OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
Ul:,,M.M.Brico,, br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550
E-mail:opde@sonet.com.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 4
22.03.2012 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{ti raboti

Март, 2012

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден
22.03.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 34.седница
на Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што
Советот на Општина Делчево ги донесе на својата 34.редовна седница која се
одржа на ден 15.03.2012 година и нејзиното продолжение кое се одржа на ден
22.03.2012 и тоа:
1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2011 година;
2. Одлука за усвојување на Завршната сметка на Општина Делчево за 2011
година;
3. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Општина
Делчево за 2011 година;
4. Заклучок за усвојување на Буџетски календар за 2013 година;
5. Програма за одржување на јавната чистота во Општина Делчево за 2012
година;
6. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ –
Делчево за 2011 година ;
7. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на СОУ „М. М. Брицо“-Делчево за
2011 година;
8. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
2011 година;
9. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Св. Климент Охридски“ –
Делчево за 2011 година ;
10. Мислење за изведување на
екскурзија низ РМ со ученици од трето
одделение;
11. Мислење за изведување на
екскурзија низ РМ со ученици од шесто
одделение;
12. Мислење за изведување на екскурзија низ РМ со ученици од осмо
одделение;
13. Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за
2011 година;
14. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работењето на ЈПКД
„Брегалница„ – Делчево за 2011 година;
15. Одлука за патрон празник на Општина Делчево;
16. Одлука за отуѓување на автобус сопственост на општина Делчево;
17. Одлука за начинот и условите за издавање под закуп на простории во
зградата на Општина Делчево - Стар здравствен дом (амбуланта)
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-823/1
22.03.2012 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“
бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на Општина Делчево на својата 34.
седница одржана на 15.03.2012 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2011
година изнесуваат:

Планирани

Вкупни приходи
-

даночни приходи
неданочни приходи
капитални приходи
приходи од дотации
трансфери
донации

Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

96.816.680

Реализирани

88.682.405

27.773.000
15.344.000
6.600.000
23.495.000
22.305.000
2.299.680

30.888.977
9.228.830
3.382.355
23.502.770
20.038.134
1.641.339

96.816.680

85.752.545

96.666.680

85.614.665

150.000

137.880

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Делчево на 31.12.2011 година
изнесува:
-Салдо на 31-12-2011
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинансирачки активности
Салдо буџет донации

2.929.860
1.322.602
689.972
545.644
371.642

денари
денари
денари
денари
денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот
буџет во износ од 1.322.602 денари се пренесува како прилив на основниот
буџет на општина Делчево за 2012 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
дотации во износ од 689.972 денари се пренесува како прилив на буџетот на
дотации на општина Делчево за 2012 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ од 545.644 денари се пренесува како
приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Делчево за
2012 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
донации во износ од 371.642 денари се пренесува како приход на буџетот на
донации на општина Делчево за 2011 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
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Делчево за 2011
година ќе се објави во “Службен гласник на општина Делчево“.
Број 07-706/1
15.03.2012 година
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата
34.редовна седница, одржана на ден 15.03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Завршната сметка
на Буџетот на Општина Делчево за 2011 година
Член 1
Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС делчево за 2011 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-707/1
15.03. 2012 Г.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
34.редовна седница, одржана на ден 15.03. 2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Делчево за 2011 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на Општина Делчево за 2011 година.
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-708/1
15.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

BUXETSKI KALENDAR ZA 2013 GODINA
1.Sovetot na Op{tinata go donesuva buxetskiot kalendar vo mesec
JANUARI-MART.
2.Ministerot za finansii izgotvuva izve{taj i go dostavuva do Vladata vo mesec
MART.
3.Sovetot na op{tinata ja donesuva ili razgleduva fiskalnata strategija na
op{tinata vo mesec MART ili APRIL.
4.Gradona~alnikot na op{tinata gi utvrduva glavnite nasoki za
podgotvuvawe na finansisikite planovi na op{tinskite buxetski korisnici, vo
mesec MAJ.
5.Gradona~alnikot na op{tinata gi dostavuva do op{tinskite buxetski korisnici
glavnite nasoki za izgotvuvawe na finansisikite planovi, vo mesec MAJ.
6.Op{tinskite buxetski korisnici gi dostavuvaat do op{tinata svoite predlog
buxetski presmetki - finansiski planovi, so obrazlo`enie za visinata na
iznosite vo mesec JUNI-JULI.
7.Finansiskiot oddel na op{tinskata administracija gi analizira barawata na
op{tinskite buxetski korisnici i go izvestuva Gradona~alnikot za osnovnite
parametri (zgolemeni ili namaleni barawa) vo mesec AVGUST-SEPTEMVRI.
8.Ministerot za finansii go dostavuva do op{tinata buxetskiot cirkular najdocna
do krajot na mesec SEPTEMVRI.
9.Finansiskiot Oddel na op{tinskata administracija zaedno so Gradona~alnikot na
op{tinata go podgotvuvaat predlog-buxetot na op{tinata vo mesec OKTOMVRINOEMVRI.
10.Gradona~alnikot na op{tinata go dostavuva do Sovetot na op{tinata predlog
buxetot na op{tinata vo mesec NOEMVRI.
11.Sovetot na op{tinata go donesuva buxetot na op{tinata za narednata godina
najdocna do krajot na mesec DEKEMVRI.

Broj 07-709/1
15.03.2012
Del~evo

Sovet na Op{tina Del~evo
Pretsedatel,
Nikol~e Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 12 od Zakonot za javna ~istota ("Slu`ben vesnik na R.M." br.
111/08), ~len 7 od Odlukata za odr`uvawe na javnata ~istota vo Op{tina Del~evo
("Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo" br.8 od 17.11.2008) i ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br. 5/02), Sovetot na Op{tina
Del~evo na prodol`enieto na 34.sednica odr`ano na den 22.03. ja donese slednata:
PROGRAMA
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^ISTOTA
VO OP[TINA DEL^EVO ZA 2012 GODINA
VOVED
Pod poimot odr`uvawe na javnata ~istota se podrazbira ~istewe (miewe i
metewe) na javnite povr{ini i otvorenite prostori na javnite objekti kako i ~istewe
na sneg i mraz vo zimski uslovi.
So Programata za odr`uvawe na javnata ~istota se predviduvaat vidot i obemot
na rabotite {to treba da se izvr{at, finansiskite sredstva potrebni za realizacija
kako i vremenskite rokovi za izvr{uvawe na rabotite i dinamikata i na~inot na
izvr{uvawe na rabotite.
Soglasno Odlukata za odr`uvawe na javnata ~istota vo Op{tina Del~evo
donesena od Sovetot na Op{tina Del~evo broj 07-701/1 od 14.11.2008 godina,
odr`uvaweto na javnata ~istota vo Op{tina Del~evo go vr{i Javnoto pretprijatie za
komunalni dejnosti "Bregalnica"-Del~evo..
VID I OBEM NA RABOTITE
So Programata se predvideni raboti za odr`uvawe na javnata ~istota od slednite
javni povr{ini : ulici, trotoari, plo{tadi, kejovi, mostovi, parking prostori,
pazari{en prostor, pe{a~ki pateki, parkovski povr{ini i gradsko zelenilo i drugi
uredeni otvoreni prostori.
Vo odr`uvawe na javnata ~istota }e se izvr{uvaat slednite raboti:
-Metewe na ulici, trotoari, pe{a~ki pateki, parkinzi, pazari{en prostor i drugi
otvoreni javni povr{ini;
- Miewe na ulicite i javnite povr{ini;
-Sobirawe i transportirawe na smetot od ulicite, trotoarite i javnite povr{ini,
praznewe na korpi za otpadoci, otstranuvawe na atmosferski nanosi;
-^istewe na snegot i mrazot vo zimski uslovi od trotoarite i javnite parking
prostori.
DIINAMIKA, VREMENSKI ROKOVI I NA^IN NA IZVR[UVAWE NA RABOTITE
Meteweto na ulicite i drugite javni povr{ini (trotoari, pe{a~ki pateki, parking
prostori) vo centralnoto gradsko podra~je, kade javnite povr{ini se so gusta
frekvencija na dvi`ewe }e se vr{i sekoj raboten den vo nedelata osven vo zimski
uslovi pri pogolemi vrne`i na sneg koga }e se vr{i ~istewe na snegot i mrazot od
trotoarite i pe{a~kite patekи.
Vo zavisnost od vremenskiot period vo godinata meteweto na ulicite }e se vr{i:
- od 05.00 - 13.00 ~asot vo periodot od 01.04 do 31.10 (leten period)
- od 07.00 - 15.00 ~asot vo periodot od 01.11 do 31.03 (zimski period)
METEWE NA ULICI I JAVNI POVR[INI
R.br
1

Ulica-javna povr{ina

Povr{ina
m2

ul."Mar{al Tito" (Od Veterinarna stanica do kasarna)
3.400

2

ul."M.M.Brico" (Od mostot na r.Bregalnica - semaforite od
dvete strani na bulevarot, do zgrada na Op{tina Del~evo )

3

Bulevar "Makedonija" (Od AD Frotirka do [umsko stopanstvo )

4

ul."Industriska" (od spoj so Bul.Makedonija, ulica kon pazar do
ul."M.Tito)
ul."N.J.Vapcarov" (Od "Damjanov" -OU "Van~o Prke'-Gradski
park ASNOM)
Kej na Osloboduvawe, (Od mostot do Gradski stadion)
Gradski pazar
Parking pred spomen dom ASNOM
Parking pred Zdraven dom
Detski igrali{ta vo Milkovo brdo, Star rasadnik i igrali{te
zad Star po`aren dom
VKUPNO:

3.200
4.500

5
6
7
8
9
10

1.500
1.800
1.500
1.500
1.200
850
1800
21.250

-Mieњето na ulicite }e se izvr{uva vo letniot period (01.04 do 31.10) vo vremenskiot
interval od 04-07 чasot edna{ vo nedelata.
MIEWE NA ULICI
R.br
1
2

ULICA
Bulevar "Makedonija" (Od benzinska pumpa "Makpetrol" do
raskrsnica so ul. "Skopska)
ul."M.M.Brico" (Od mostot na r.Bregalnica - semaforite od
dvete strani na bulevarot, do zgrada na Op{tina Del~evo )

Povr{ina
m2
4.500
3.200

3

ul. "Mar{al Tito" (Od Veterinarna stanica do kasarna)

4

ul."N.J.Vapcarov" (Od "Damjanov" -OU "Van~o Prke'-Gradski
park ASNOM)
ul. "Svetozar Markovi}"
VKUPNO:

3.400

5

1.800
1.500
14.400

-Sobirawe na otpadoci od ulicite, trotoarite i javnite povr{ini, praznewe na
korpi za otpadoci, otstranuvawe na nanosi od atmosferski vlijanija (pesok, kamen,
kal, lisja i sl. po porojni do`dovi) se vr{i sekoj raboten den vo godinata.
ULICI I POVR[INI OD KOI SE SOBIRAAT OTPADOCI
R.br

Ulica-javna povr{ina

Povr{ina
m2
ul."Mar{al Tito"
3.400
1
ul."M.M.Brico"
3.200
2
Bulevar "Makedonija"
4.500
3
ul."N.J.Vapcarov"
1.800
5
Gradski park ASNOM
3.500
6
Gradski pazar
1.500
7
Kej na reka Bregalnica
2.500
8
VKUPNO:
20.400
- Vo zimski uslovi koga ulicite se prekrieni so sneg i e onevozmo`eno redovnoto
metewe na ulicite i javnite povr{ini opfateni so ovaa Programa JPKD "Bregalnica" -

Del~evo }e vr{i ~istewe na snegot od trotoarite i nivno posipuvawe so sol i pesok vo
centralnoto gradsko podra~je kako i kaj detskite ustanovi, pe{a~ki premini,
mostovite, parkirali{ta i site drugi prometni javni povr{ini vo gradot.
^isteweto na snegot pred objektite (pristapot do samiot objekt) e obvrska na
samite korisnici i spostvenici na objektite.
Vo zimski uslovi }e se vr{i ~istewe na snegot i mrazot od slednite javni povr{ini:
^ISTEWE NA SNEG I MRAZ VO ZIMSKI USLOVI
R.br

Javna povr{ina

Povr{ina
m2
2.500
2.500
2.500
500
500
1.500

Trotoari na ul."Mar{al Tito"
Trotoari na ul."M.M.Brico"
Trotoari na Bulevar "Makedonija"
Trotoar na ul."Industriska"
Trotoar na ul."Svetozar Markovi}"
Kej na Osloboduvawe, (desniot trotoar gledano kon Gradski
stadion)
Parking pred spomen dom ASNOM
Parking pred Zdraven dom "Goce Del~ev"
Gradski pazar
Trotoar Pred Dom na penzioneri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

1.500
900
1.500
/

VKUPNO:

13.900

FINANSISKI SREDSTVA POTREBNI ZA IZVR[UVAWE NA RABOTITE
PREGLED
Na potrebni finansiski sredstva za sproveduvawe na programata za odr`uvawe na
javnata ~istota vo Op{tina Del~evo za 2012 godina
R.b

Pozicija

1.

Metewe na ulici i javni
povr{ini-sekojdnevno (282 dena
vo godina)
Sobirawe otpadoci od javni
povr{ini-sekojdnevno 282 d.
^istewe na sneg i mraz vo zimski
uslovi-zimski period

2.
3
4.

Nabavka i postavuvawe na
uli~ni korpi za otpadoci

Ed.
mera

Koli~ina
(povt vo god)

Ed.
cena

m2
m2

(19.450h282)
5.484.900
(20.400h282)
5.752.800

m2

13.900

8,50

br.

20

3.000,00
VKUPNO:

Vkupna cena

0,25

1.371.225,00

0,15

862.920,00
319.750,00
60.000,00
2.613.895

PLANIRANI PRIHODI
R.b
1
2
3

PRIHODI
Nadomest za javna ~istota od doma}instva
Nadomest za javna ~istota od pravni lica
Sredstva od Buxet na Op{tina Del~evo
VKUPNO

Iznos vo denari
1.350.000,00
360.000,00
903.895,00
2.613.895,00

Naplatata na nadomestokot za odr`uvawe na javnata ~istota }e ja vr{i JPKD
"Bregalnica"-Del~evo preku dostavuvawe na smetkite za sobirawe i transportirawe na
komunalen otpad.
Nadomestokot za odr`uvawe na javnata ~istota na smetkata }e se prika`uva
odvoeno.
Sredstvata sobrani od nadomestokot za odr`uvawe na javnata ~istota se prihod na
buxetot na Op{tina Del~evo i se koristat za finansirawe na ovaa Programa.
Prenesuvaweto na sredstvata od buxetot na Op{tina Del~evo na davatelot na
uslugata JPKD "Bregalnica"-Del~evo }e se vr{i vrz osnova na sklu~en dogovor po
dostaveni mese~ni fakturi za izvr{eni raboti od strana na JPKD "Bregalnica"Del~evo.
Br 07-710/1
22.03.2012 god.
Del~evo

Sovet na Op{tina Del~evo
Pretsedatel,
Nikol~e Trajanovski, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
34.редовна седница, одржана на ден 15.03. 2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево
тоа:

1. Се усвојува Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево и
-

на
на
на
на
на
на
на

сметката
сметката
сметката
сметката
сметката
сметката
сметката

7200102259787-10
7200102259903-14
7200102259603-12
1500102259603-14
1500102259785-14
7200102259875-12
7200102259785-27

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-711/1
15.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на продолжението
на 34.редовна седница, одржано на ден 22.03. 2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На СОУ „М.М.Брицо“Делчево

1. Се усвојува Завршната сметка на СОУ “М.М.Брицо – Делчево и тоа:
- буџетска сметка
1600-105-371-603-14
- наменска буџетска сметка
7200-105-371-903-10
- сметката за сопствени приходи 7200-105-371-787-15
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-712/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на продолжението на
34.редовна седница, одржана на ден 22.03. 2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ “Ванчо Прке“ – Делчево за 2011
година и тоа:
- наменска сметка 720 010 543 690 314
- сметка за плати и надоместоци 160 010 543 660 319
- сметката за сопствени приходи 720 010 543 678 710
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-713/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на продолжението
на 34.редовна седница, одржано на ден 22.03. 2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ Св. „Климент Охридски“Делчево

1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ Св.“Климент Охридски“ –
Делчево за 2011 година и тоа:
- буџетска сметка
- наменска буџетска сметка
- сметката за сопствени приходи
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-714/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“
бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички
екскурзии и други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,
бр.03-96/1 ОД 07.03.2012 година,а согласно член 7 став 1 од Правилникот за
начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
продолжението на 34.редовна седница, одржана на ден 22.03.2012 година, го
дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево

2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-715/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“
бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички
екскурзии и други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,
бр.03-95/1 ОД 07.03.2012 година,а согласно член 7 став 1 од Правилникот за
начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
продолжението на 34.редовна седница, одржано на ден 22.03.2012 година, го
дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
шесто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево

2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-716/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“
бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички
екскурзии и други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,
бр.03-103/1 ОД 09.03.2012 година,а согласно член 7 став 1 од Правилникот за
начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
продолжението на 34.редовна седница, одржано на ден 22.03.2012 година, го
дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од осмо одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
осмо одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево

2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.

Број 07-717/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на продолжението на
34.редовна седница, одржана на ден 22.03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2011 година
Член 1
Со оваа Одлука се
Делчево за 2011 година.

усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –

Член 2
Одлуката влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-718/1
22.03.2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на продолжението
на 34.редовна седница, одржано на ден 22.03. 2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишниот извештај за работењето
на ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2011 година
1.Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЈПКД „Брегалница“
– Делчево за 2011 година.
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-719/1
22.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/2002) и Барање од МПЦ – Охридска архиепископија Брегалничка
православна епархија, Православен митрополит Брегалнички бр.07-597/1 од
06.03.2012 година, Советот на Општина Делчево, на својата 34.редовна
седница, одржана на ден 15.03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за патрон празник на Општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука 24 Мај- Денот на македонските просветители
се
прогласува за патрон празник на Општина Делчево, а светите Кирил и Методиј
се прогласуваат за патрони и заштитници на Општина Делчево.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-720/1
15.03.2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), член 2 и 3 од Правилникот за условите и начинот за продажба и
давање на користење на ствари во сопственост на Општина Делчево бр. 07461/1, како и Одлуката за измени и дополнување на Правилникот за условите и
начинот за продажба и давање на користење на ствари во сопственост на
Општина Делчево бр. 07-546/1 од 23.02.2012, а во согласност со Договорот за
донација бр.08-10/1 од 03.01.2012 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 34.редовна седница, одржана на ден 15.03. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за отуѓување на автобус
сопственост на Општина Делчево
Член 1
Се отуѓува автобус сопственост на Општина Делчево.
Член 2
Автобусот од член 1 на оваа одлука е со следните податоци:
-Број на шасија: VO390088/0784
-Број на мотор: 1011887/155
-Марка: IKARUS
-тип: IK 111P
-Година на производство:1988
-Сила на мотор:162KW

-Работна зафатнина на мотор:-cm3
-Маса на празно возило:-kg
-Места за седење:24
-Места за стоење:88
-Боја на каросерија: 74 црвена и 45 крем
-Регистарска ознака: SK-664-LB
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-721/1
15.03. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа од Правилникот за
условите и начинот за продажба и давање на користење на ствари во
сопственост на Општина Делчево бр. 07-461/1, како и Одлуката за измени и
дополнување на Правилникот за условите и начинот за продажба и давање на
користење на ствари во сопственост на Општина Делчево бр. 07-546/1 од
23.02.2012, Советот на Општина Делчево, на својата 34.редовна седница,
одржана на ден 15.03. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
За начинот и условите за
издавање на простории во
Зградата на Општина Делчево
(Стар здравствен дом - амбуланта)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат начинот и условите за издавање под закуп
на простории во зградата на Општина Делчево - Стар здравствен дом
(амбуланта), на ул. „М. М.Брицо“ бр.40 во Делчево.
Член 2
Општина Делчево е сопственик на вкупно 15 простории со вкупна
површина од 270 м2, од кои ќе се издаваат 14 простории и тоа:
1.На приземје 3 простории
-просторија 1 со површина
-просторија 2 со површина
-просторија 3 со површина
2. На кат 11 простории
-просторија 1 со површина
-просторија 2 со површина
-просторија 3 со површина
-просторија 4 со површина
-просторија 5 со површина
-просторија 6 со површина
-просторија 7 со површина
-просторија 8 со површина

од 10,26 м2
од 19,44м2
од 14,41 м2
од
од
од
од
од
од
од
од

9,55 м2
11,88 м2
18,79 м2
11,27 м2
12,89м2
11,03 м2
20,18 м2
40,93 м2

-просторија 9 со површина од 19,28 м2
-просторија 10 со површина од 18,84 м2
-просторија 11 со површина од 20,12 м2
Член 3
За издавање на просториите сопственост на Општина Делчево се
утврдува надоместок по 3 евра/м2 во денарска противвредност.
Просториите ќе се издаваат под закуп по поднесено барање од страна на
странката, а предност при издавањето на просториите ќе имаат подрачните
единици на министерствата и други државни институции.
Член 4
За секоја издадена просторија под закуп Општина Делчево и закупецот ќе
склучат меѓусебен Договор за закуп со кој ќе бидат регулирани сите меѓусебни
права и обврски.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево„.
Број 07-722/1
15.03.2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

