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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 донесување на 
урбанистички план за село Калково,  

Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на 

урбанистички план за село Калково, Општина 

Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 

донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана 

на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/2                                Градоначалник 
03.10.2022 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 93 од Законот за 

урбанистичко планирање (“Службен весник на РСМ” 

бр.32/20), 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 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 

за донесување на урбанистички план за  

село Калково, Општина Валандово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план 

за село Калково, Општина Валандово (плански период 

2014-2024), со површина на плански опфат од 30,31 ха, 

изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, 

сообраќај и екологија ДООЕЛ Скопје со технички број 

42/2014 од јули 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). 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Валандово”. 

 

Бр.08-96/2                  Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 
Годишна програма за работа на СОУ„Гоце Делчев” 

Валандово за учебната 2022/2023 година 
 

                   СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на 

Годишна програма за работа на СОУ„Гоце Делчев” 

Валандово за учебната 2022/2023 година, што Советот 

на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 
Бр.09-915/4                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за 

средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 

42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 

49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 

98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен 

весник на РСМ“ бр.229/20), 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 29 и член 

45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на 

Општина Валандово на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за донесување на Годишна Програма за работа на 
СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 

2022/2023 година 
 

Член 1 

СЕ ДОНЕСУВА Годишна Програма за работа на 

СОУ „Гоце Делчев“-Валандово за учебната 2022/2023 

година, која Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“- 

Валандово ја има утврдено со Одлука бр.01-283/2 од 

31.08.2022 година.  

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Валандово“. 

Бр.08-96/4                  Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 Одлука за донесување на  
Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка” 

Валандово за учебната 2022/2023 година 
 

               СЕ ОБЈАВУВА  Одлуката за донесување на 

Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка” 

Валандово за учебната 2022/2023 година, што Советот 

на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 
Бр.09-915/6                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 2 и член 

168 став 3 од Законот за заштита на децата („Службен 

Весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 

25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 

„Службен Весник на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 

311/20, 294/21 и 150/22), 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 29 и член 45 од 

Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 

Валандово на четиринаесеттата редовна седница, 

одржана на ден 30.09.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за донесување на Годишната Програма за работа на 

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022-2023 година 

 

Член 1 

  СЕ ДОНЕСУВА Годишна Програма за работа на 

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022-2023 година, која 

Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, ја има 

утврдено со Одлука бр.02-84/3 од 22.09.2022 година.  

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Валандово“. 

 

Бр.08-96/6                  Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 
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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 план 
за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за 

село Јосифово и формирање на нови градежни 
парцели 

 

 СЕ ОБЈАВУВА  Одлуката за донесување на план 

за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за село 

Јосифово и формирање на нови градежни парцели, што 

Советот на Општина Валандово ја донесе на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/8                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа член 20 став 3 а во врска со член 63 

став 9 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен 

весник на РСМ” бр.32/20), член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 

5/2002”) и член 21 став 1, точка 7 и член 45 и 47 став 1 од 

Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 

Валандово на четиринаесеттата редовна седница, 

одржана на ден 30.09.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 

за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 
КО Јосифово, од УП за село Јосифово и 

формирање на нови градежни парцели ГП бр.9.08.1 
и ГП бр.9.08.2 КO Јосифово, Општина Валандово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се донесува план за 

парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово, од УП за село 

Јосифово и формирање на нови градежни парцели ГП 

бр.9.08.1 и ГП бр.9.08.2 КO Јосифово, Општина 

Валандово, изработен oд ДГПН „ГОЈА“ ДООЕЛ Гевгелија 

со технички број 0701-195 од 13.10.2021 година. 

 

Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на Општина 

Валандово, да постапи согласно член 20 став 3 и член 63 

став 9 од Законот за урбанистичко планирање. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Валандово”. 

 

Бр.08-96/8                 Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 
висината на надоместокот за поставување на 

инсталации, објекти и опрема во патниот, 
заштитниот појас и трупот на општинските патишта 

и улици во Општина Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката 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, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/9                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 62, а во врска со член 55, 

став 1 точка 4 од Законот за јавните патишта („Сл.весник 

на РМ“ 84/08, 52/09, 114/09, 39/10, 124/10, 23/11, 52/11, 

44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 

116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Сл.Весник на СРМ“ 

174/21), член 62 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002”) и член 21 став 1 

точка 5 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина 

Валандово, Советот на Општина Валандово на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

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 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува финансискиот 

надоместок кој го плаќаат физичките и правните лица за: 

а) поставување натписи и рекламни табли во 

заштитниот појас; 

б) приклучување на пристапен пат на јавен пат;  

          в) изградба и користење на комерцијални објекти 

на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од 

населено место;  

 г) прекумерно користење на пат; 

 д) вонредниот превоз и 

 ѓ) штета сторена на патот и објектите на патот.  
 

Надоместокот од ставот (1) од овој член ќе се 

наплатува во постапката за издавање на одобрување за: 

поставување натписи, рекламни објекти и рекламни 

табли во заштитниот појас на локалните патишта за 

вонреден превоз и за прекумерно користење на пат  за 

кои се поднесува барање до Општина Валандово 

согласно одредбите од член 41 од Законот за јавни 

патишта. 
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Член 2 

 За поставување на натписи и рекламни табли 

во заштитниот појас на локалните патишта и улици се 

плаќа надоместок во износ од: 

- за натписи и рекламни табли со површина до 1м2, 

еднократен надоместок во износ од  10.000,00 денари; 

- за натписи и рекламни табли со површина 

поголема 1м2, еднократен надоместок во износ од  

30.000,00 денари. 
 

Член 3 

 За приклучување на пристапен пат на јавен пат, 

се плаќа еднократен надоместок во износ од 60.000,00 

денари. 
 

Член 4 

 За изградба и користење на комерцијални 

објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од 

населено место, се плаќа еднократен надоместок во 

износ од 120.000,00 денари. 
 

Член 5 

 За прекумерно користење на пат, се плаќа 

надоместок во износ од 100.000,00 денари по километар 

годишно. 
 

Член 6 

 За вонредниот превоз, се плаќа надоместок во 

износ од 300.000,00 денари по километар за еден 

линиски превоз. 

Ако за вонредниот превоз е потребно да се 

преземат мерки за обезбедување, потпирање и 

зајакнување на објектите на патот и слично, трошоците 

во врска со преземањето на тие мерки ги поднесува 

превозникот. 
 

Член 7 

 За штета сторена на патот и објектите на патот, 

се плаќа надоместок во износ од 1.100,00 денари по 

метар должен, оштетен пат. 
 

Член 8 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Општина Валандово”. 
 

Бр.08-96/9                 Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 сопствено учество и 
одобрување на финансиски средства на Општина 

Валандово за реализација на проектот „Изградба на 
водоводен систем во село Калково – резервоар,  

фаза I” 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката 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”, 
што Советот на Општина Валандово ја донесе на 
четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 
30.09.2022 година. 
 

Бр.09-915/11                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

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

став 1 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 а во 

врска со Одлуката на Влада на Република Македонија за 

распределба на средства согласно Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 

води“ бр. 51-5296/4 од 24.11.2010 година („Службен 

весник на РМ“ бр.154/2010, 113/2015 и 29/2019), Советот 

на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна 

седницата одржана на ден 30.09.2022 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски 
средства на Општина Валандово за реализација на 
проектот „Изградба наводоводен систем во село 

Калково – резервоар, фаза I“ 
 

Член 1 

Советот на Општина Валандово дава 

согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Валандово во реализација на 

проектот „Изградба на водоводен систем во село 

Калково – резервоар, фаза I“, доколку се јави потреба за 

истите. 
 

Член 2 

Општина Валандово ќе учествува во проектот 

со вкупен износ кој ќе претставува разлика помеѓу 

преостанатите средства кои општина Валандово ги има 

добиено, а неискористено, согласно Одлуката на Влада 

на Република Северна Македонија за распределба на 

средства согласно договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ бр. 51-

5296/4 од 24.11.2010 година („Службен весник на РМ“бр. 

154/2010, 113/2015 и 29/2019) и вкупниот износ на 

финансиски средства потребни за целосна реализација 

на проектот „Изградба на водоводен систем во село 

Калково – резервоар, фаза I“, а кој изност ќе биде 

утврден по завршувањето на постапката за јавна набавка 

и склучување на договор. 
 

Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука ќе бидат 

обезбедени и исплатени од Буџетот на Општина 

Валандово. 
 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе се објави во „Службен гласни на 

општина Валандово“. 
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Бр.08-96/11                 Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 изменување на 
Одлуката за одобрување на еднократна парична 

помош на лицата со попреченост на подрачјето на 
Општина Валандово 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување на 

Одлуката за одобрување на еднократна парична помош 

на лицата со попреченост на подрачјето на Општина 

Валандово, што Советот на Општина Валандово ја 

донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана 

на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/12                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 6 став 3 и член 11 став 1 

алинеја 2 од Законот за социјална заштита („Службен 

весник на РСМ“ бр.104/19,146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 

163/21, 294/21 и 99/22), член 22 став 1, точка 7, член 36 

став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/2002), член 15 став 1 точка 7, чен 21 став 1 точка 43, 

член 45 и член 47 став 1  од Статутот на Општина 

Валандово и Програмата за активности на Општина 

Валандово во областа на социјалната заштита и заштита 

на децата во 2022 година („Службен гласник на Општина 

Валандово“ бр. 16/2021), Советот на Општина 

Валандово на четиринаесеттата редовна седница 

одржана на 30.09.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 

за изменување на Одлуката за одобрување на 

еднократна парична помош на лицата со 

попреченост на подрачјето на Општина Валандово 

 

Член 1 

Во Одлуката за одобрување на еднократна 

парична помош на лицата со попреченост на подрачјето 

на Општина Валандово бр.08-82/5 од 29.08.2022 година 

(„Службен гласник на Општина Валандово“ бр.7/22), се 

врши следната измена: 

- Членот 6 се менува и гласи: 

„Постапката за доделување на еднократна 
парична помош утврдена со оваа Одлука, ќе ја води 
Комисија составена од 5-7 члена, формирана од 
Градоначалникот на Општина Валандово.” 
 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/12                Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за реализација на програмските 
активности на Фудбалскиот клуб „Победа” 

Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за реализација на програмските активности на 

Фудбалскиот клуб „Победа” Валандово, што Советот на 

Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/13                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на 

програмски активности на Фудбалски клуб „Победа“ 

Валандово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

60.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово, за 

реализација на програмски активности.  

 

Член 2 

Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 

трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски 

клуб „Победа“ Валандово, број 200001634535837 

депонент Стопанска банка АД Скопје.  
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Член 3 

Корисникот е должен, одобрените средства, 

наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од 

нивната реализација да достави финансиски извештај со 

фотокопија од документацијата за намената за која се 

искористени.  
 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 
 

Бр.08-96/13                Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за реализација на програмски активности 
на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, 

Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за реализација на програмски активности на 

Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово , 

што Советот на Општина Валандово ја донесе на 

четиринаесеттата  редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година. 
 

Бр.09-915/14                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, 

донесе  
 

О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Клуб за мал фудбал 

„Проект“ с.Јосифово, Валандово  
 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

120.000,00 денари, на КМФ „Проект“ с.Јосифово, 

Валандово, за реализација на програмски активности.  
 

Член 2 

Исплатата на средствата да се изврши од програма 

АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до 

спортски клубови, на сметка на Клубот за мал фудбал 

„Проект“ с.Јосифово, Валандово, број 210062187090111 

депонент НЛБ Банка АД Скопје.  

 

Член 3 

Корисникот е должен, одобрените средства, 

наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од 

нивната реализација да достави финансиски извештај со 

фотокопија од документацијата за намената за која се 

искористени.  

 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/14               Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 Одлука за одобрување на 
средства за реализација на програмски активности 

на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за реализација на програмски активности на 

Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово, што Советот 

на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата  

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/15                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, 

донесе  
 

О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на 
програмски активности на Фудбалски клуб 

„Младост МФКУ“ Удово 
 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

30.000,00 денари, на ФК „Младост МФКУ“ Удово, за 

реализација на програмски активности.  
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Член 2 

Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 

трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски 

клуб „Младост МФКУ“ Удово, број 200002983247505 

депонент Стопанска банка АД Скопје.  

 

Член 3 

Корисникот е должен, одобрените средства, 

наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од 

нивната реализација да достави финансиски извештај со 

фотокопија од документацијата за намената за која се 

искористени.  

 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 
Бр.08-96/15              Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за реализација на програмските 
активности на Женски фудбалскиот клуб 

„ЖФК Победа 16” Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за реализација на програмските активности на 

Женски фудбалскиот клуб „ЖФК Победа 16” Валандово, 

што Советот на Општина Валандово ја донесе на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 
Бр.09-915/16                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

зa одобрување на средства за реализација на 

програмски активности на „ЖФК Победа 16“ 

Валандово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, се одобруваат средства во износ од 

30.000,00 денари, на ЖФК „Победа 16“ Валандово, за 

реализација на програмски активности.  

 

Член 2 

Исплатата на средствата да се изврши од 

програма АО-Совет на општина, подставка 463120 

трансфери до спортски клубови, на сметка на ЖФК 

„Победа 16“ Валандово, број 210071349240146 депонент 

НЛБ Банка АД Скопје.  

 

Член 3 

Корисникот е должен, одобрените средства, 

наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од 

нивната реализација да достави финансиски извештај со 

фотокопија од документацијата за намената за која се 

искористени.  

 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

                          
Бр.08-96/16             Совет на Општина Валандово 
03.10.2022 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 
за реализирање на активности на Општинската 

Организација на Црвениот крст Валандово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување 

средства за реализирање на активности на Општинската 

Организација на Црвениот крст Валандово, што Советот 

на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/17                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 

Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата 

редовна седница одржана на ден 30.09.2022 година, 

донесе  
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О Д Л У К А 

зa одобрување средства за реализирање на 

активности на Општинската Организација на 

Црвениот крст Валандово 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 

Валандово, на Општинската Организација на Црвениот 

крст Валандово и се одобруваат средства во износ од 

20.000,00 денари, за покривање на трошоци за превоз и 

набавка на одела на на учесници од ОО на ЦК Валандово 

на Конвенцијата по прва помош која се одржа во Битола 

на 17.09.2022 година по повод Светскиот ден по прва 

помош. 

 

Член 2 

 Исплатата на одобрените средства да се 

изврши од програма АО- Совет на општина, подставка 

463160- трансфери до хуманитарни организации, на 

сметка на Општинската Организација на Црвениот крст 

Валандово број 200000001356537 депонент Стопанска 

Банка АД Скопје.  

 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 
Бр.08-96/17             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 согласност на  

ЈОУДГ „Калинка" Валандово за организирање на 
работата со помал/односно поголем број на деца од 

законски утврдениот број 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност 

на ЈОУДГ „Калинка" Валандово за организирање на 

работата со помал/односно поголем број на деца од 

законски утврдениот број, што Советот на Општина 

Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/19                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за 

заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 

44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 

21/18, 198/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 

275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 22 став 1 точка 7 и 

член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 

на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 7, член 45 и член 

47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот 

на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ 
Валандово за организирање на работата со помал, 

односно поголем број на деца од законски 
утврдениот број 

 

Член 1 

 Општина Валандово како основач на Јавната 

општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ 

Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ оваа установа, во 

зависност од условите за работа, потребата на децата и 

родителите или програмите за остварување на дејноста, 

да ја организира работата во детските градинки, во 

воспитната 2022/2023 година, со помал, односно  

поголем број на деца од законски утврдениот број. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“ . 

 

Бр.08-96/19             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за решавање на водоводната 

инфраструктура која влегува во трупот на 
улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на 

средства за решавање на водоводната инфраструктура 

која влегува во трупот на улицата во изградба „Моша 

Пијаде“ во с.Јосифово, што Советот на Општина 

Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/20                                 Градоначалник 
30.09.2022 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 член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата 
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редовна седница,  одржана на ден 30.09.2022 година, 
донесе   
 

О Д Л У К А 
зa одобрување средства за решавање на 

водоводната инфраструктура која влегува во трупот 
на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во 

с.Јосифово  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука од Буџетот на Општина 
Валандово, се одобруваат средства во износ од 
600.000,00 денари, за решавање на водоводната 
инфраструктура која влегува во трупот на улицата во 
изградба, „Моша Пијаде“ во с.Јосифово. 
 

Член 2 
 Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука 

ќе бидат трансферирани на сметката на ЈП ”Комунален 

Сервис” Валандово, кој претходно, заради непречена 

изградба на улицата „Моша Пијаде“ во с.Јосифово,  ќе ги 

изврши работите потребни за решавање на водоводната 

инфраструктура која влегува во трупот на улицата.   

Член 3 
              Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/20             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за усвојување на 
Извештајот за работата на СОУ„Гоце Делчев” 

Валандово за учебната 2021/2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за работата на СОУ„Гоце Делчев” Валандово 

за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина 

Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/3                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за работата на  

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 
2021/2022 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на 

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 

година, на кој Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ 

Валандово, има дадено согласност со Одлука бр.01-

282/1 од 31.08.2022 година.  

 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/3             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за усвојување на 
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ 

„Калинка” Валандово за учебната 2021/2022 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на 

Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка” 

Валандово за учебната 2021/2022 година, што Советот 

на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/5                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 четиринаесеттата редовна 

седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот Извештај за работата 

на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021/2022 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за 

работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021/2022 

година, кој Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ 

Валандово го има утврдено со Одлука бр.02-84/2 од 

22.09.2022 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/5             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 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 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот 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, што 

Советот на Општина Валандово го донесе на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 

Бр.09-915/7                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово и 

член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување 

на ученичките екскурзии и другите слободни активности 

на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 

19.11.2019 година и Правилник за дополнување на 

правилникот за начинот на изведување на ученичките 

екскурзии и другите слободни активности на учениците 

од основните училишта бр.12-11298/1 од 15.10.2020 

година, Советот на Општина Валандово на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 
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 
 

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на 
Програмата за изведување на екскурзии и други 
слободни активности во ООУ„Јосип Броз Тито” 
Валандово за учебната 2022/2023 година и тоа за : 
 

- еднодневна научна екскурзија со учениците од 
трето одделение во месец мај 2023 година; 

- дводневна научна екскурзија со учениците од 
шесто одделение во месец април-мај 2023 година; 

- тродневна екскурзија со учениците од деветто 
одделение во месец октомври 2022 година; 

- петдневна настава во природа со учениците од 
петто одделение во месец мај 2023 година; 

- еднодневни наставни посети. 
 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 

 

Бр.08-96/7             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 за давање позитивно 

мислење на Програмата за изведување на екскурзии 
и други слободни активности во ООУ „Страшо 

Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање 

позитивно мислење на Програмата за изведување на 

екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо 

Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година, што 

Советот на Општина Валандово го донесе на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 
Бр.09-915/18                                 Градоначалник 
03.10.2022 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 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово и 

член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување 

на ученичките екскурзии и другите слободни активности 

на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 

19.11.2019 година и Правилник за дополнување на 

правилникот за начинот на изведување на ученичките 

екскурзии и другите слободни активности на учениците 

од основните училишта бр.12-11298/1 од 15.10.2020 

година, Советот на Општина Валандово на 

четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 

30.09.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 
за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување на екскурзии и други слободни 
активности во ООУ„Страшо Пинџур” с.Јосифово, 

Валандово за учебната 2022/2023 година 
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1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на 
Програмата за изведување на екскурзии и други 
слободни активности во ООУ„Страшо Пинџур” 
с.Јосифово, Валандово за учебната 2022/2023 година и 
тоа за : 
 

- еднодневна научна екскурзија со учениците од 
трето одделение во месец мај 2023 година; 

- дводневна научна екскурзија со учениците од 
шесто одделение во месец октомври 2023 година; 

- тродневна екскурзија со учениците од деветто 
одделение во месец октомври 2022 година; 

- петдневна настава во природа со учениците од 
петто одделение во месец април - мај 2023 година; 

 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Валандово“. 
 

Бр.08-96/18             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 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 Програма за измена на Програмата 

за уредување на градежно земјиште во Општина 
Валандово за 2022 година 

 
                  СЕ ОБЈАВУВА Програмата за измена на 

Програмата за уредување на градежно земјиште во 

Општина Валандово за 2022 година, што Советот на 

Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата 

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година. 
 

Бр.09-915/10                                 Градоначалник 
03.10.2022 год.                     на Општина Валандово 
Валандово                               Перо Костадинов 

Врз основа за член 95 од Законот за градежно 

земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 15/15, 98/15, 

193/15,226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), член 22 

став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 15 

став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 8 и член 45 од 

Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина 

Валандово на четиринаесеттата редовна седница, 

одржана на ден 30.09.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена на Програмата за уредување на градежното 

земјиште во Општина Валандово за 2022 година 
 

Член 1 

Во Програмата за уредување на градежното 

земјиште во Општина Валандово за 2022 година 

(Службен гласник на Општина Валандово 17/2021) се 

вршат следните измени: 

Точка 5 „Висина на надоместок за уредување на 

градежно земјиште и негова распределба“ се менува и 

гласи: 

“Висината на надоместокот за утврдување на градежно 
земјиште изнесува: 

1 зона: 
- станбен простор (Намена А)                   1.080.00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                  1.440,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

2 зона: 
- станбен простор (Намена А)                      720,00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                10.800,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

         и сервиси (Намена Г)            7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

3 зона: 
- станбен простор (Намена А)                   1.080,00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                  1.440,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

       и сервиси (Намена Г)                               7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

4 зона: 
- станбен простор (Намена А)                      720,00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                  1.080,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

         и сервиси (Намена Г)                           7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

 
5 зона: 
- станбен простор (Намена А)                      540,00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                     720,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

                и сервиси (Намена Г)            7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

6 зона: 
- станбен простор (Намена А)                      360,00 ден. 
- деловен простор (Намена Б)                     360,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

        и сервиси (Намена Г)                           7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

7 зона: 
- деловен простор (Намена Б)                  1.080,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

        и сервиси (Намена Г)                           7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

8 зона: 
- деловен простор (Намена Б)                  1.080,00 ден. 
- производство, дистрибуција 

         и сервиси (Намена Г)                           7.200,00 ден. 
- инфраструктура (Намена Е)         10.800,00 ден. 

 
Оваа единечна цена се множи со нето 

површината на одредена просторија и со соодветен 
коефициент за таа просторија согласно Правилникот за 
степенот на уредувањето.” 
 

Во точка 9 „Преодни и завршни одредби“ став 5 

се менува и гласи:  
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“За линиски инфраструктурни градби надоместокот за 

уредување на градежно земјиште ќе се пресметува по 

150 денари за пресметковна единица 1 метар должен.” 

Член 2 

Програмата влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Валандово”. 

 

Бр.08-96/10             Совет на Општина Валандово 
30.09.2022 год.                            Претседател 
Валандово                         Владимир Марков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


