нa Кварталниот финансиски 
извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ 

Валандово за периодот од 01.01.2021 година до  
31.12.2021 година 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa Кварталниот 
финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 
година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово го има усвоено на седницата одржана на ден 
22.02.2022 година.  

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

Бр.08-16/6        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 
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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 Заклучокот зa давање согласност на 
Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален 

сервис” Валандово за 2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на 
Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис” 
Валандово за.2021 година, што Советот на Општина 
Валандово го донесе на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/7                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                   на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 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, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“бр.275/19), член  62 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, 
член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на осмата редовна седница, одржана на ден 
28.02.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
зa давање согласност нa Финансискиот извештај за 
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за  

2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  нa Финансискиот извештај 
за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 
година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-125/3 од 22.02.2022 
година.  

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

Бр.08-16/7        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 Заклучокот зa усвојување Извештајот за 
реализираната Годишна програма за работа на ЈОУ „Дом 

на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2021 година 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализираната Годишна програма за работа на 
ЈОУ „Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2021 година, 
што Советот на Општина Валандово го донесе на осмата 
редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/8                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                   на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 28 
02.2022 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализираната  
Годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата 

 „25-ти Мај“ Валандово за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализираната 
Годишна програма за работа на Јавната Општинска Установа 
Дом на  културата „25-ти Мај“ Валандово за 2021 година, на кој 
Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-9/1 од 
24.01.2022 година.   

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

Бр.08-16/8        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 Заклучокот зa усвојување 
 на Програмата за работа за 2022 година на 

ЈОУ „Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово  

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 
Програмата за работа за 2022 година  на ЈОУ „Дом на културата 
„25-ти Мај“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го 
донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 
година. 

Бр.09-228/9                                 Градоначалник 
01.03.2022 год.                    на Општина Валандово 
Валандово                                Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 и член 48 став 1 од 
Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 28 
02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа за 2022 година на 

ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа за 2022 година 
на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, на која 
Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ 
Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-9/2 од 
24.01.2022 година.   

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

Бр.08-16/9        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици во 
Општина Валандово во 2022 година  
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СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и 
улици во Општина Валандово во 2022 година, што Советот на 
Општина Валандово ја донесе на осмата редовна седница, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/10                                     Градоначалник 
01.03.2022 год.                       на Општина Валандово 
Валандово                                    Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа за член 14 став 4 од Законот за јавните 
патишта (“Службен весник на РМ” бр.84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/12, 187/13, 
39/14, 42/14, 166/147, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 
“Службен весник на РСМ” бр.174/21), со член 22 став 1 точка 4 
и член 62 во врска од Законот за локалната самоуправа 
патишта (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 15 став 1 
точка 4, член 21 став 1 точка 12 и член 45 од Статутот на 
Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на 
осмата редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, 
донесе 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во Општина Валандово 

во 2022 година 

Член 1 
Со оваа Програма се утврдува обемот на работа, 

средствата за изградба, одржување, реконструкција и заштита 
на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2022 
година, нивниот распоред и начинот на користење. 

Член 2 
Изградбата, одржувањето, реконструкцијата и 

заштитата на локалните патишта и улици, Општина Валандово 
во 2022 година ја планира на следниот начин и со следните 
средства: 

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

1. 720.193,93 евра во денарска противредност (по Проект 
за изградба на локални улици и патишта на 
Министерството за транспорт и врски), со намена: 
- Изградба на ул. „Моша Пијаде“ во с.Јосифово; 
- Продолжување со изградба на улица во Балинци, од 

раскрсница за црква накај горниот дел од селото; 
- Изградба на улица во Валандово, од населбата 

„Мечкин даб“ до новите градски гробишта и крак со 
поврзување во Регионален пат Р 1105; 

- Изградба на втора фаза од пат за поврзување на 
населено место Горна Мала во Регионелан пат Р 
1105. 

 

2. - 2.850.000,00 денари (од Агенција за државни 
патишта) 
- 17.017.309,00 денари (13.126.000,00 денари за 

изградба, 3.891.309,00 денари за реконструкција, 
средства од Буџет на Општина Валандово), 

 

со намена за изградба и реконструкција на: 
- Улици во населените места во општината; 
- Улици во градот Валандово. 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ 
И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈОТ    

- 300.000,00 денари за одржување на улици и патишта 
(средства од Буџетот на Општина Валандово). 
 

НАДЗОР НАД ГРАДБИТЕ 
 

- 500.000,00 денари (средства од Буџетот на 
Општина Валандово). 

 
ЕКСПРОПРИЈАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 

- 100.000,00 денари (средства од Буџетот на 
Општина Валандово). 

 

Член 3  
Доколку во постапката за јаван набавка, за реализација 

на планираните изградби, се постигне пониска цена од 
висината на планираните средства со оваа програма и доколку 
во текот на годината се обезбедат дополнителни средства за 
изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните 
патишта и улици во Општина Валандово, соодветно ќе се 
извршти дополнување на оваа програма. 

 

Член 4 
Програмата влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен гласник на Општина Валандово“ 

Бр.08-16/10        Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 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 изградба, реконструкција 

и одржување на локалните водоводи и фекални 
канализации во Општина Валандово во 2022 година 

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални 
канализации во Општина Валандово во 2022 година, што 
Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна 
седница, одржана на ден 28.02.2022 година. 

Бр.09-228/11                                        Градоначалник 
01.03.2022 год.                          на Општина Валандово 
Валандово                                       Перо Костадинов 

_____________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 14 и 
член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 
Општина Валандово, на осмата редовна седница, одржана на 
ден 28.02.2022 година, донесе: 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција и одржување на локалните 

водоводи и фекални канализации во Општина Валандово 
во 2022 година 

Со Програмата се опфатени активностите на 
општината во 2022 година на планот на изградбата, 
одржувањето и реконструкцијата на системи за 
водоснабдување на населените места и изградбата на 
фекални канализации во истите. 

ВАЛАНДОВО 

Канализација 

Ќе се отпочне со изградба на пречистителна станица, 
со средства од донација. 

РАБРОВО 

Канализација 

Ќе се продолжи со работите за изградба на 
канализациониот систем и тоа главен колектор, со должина од 
1659м и секундарна мрежа со должина од 4.570 м. 
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Изведувач на работите е Конструктор ДОО Скопје. 
Вкупната вредност на работите изнесува 33.906.228,00 

денари, а средствата се обезбедени од Влада на РСМ. 

КАЛКОВО 

Водовод 

Со средства обезбедени преку Европската 
Инвестициона Банка во износ од 61.186,00 ЕВРА (3.786.043,00 
МКД), се планира изградба на каптажен зафат на изворската 
вода и нов резервоар со зафатнина на мокра комора од 150 
кубни метри. 

Со средства од Министерство за транспорт и врски во 
износ од 5.000.000,00 денари се планира изградба на доводен 
цевковод од резервоарот до секундарната мрежа во селото, со 
должина од 1072м. 

ГОРНА МАЛА 

Канализација 

Ќе се изработи техничка документација за фекална 
канализација. 

 
Свои инвестициони активности на планот на 

одржувањето и надградбата на водоснабдителните и 
канализационите системи во општината со кои управува ЈП 
Комунален сервис Валандово, ќе има и јавното претпријатие 
преку реализација на  Програмата за работа и развој на 
претпријатието за 2022 година. 

 
Програмата влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен гласник на Општина Валандово“ 

Бр.08-16/11         Совет на Општина Валандово 
28.02.2022 год.                               Претседател 
Валандово                            Владимир Марков 

_____________________________ 
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