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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 8
07.11.2011 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

Ноември, 2011
Делчево

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
07.11.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 27.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 27.редовна седница која се
одржа на ден 04.11.2011 година и тоа:
1. Одлука за приоритет на проект и обезбедени средства за реализација на
проект;
2. Одлука за приоритет на проект и обезбедени средства за реализација на
проект;
3. Мислење за изведување на еднодневна зимска екскурзија „ПОНИКВА 2012“
бр.10-471/1 од 10.10.2011 година;
4. Мислење за изведување на еднодневна екскурзија низ РМ со учениците од
третите одделенија бр.10-493/1 од 01.11.2011 година;
5. Мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија низ РМ со
учениците од шестите одделенија бр.10-492/1 од 01.11.2011 година;
6. Мислење за изведување на тридневна екскурзија низ РМ со учениците од
осмите одделенија бр.10-491/1 од 01.11.2011 година;
7. Мислење на Планот и Програмата за изведување на еднодневна ученичка
активност бр.10-496/1 од 01.11.2011 година;

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-2283/1
07.11.2011 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Сл. Весник на РМ“, бр. 05/2002) и член 143 став 2 од
Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на општина
Делчево на својата 27.седница одржана на ден 04.11. 2011 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
За приоритет на проект и обезбедени средства за реализација на
проект
Член 1
Оваа Одлука се донесува за потребите за аплицирање во
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011
година, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој при Владата на РМ.
Член 2
Со оваа Одлука Советот на општина Делчево дава приоритет на
проектот „Изградба на мост на река Желевица“ за аплицирање по
Мерка 1.3 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2011 година: Инвестиции во инфраструктурата за развој на
земјоделството, шумарството и водостопанството, односно инвестиции во
патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште.
Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 1.352.704,00 денари
без ДДВ, од кои 1.000.000,00 денари или 74% се бараат од Програмата
за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година, а
останатите 352.704,00 денари или 26% ќе се обезбедат од општинскиот
буџет за 2012 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен
Гласник на општина Делчево“.

Бр.07-2274/1
04.11.2011
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Сл. Весник на РМ“, бр. 05/2002) и член 143 став 2 од
Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на општина
Делчево на својата 27. седница одржана на ден 04.11. 2011 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
За приоритет на проект и обезбедени средства за реализација на
проект
Член 1
Оваа Одлука се донесува за потребите за аплицирање во
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011
година, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој при Владата на РМ.
Член 2
Со оваа Одлука Советот на општина Делчево дава приоритет на
проектот „Изградба на велосипедска патека до локалитет Илин
Камен, село Звегор“ за аплицирање по Мерка 3.1 од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година: Подобрување
на квалитетот на живот во руралните средини, односно инвестиции во
патна инфраструктура за поврзување на селата со културни
знаменитости и локалитети од значење за селската популација до 1км.
Вкупната
вредност
на
инвестицијата
без
ДДВ
изнесува
3.663.491,74 денари, од кои 2.930.793,4 денари или 80% се бараат од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011
година, а останатите 732.698,3 денари или 20% ќе се обезбедат од
општинскиот буџет за 2012 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен
Гласник на општина Делчево“.

Бр.07-2275/1
04.11.2011
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.
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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 „Ванчо
Прке“-Делчево, бр.03-495/1 од 01.11. 2011 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 својата 27.редовна седница, одржана на ден
04.11. 2011 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на еднодневна зимска екскурзија
Пониква 2012 година бр.10-471/1 од 10.10.2011 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на еднодневна зимска екскурзија
„Пониква“ 2012 година бр.10-471/1 од 10.10.2011 година
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
Број 07- 2276/1
04.11.2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски
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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 „Ванчо
Прке“-Делчево, бр.03-495/1 од 01.11. 2011 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 својата 27.редовна седница, одржана на ден
04.11. 2011 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија
низ РМ со учениците од третите одделенија година бр.10-493/1 од
01.11.2011 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија низ РМ со
учениците од третите одделенија година бр.10-493/1 од 01.11.2011
година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
Број 07-2277/1
04.11. 2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски
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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 „Ванчо
Прке“-Делчево, бр.03-495/1 од 01.11. 2011 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 својата 27.редовна седница, одржана на
ден04.11. 2011 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на дводневна екскурзија
низ РМ со учениците од шестите одделенија година бр.10-492/1
од 01.11.2011 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на четиридневна екскурзија низ РМ со
учениците од шестите одделенија година бр.10-492/1 од 01.11.2011
година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
Број 07-2278/1
14.11. 2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски
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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 „Ванчо
Прке“-Делчево, бр.03-495/1 од 01.11. 2011 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 својата 27.редовна седница, одржана на ден
04.11. 2011 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на тридневна екскурзија
низ РМ со учениците од осмите одделенија година бр.10-491/1 од
01.11.2011 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на тридневна екскурзија низ РМ со
учениците од осмите одделенија година бр.10-491/1 од 01.11.2011
година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
Број 07-2279/1
04.11. 2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски
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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 „Ванчо
Прке“-Делчево, бр.03-495/1 од 01.11. 2011 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 својата 27.редовна седница, одржана на ден
04.11.2011 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
На Планот и Програмата за еднодневна ученичка
активност „Златно славејче“ 01.11.2011 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
На Планот и Програмата за изведување за еднодневна ученичка
активност „Златно славејче“ бр.10-496/1 од 01.11.2011 година
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
Број 07-2280/1
04.11. 2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски
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