OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 11

01.10. 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

Октомври, 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 01.10.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 40.седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на својата 40.редовна седница која се одржа на ден
27.09.2012 година и тоа:
1.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Винко Стојанов;
2.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Иван Стојанов;
3.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Илија Орачки;
4.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Спасенија Касмска;
5.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на објект-теќе;
6.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на објект-џамија;
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Дејан Жежовски;
8.Одлука за формирање на Штаб за спасување за општината Делчево;
9.Одлука за оснивање на Општинска комисија за процена на штети од елементарни
и други непогоди;
10.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во
патниот сообраќај на подрачјето на општина Делчево;
11.Дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Делчево за 2012
година;
12. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „М.М.Брицо“од
Делчево;
13. Одлука за согласност на Одлуката на УО на СОУ „М.М.Брицо“ бр.04-44/11 од
05.09.2012 година;

14.Одлука за приоритет на проект и обезбедени средства за реализација на проект;
15.Одлука за учество во проект Форуми во заедницата-меѓуопштинска соработка со

Македонска Каменица;
16.Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Св.Климент Охридски“;
17. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“ за
учебната 2012-2013 .
18. Локален акционен план за имплементација на декадата на Ромите 2012-2015 г.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-2348/1
01.10.2012 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Винко Стојанов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1046 од 25.08.2011 година, од страна на лицето Винко Стојанов, а кое се
однесува на бесправно изградени објекти со намена Г3 и Г4 изградени на КП број 6041/3,
КО Делчево, на улица “Индустриска“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира
дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од
намена Б2 и Б4 во намена Г3 и Г4 и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2319/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40.редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација
лицето Иван Стојанов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2011 од 01.09.2011 година, од страна на лицето Иван Стојанов, а кое се однесува
на бесправно изграден објект со намена Г4 изграден на КП број 5170 и КП број 5175/2,
КО Делчево, на м.в.Милково Брдо во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира
дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од

намена А1 во намена Г4 и проширување на опфатот на ГУП и истиот може да се вклопи
во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2320/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Илија Орачки
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-605 од 15.08.2011 година, од страна на лицето Илија Орачки, а кое се однесува на
бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 1159/1 и КП број 1156, КО
Тработивиште, м.в. Желевица, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на заштитниот појас на регионалниот пат Р1302 Делчево (врска со А3)
Пехчево-Берово-Дабиле (врска со А4) и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2321/1
27.09.2012 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Спасенија Касмска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-249 од 29.06.2011 година, од страна на лицето Спасенија Касмска, а кое се
однесува на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 1113/1, КО
Тработивиште, м.в. Желевица, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на заштитниот појас на регионалниот пат Р 2346 Тработивиште (врска
со Р 1302) Разловци-Митрашинци (врска со Р 1304) и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2322/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект-теќе во урбанистичко-планска
документација на објект
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-876 од 22.08.2011 година, од страна на Исламска верска заедница на РМ, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена В5 изграден на КП број 6259, КО
Делчево, на улица “Видое Смилевски Бато“ во Делчево, Советот на Општина Делчево

констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во ГУП на град
Делчево и изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од намена
А1 во намена В5 и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2323/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект-џамија во урбанистичко-планска
документација

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-875 од 22.08.2011 година, од страна на Исламска верска заедница на РМ, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена В5 изграден на КП број 7731 и КП број
7760/1, КО Делчево, на улица “Брегалничка“ број 1 во Делчево, Советот на Општина
Делчево констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП
на град Делчево од намена А1 во намена В5 и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник

на Општина Делчево“.
Број 07-2324/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 40. редовна седница, одржана на ден
27.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Дејан Жежовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1047 од 25.08.2011 година, од страна на лицето Дејан Жежовски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена Г2 изграден на КП број 6041/3, КО
Делчево, на улица “Индустриска“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира
дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од
намена Б2 и Б4 во намена Г2, и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2325/1
27.09.2012 година
Делчево

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

Врз основа на член 94 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ бр.36/2004
и бр.86/2008 год.) и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.5/2002 год.), Советот на Општината Делчево на својата 40. седница,одржана на
ден 27.09.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За формирање на Штаб за заштита и спасување за Општината Делчево

Член 1
Се формира Штаб за заштита и спасување
состав,

за подрчјето на општина Делчево во

1. Горан Петровски-командат
2. Стојмир Мицевски-началник
За помошници
3. Николина Петровска Мавродиева -за оперативни работи
4. Звонко Атанасовски -заштита и спасување од поплави
5. Зорка Спасова-заштита и спасување од пожари
6. Љубица Ѓорѓиевска-згрижување и евакуација
7. Д-р Игор Јовановски- медицинска помош
Член 2
Во состав на Штабот влегува помошен персонал во состав:
1. Маја Стоименовска-адиминистратор
2. Таушански Влатко-курир
3. Николовски Мирче-возач
Член 3
Задача на Штабот за заштита и спасување за општината Делчево е да раководи со
силите за заштита и спасување и другите учесници ангажирани за заштита и спасување
на подрачјето на Општината Делчево.
Член 4
Материјалното обезбедување на Штабот за заштита и спасување за општината
Делчево ќе се врши преку Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за оснивање
на Штаб за заштита и спасување за Општина Делчево бр.07-1593/1 од 01.11.2007 год.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Бр. 07-2326/1
27.09. 2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на
РМ“ бр.36/2004 и бр.86/2008 година) и член 36 став 1 и точка 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 година), Советот на Општина Делчево на
својата 40.седница на ден 27.09.2012 донесе, донесе
ОДЛУКА
за оснивање Општинска комисија за процена на штети
од елементарни и други непогоди
Член 1
Се оснива Општинска комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди за
подрачјето на општина Делчево во состав:
1.Горан Петровски-претседател
2.Звонко Атанасовски-за градежништво и водостопанство
3.Анка Христова-за државна управа и финасии
4.Тони Дуовски-за земјоделие и шумарство
5.Сузана Петровска-за образование,здравство и социјална заштита
6.Маја Стоименовска-за недвижен имот и згради
7.Стојмир Мицевски-за сообраќај и врски
Член 2
Општинската комисија врши процена на штети настанати од помал обем додека за
штети од поголем обем се осниваат посебни комисии за областа во која е настаната
штетата.Комисијата проценките на штетите ги врши согласно „Методологијата за процени
на штети од елементарни и други непогоди“ донесена од Владата на Република
Македонија.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Бр.07-2327/1
27.09.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.5/2002), а во врска со член 22 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(Службен весник на РМ бр.68/2004, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 06/12),
Советот Општина Делчево на седницата одржана на 27.09.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во патниот
сообраќај на подрачјето на општина Делчево
Член 1
Во Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на општина Делчево
број 07-296/1 од 02.02.2012 година (Службен гласник на Општина Делчево број 1 од 03.02.2012
година), во членот 6 став (1) зборовите “на период од 6 (шест) месеци“ се заменуваат со
зборовите “еднаш годишно“.
Член 2
Во членот 18 став (1) во:

точка 1 зборовите “на „Старо пазариште“ со капацитет од 15 возила“
се заменуваат со зборовите “на излез од Старо Пазариште со капацитет од 5 возила“;
точка 2 бројот “8“ се заменува со бројот “7“;
точка 3 бројот „4“ се заменува со бројот „6“;
точка 4 бројот “5“ се заменува со бројот “7“;
точка 5 бројот “8“ се заменува со бројот “10“;
по точката 6 се додаваат две нови точки, кои гласат:
7.„Маршал Тито“ на паркингот спроти влезот во хотел Македонија со капацитет од 5 возила;
8.„Пазар“ (само во сабота) на ул.„Светозар Марковиќ“ сообраќајната лента до пазарот од едниот
влез на пазарот до другиот, со капацитет од 10 возила;
Член 3
Во член 20 ставот (1) се брише, а ставот (2) станува став 1.
Во ставот (2) зборовите „покрај жолтата боја“ се бришат.
Член 4
Во член 31 став (1) точката 1 се брише, а точките 2,3,4,5,6,7,8 и 9 стануваат
точки 1,2,3,4,5,6,7 и 8.
Член 5
Членот 32 се брише.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
07-2328/1
27.09.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на
РМ“ бр.17/2011), Советот на Општина Делчево, на својата 40.редовна седница, одржана
на ден 27.09. 2012 година, донесе
Дополнување на
Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште
во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Делчево за 2012 година
Член 1
Се дополнува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Делчево за 2012 година бр.072649/1 од 27.12.2011 година, што Советот на Општина Делчево ја донесе на седницата
одржана на 27.12.2011 година.
Во Програмата по точката 27 се додава нова точка 28 во која гласи:
1.

Информации за градежна парцела бр.2.23 блок 2

* број на катастерска парцела

5920/1

* површина на катастерската парцела

801

* број на градежна парцела

2,23

* површина на градежната парцела

804

* површина за градење

430

* бруто развиена површина

1290

* катност

П+1+Пк

* висина до венец

9,0 м

* процент на изграденост

53,45%

* коефициент на изграденост

1,6

* намена на парцелата

Б1 – мали комерцијални
деловни намени

** паркирање 22 паркинг места
2.

Информации за градежна парцела бр.1,7 блок 1

* број на катастерска парцела

5937/1

* површина на катастерската парцела

522

* број на градежна парцела

1,7

* површина на градежната парцела

522

* површина за градење

191

* бруто развиена површина

573

* катност

П+1+Пк

* висина до венец

9,0 м

* процент на изграденост

36,59%

* коефициент на изграденост

1,1

* намена на парцелата

Г2,Г3,Г4-лесна индустрија,
сервиси и стоваришта

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
3.

Информации за градежна парцела бр.2.2 блок 2

* број на катастерска парцела

6029/1

* површина на катастерската парцела 626
* број на градежна парцела

2.2

* површина на градежната парцела

626

* површина за градење

245

* бруто развиена површина

735

* катност

П+1+Пк

* висина до венец

9,0 м

* процент на изграденост
* коефициент на изграденост
* намена на парцелата

Г2,Г3,Г4-лесна индустрија,
сервиси и стоваришта

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
4.

Информации за катастерска парцела бр.6260/1 кај Теке

* број на катастерска парцела

6260/1

* површина на катастерската парцела

180

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

180

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
5.

Информации за катастерска парцела бр.6260/3 кај Теке

* број на катастерска парцела

6260/3

* површина на катастерската парцела

273

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

273

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
6.

Информации за катастерска парцела бр.5651 кај мац

* број на катастерска парцела

5651

* површина на катастерската парцела

401

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

401

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник

7.

Информации за катастерска парцела бр.8069/2

* број на катастерска парцела

8069/2

* површина на катастерската парцела

588

први реон

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

588

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
8.

Информации за катастерска парцела бр.8069/3

* број на катастерска парцела

8069/3

* површина на катастерската парцела

384

први реон

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

384

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
9.

Информации за катастерска парцела бр.8069/4

* број на катастерска парцела

8069/4

* површина на катастерската парцела 778
* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

778

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

први реон

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
10.

Информации за катастерска парцела бр.5609/78

* број на катастерска парцела

5609/78

* површина на катастерската парцела

484

-спрема Витекс

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

484

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
11.

Информации за катастерска парцела бр.8502/1

* број на катастерска парцела

8502/1

* површина на катастерската парцела

391

кај Штукарата

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

391

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
12.

Информации за катастерска парцела бр.8502/3

* број на катастерска парцела

8502/3

* површина на катастерската парцела

638

кај Штукарата

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

638

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
13.

Информации за катастерска парцела бр.8502/4

* број на катастерска парцела

8502/4

* површина на катастерската парцела

638

кај Штукарата

* број на градежна парцела
* површина на градежната парцела

638

* површина за градење
* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 60%

* коефициент на изграденост

макс 1,6

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
14.

Информации за градежна парцела бр.5 блок Е -

* број на катастерска парцела

2634/1

* површина на катастерската парцела

520

* број на градежна парцела

5

* површина на градежната парцела

536

* површина за градење

116

Басарица

* бруто развиена површина
* катност

П+1

* висина до венец

7,2 м

* процент на изграденост

макс 21%

* коефициент на изграденост

макс 0,63

* намена на парцелата

А1 домување во станбени куки

** паркирање во самата градежна парцела согласно правилник
Член 2
Дополнувањето ќе биде составен дел на Програмата за работа во областа на
располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина
Делчево за 2012 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2329/1
27.09.2012 г.
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 својата 40.редовна седница, одржана на
ден 27.09.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“од Делчево
1.
Се усвојува Извештајот за работата на СОУ „Методи Митевски Брицо“
Делчево.
2.
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2330/1
27.09.2012 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 Одлуката на Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“ бр.02-44/11 за
одобрување на иницијативата за верификација за образование на возрасни при СОУ
„М.М.Брицо,Советот на Општина Делчево, на својата 40.седница на ден 27.09. 2012
година, донесе
ОДЛУКА
за согласност на Одлуката на Училишниот одбор
бр.02-44/11 од 05.09.2012
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката на Училишниот одбор на
СОУ „М.М.Брицо“ бр.02-44/11 за одобрување на иницијативата за верификација за
образование на возрасни.
Член 2
Одлуката ќе се достави до Бирото за развој на образованието.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.

Број 07-2331/1
27.09 2012 год.
Делчево

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

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 40 седница одржана на ден 27.09.2012
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 2012 година, преку Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој при Владата на РМ
(Агенцијата).
Член 2
Со оваа Одлука Советот на општина Делчево дава приоритет на проектот
„Изградба на селска улица во село Звегор“ за аплицирање по Мерка 3.2 од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година: Подобрување
на квалитетот на живот во руралните средини, односно инвестиции за изградба и/или
реконструкција на селски улици(вклучително и атмосферска канализација и пешачки
елементи) до 1км.
Вкупната вредност на инвестицијата без ДДВ изнесува 7.304.045,7 денари, за кој
износ ќе биде поднесено барање за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2012 година ПРР – 3.2.
Доколку проектот биде одобрен за финансирање, Општина Делчево ќе ги обезбеди
средствата потребни за реализација на инвестицијата од општинскиот буџет за 2013
година и по завршување на истата и извршеното плаќање ќе поднесе барање за исплата
до Агенцијата.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на
општина Делчево“.
Бр.07-2332/1
27.09.2012
Делчево

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

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 40.седница одржана на ден 27.09.2012
ја донесе следната
ОДЛУКА
За финансиско обврзување на општина Делчево
Член 1
Оваа Одлука се донесува за потребите за аплицирање во Програмата „Форуми
на заедницата“ - Меѓуопштински форум поддржана од Швајцарската агенција за
развој и соработка(SDC).
Општина Делчево ќе поднесе пријава како партнерска општина за спроведување
на Меѓуопштински форум со општина Македонска Каменица, во областа Собирање
смет.

Член 2
За спроведување на овој Меѓуопштински форум општина Делчево како партнерска
општина се обврзува од својот буџет за 2013 година да обезбеди финансиско учество во
вкупен износ од 1.800.000,00 и тоа за:
учество во процесот – освежување за учесниците, трошоци за односи со јавност,
простории за одржување на форумите, превоз и сл., во износ од 100.000,00 (сто
илјади) МКД
учество во проектниот фонд – пари за проектите избрани од Форумот, во износ од
1.700.000,00 МКД.
Остатокот од средствата за проектниот фонд ќе бидат обезбедени од СДЦ во износ од
3.400.000,00 и од буџетот на општина Македонска Каменица за 2013 година во износ од
1.700.000,00.
Член 3
Оваа Одлука стапува на сила од денот на објавување во „Службен Гласник на
општина Делчево“.
Бр.07-2333/1
27.09.12
Делчево

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

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 112/10, 116/10, 156/10, 18/11 , 51/11 и 100/12), Советот
на Општина Делчево, на својата 40-тата редовна седница, одржана на ден 27.09.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици
на ООУ „Св.Климент Охридски“
Член 1
Се дава согласност за формирање на паралелки со помалку од 24 ученици на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2012/13 година и тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ) се
формираат по 3(три) паралелки во I, II, III, IV, V,VI, VII(осумгодишно), VII(деветгодишно)
и VIII одделение, односно вкупно 27(дваесет и седум) паралелки од I до VIII одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Стамер се
формира 1(една) паралелка во I одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира 1(една) паралелка во I одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се
формира по 1(една) паралелка во I, IV,V,VI, VII(осумгодишно), VII(деветгодишно) и VIII
одделение, односно вкупно 7(седум) паралелки од I до VIII одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формира по 1(една) паралелка во I, IV,V,VI, VII(осумгодишно), VII(деветгодишно) и
VIII одделение, односно вкупно 7(седум) паралелки од I до VIII одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се
формира по 1(една) паралелка во I, IV,V,VI, VII(осумгодишно), VII(деветгодишно) и VIII
одделение, односно вкупно 7(седум) паралелки од I до VIII одделение.
Член 2
Се дава согласност за формирање на паралелки за ученици со посебни потреби ,
од 1-9 одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2012/13 година и
тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ) се
формираат по 1(една) паралелка во VI, VII и VIII одделение, односно вкупно 3 (три)
паралелки од I до VIII одделение;
Член 3
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки , од 1-5 одделение,
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2012/13 година и тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Стамер се
формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III одделение и 1(една) комбинирана
паралелка од IV и V одделение, односно вкупно 2(две) комбинирани паралелки;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III одделение и 1(една) комбинирана
паралелка од IV и V одделение, односно вкупно 2(две) комбинирани паралелки;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се
формира се формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III одделение ;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III одделение ;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се
формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III одделение .
Член 4
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки за ученици со

посебни потреби , од 1-5 одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната
2012/13 година и тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се
формира 1(една) комбинирана паралелка за ученици со посебни потреби од II и IV
одделение.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 40.редовна седница, одржана на
ден 27.09.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа
на ООУ „Ванчо Прке“ за учебната 2012/13
1.
Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“
Делчево.
2.
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-2335/1
27.09.2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.
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 ВОВЕД / Контекст и профил на Ромската заедница во Делчево
Локалниот Акционен План (ЛАП) за имплементација на Декадата на Ромите во општина Делчево е
документ изработен по иницијатива на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) на
Република Македонија, на почетокот на 2012 г.
Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во општина Делчево се базира на
двете јавни политики за Ромите кои се спроведуваат во Република Македонија и тоа: Декадата за
вклучување на Ромите 2005 – 2015, како регионална јавна политика прифатена од Владата на Република
Македонија, и Нациналната стратегија за Роми, како државна јавна политика изработена од страна на
Владата на Република Македонија и која има поддршка од страна на Собранието на Република Македонија.
Локална Самоуправа - Делчево во 2008 година на иницијатива и со поддршка на НВО КХАМ од Делчево го
подготви и усвои првиот Локалниот Акционен План (ЛАП) за имплементација на Декадата на Ромите во
општина Делчево. Временската рамка за имплементација на овој документ се однесуваше на периодот 2008
- 2011 година, со што се наметна потребата од негово ревидирање за периодот 2012 – 2015 година.
Предмет на овој Локален Акционен План се областите Образование, Вработување и Домувањеи Здравство.
Периодот на кој се однесува оваа програма е 2012 – 2015 г.
Во рамки на процесот за развој на Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во
општина Делчево, се организираше дводневна работилница, дизајнирана и модерирана од г-н Марио
Вељковиќ, консултант за Стратешки и Оперативен менџмент и Развој на заедниците во улога на Постар
Експерт одговорен за развој и ревизија на Локални Акциони Планови во рамки тимот на проектот
“Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите“.
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На основа на дискусиите и придонесот на учесниците во текот на работилницата е формулиран првиот
нацрт ЛАП. После комплетирњето на првиот нацрт се одржа работна средба за анализа и ревизија на
првиот нацрт по што истиот е финализиран и доставен до општина Делчево на усвојување и понатамошна
имплементација.
Во процесот за развој/ревизија на Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во
општина Делчево активно соработуваа преставнци на Единицата за локална самоуправа на општина
Делчево, локални експерти преставници на локални и државни институции кои имаат директна или
индиректна врска со 4-те целни области на Декадата на Ромите и претставници на здруженија на граѓани
кои делуваат на општинско ниво и кои имаат претходно искуство во изработка на Акциски планови.

Контекст и профил на Ромската заедница во Делчево
Општина Делчево se nao|a vo североисточниот регион i се протега на површина од 423 kм2.
Sпоред официјалниот попис од 2002 год. живеат околу 17.726 жители од кои 651 се Роми. Според
податоците добиени од организацијата КХАМ кои доаѓаат од терен, а кои се базирани врз
посебно направена евиденција за потребите на организацијата, има околу 1000 Роми кои имаат
постојано место на живеење во Делчево.
Сите појави и проблеми со кои се соочуват граѓаните на општина Делчево не го забиколуваат
ниту Ромското население кое во поголем дел е сконцентрирано во втори, трети реон и Стар
расадник и тоа околу 80% а остатокот живее од левата страна на реката Брегалница односно во
населените места: Ново Делчево и Васко Карангелески (Милково брдо) и еден мал дел во с.
Тработивиште.
Ромската заедница во општина Делчево не живее во гето. Таа многу се разликува од останатото
ромско население во Р.М. и како таквa има свои посебни специфики и потреби.
Образование
Образовното ниво здравствениот status на Ромите во Делчево одсекогаш билe подобри во
спордба со другите општини.
Иако тоа е факт, сепак и на тоа поле има уште многу да се работи за да се постигне целосна
интеграција.
Karakteristi~no e nepoznavaweto na zakonskata regulativa za pravata i obvrskite za
obrazovanie i toa vlijae na svesta na del od Romskoto naselenie za vklu~uvawe decata na
obrazovnite ustanovi.
Osnovna pri~ina za vakvata pojava se smeta slabiot stepen na informiranost na roditelite
za potrebata od obrazovanie, na ~ie podobruvawe osebeno treba da se raboti.
Ne pomala pre~ka za opfatenost na Romskite deca so obrazovanie e nerealnoto
deklarirawe na obrazovanieto kako besplatno.
Postoi potreba i od podobruvawe na uspehot i redovnosta kaj u~enicite vo osnovnoto i vo
sednoto obrazovanie.
Zagri`uva i brojot na polnoletni nepismeni Romi koi kako model - roditeli, negativno
vlijaat na odnosot na decata kon obrazovanieto i ne se vo mo`nost da im pomognat na svoite
deca pri u~eweto.
Brojot na zapi{anite u~enici vo visokoto obrazovanie e pomal od o~ekuvanoto.
Potrebno e i motivirawe na Romite za posetuvawe na visoko{kolskite ustanovi so
dodeluvawe na stipendii, krediti so poddr{ka na ministersvoto za obrazovanie i
donatorite. Ovde kako problem se javuva i nekontinuiranosta na programite za stipendirawe
kako i nepostoeweto na standardizirani kriteriumi.
Problem e i na nenavremeno diplomirawe odnosno predolgo studirawe i se po~esto
napu{tawe na studiite.
Домување
Најголемиот дел од Ромското население во Делчево е интегрирано и за разлика од Ромите во
повеќе градови во Македонија, истото не живее во посебна населба.
Постои потреба од измена на ДУП на Делчево со ажурирање и интервенција на реоните во кои
претежно живее ромска популација.
Проблемот со живеење во нестандардни објекти, кои претставуваат опасност за нивните
корисници, од аспект на пожар, рушење (делумно или целосно), е доста присутен во просториите
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каде живеее Ромско население. За да се реши овој проблем, потребно е да се направи
урбанизација и изведба на стандардни објекти со кои ќе се обезбедат соодветни услови за живот
и дислокација на истите на веќе однапред одредените локации за тоа.
Сообраќајната,водоводната и канализационата инфраструктура речиси во поголем процент е
изградена. На делови на улиците Брегалничка, Илинденска, Борис Кидрич, Кузман Јосифовски
Питу, Грозданец, Острец и Плачковица е евидентна потребата од изградба, доградба или
реконструкција.
На повеќе места во градот (Манастирски Ендек, Пустевски Ендек како и на влезот во Општина
Делчево од М.Каменица (кај населените места Киселица и Очипала ) и на излезот од Делчево кон
Пехчево (Попов мост) постојат диви депонии кои имаат негативен ефект на здравјето на
целокупното население кое живее во општината. Најтаргетирани и со најголема можност за
здобивање на заразни болести се токму лицата од Ромска етничка заедница кои имаат директен
контакт со изворот на болести. Слабата економска моќ влијае тие редовно да ги посетуваат
депониите и да собираат пластични шишиња, бакарни садови, железа (секундарми суровини) за
да ги продадат во откупните пунктови и да обезбедат средства за купување на основите
намирници за живот.
Вработување
Невработеноста е поприлично висока и изнесува повеке од 70% од вкупното работоспособно
население. Во најголем дел тоа е причини која ги предизвикува проблемите од социо-економски
и образовен карактер како и проблемите со домување и примарната здраствена заштита.
Моменталната ситуација не е многу изменета поради високaта стапка на внатрешна и
надворешна миграција и нискиот наталитет кој ја карактризира нашата општина и ја става во
редот на општини во кои доминира постаро население. Неофицијални податоци укажуваат дека
за 10 години по пописот, бројот на население во општината не е зголемено повеке од 18.000
жители, податок кој самоиот по себе говори за сериозноста на овој проблем.
Spored evidencijata na Centarot za vrabotuvawe - Del~evo, zaklu~no so Декември 2011,
evidentirani ne vraboteni lica od romskata populacija vkupno iznesuva 177 лица: (НКВ 143
од кои 70 жени); (ПКВ 5 сите мажи); ( КВ 8 сите мажи); (ССП 21 од кои 8 жени).
Eden od problemite e и nedovolnata informiranost на ромите за можностите за вработување
(se misli na nevraboteni, rabotosposobni lica, evidentirani vo centarot za vrabotuvawe) и
za svoite prava i obvrski koi proizleguvaat od Зakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo
slu~aj na nevrabotenost. Gore navedenata sostojba proizleguva od неможноста за пристап до
информации за евентуалните вработувања, односно немање можност на голем број на роми до
интернет или печатени/електронски медиуми, каде во најголем дел се објавуваат информациите
за вработување.
Drug problem koj se javuva vo sferata na vrabotuvaweto e faktot deka licata od romskata
populacija se naj~esto anga`iraat za vr{ewe na raboti koi se nisko plateni (se misli na
~istewe na ku}i, fizi~ki rabotnici, sezonski rabotnici i sl.) Ovoj problem proizleguva od
niskata obrazovna struktura na ovaa populacija.
Vo uslovi na otsustvo na dr`avata kako kreator na novi vrabotuvawa, neophodno e
dopolnitelno anga`irawe na rabotosposobnoto romsko naselenie, evidentirano vo
Agencijata za vrabotuvawe za samovrabotuvawe.
Postoi otsustvo kaj romskata etni~ka zaednica na pretpriema~ki duh ( korisnicite на prava
preku Agencijata za vrabotuvawe se evidentiraat samo kako korisnici na tie prava bez
prostor za razmisluvawe za sopstven anga`man vo maliot i sredniot biznis. Eksploatacijata
i nedovolno plateniot trud sozdavaat dopolnitelna nezainteresiranost).
Ako se zeme vo predvid ranoto stapuvawe vo bra~na i vonbra~na zaednica na `enata - romka,
ra|aweto na pove}e deca po~nuvaj}i od rana vozrast, proizleguva problemot na nejzina slaba
zainteresiranost za vrabotuvawe и од причини што нема кој да им ги чува децата а капацитетот
на Детската градинка е многу мал. Во Декември 2011 бројката на деца кои се на листата на
чекање за згрижување изнесува 70. Значи децата на 70 вработени мајки нема кој да ги чува и тие
ќе бидат принудени да ја напуштат работата баш од тие причини.
Здравство
Vo zdravstvoto kako segment, дел од Romite poka`uvat odredni specifi~nosti koi se
razlikuvat od generalnata nacionalna slika na zdrastvenata sostojba koja se dol`i pred se
na lo{ite uslovi na `iveewe, nedovolnoto obrazovanie, zagadenosta na sredinata vo koja
`iveat, lo{ata iskrana i dr. Seto toa gi nalo`uva problemite i potrebite na Romite vo
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Del~evo koi vo glavno se odnesuvat na slednoto:

Edukacijata, zdravstvenata svest i upatenosta vo odnos na можностите што ги нуди
системот на zdravstvenata za{tita se nedovolni;

Од претходно наведените состојби proizleguvat brojni pokazateli za nepovolna
zdravstvena sostojba kako {to se: ranoto stapuvawe vo brak i pokratok proektiran `ivoten
vek, nesakanata bremenost, nedovolnata edukacija na majkite kako i nedovolnata posetenost
na dispanzerot za `eni.

Zdravstvenite institucii vo Del~evo se slabo opremeni so sovremena oprema i
aparati za dijagnosticirawe i tretman na pacientite (osobeno vo sekundarnoto zdravstvo).
Ovaa sostojba negativno se odrazuva i na Romskata popujacija i postoi golema potreba od itno
nadminuvawe na ovie sostojbi

Дeficitarnosta na visoko obrazovan stru~en kadar od redot na Romite vo
zdravstvenite institucii isto taka doprinesuva za поslabaта инклузија na Romite vo
zdrastveniot систем и неискористувањето на можностите кои постојат.
ВИЗИЈА
“Делчево да биде современа мултикултурна заедница во која Ромите се активен
фактор на општествениот живот и севкупниот развој на градот“


СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ



Промоција на образованието како можност за личен развој и социјална инклузија на

Ромите во Делчево;


Да се зголеми бројот на вработени Роми во општина Делчево;



Да се подобрат условите за домување на Ромското население во општина Делчево;



Континуирано подобрување наздравствениот статус на Ромите во Делчево;



ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Образование
Конкретни проблеми и потреби кои се лоцирани во процесот на креирање на оваа програма се:
ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ
1.Ненавремен и неконтинуиран опфат на ромските деца во прешколско образование поради:
 Немање на законски основ за задожително претшколско образование
(барем една година пред прво одделение)
 Зависност од странски донации, проекти кои се нередовни, повремени и
несигурни
 Неповолен социо-економски статуис на Ромската заедница во Делчево
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
2. Нееднаков квалитет на знаења (слаб успех/резултати) поради:

Нemo`nost na roditelite da ja sledat i proveruvaat rabotata na decata

Непravilno organizirawe na slobodnoto vreme

Нeredovnost vo sledeweto na nastavata na decata od Romskata populacija

Нemawe doma{ni prostorni uslovi za normalno u~ewe na u~enicite рomi.

Зloupotreba na detskiot trud.

Нedostatok na samodoverba kaj u~enicite Romi.
3. Nedovolna vklu~enost na roditelite Romi vo obrazovniot proces na
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nivnite deca;
4. Osipuvawe poradi:

Лo{a socio-ekonomska sostojba.

Нedovolna sorabotka на релацијата roditeli - u~ili{te - u~enik.

Оbrazovanieto za vozrasni se javuva kako poatraktiven model.

Нedovolnо razviena svest za zna~eweto na obrazovanieto kaj roditelite.

Сtav na poedini roditeli - tradicija.

Нezinteresiranost na samite deca za obrazovanie.
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
5. Prodol`uvawe na pozitivnite trеndovi na upis vo sredno obrazovanie;

Stereotipi i predrasudi;

Nezavr{uvawe sredno obrazovanie poradi predvremeno stapuvawe vo brak
(maloletni~ki brakovi);
ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Nedovolen broj na zavr{eni sredno{kolci Romi se zapi{uvaat na fakultet;

Prekinuvawe na studiraweto ili nenavremeno zavr{uvawe na istoto;
Вработување
Конкретни проблеми и потреби кои се лоцирани во процесот на креирање на оваа програма се:

Мал број вработени Роми во Општина Del~evo (вкупен бр. nа Роми 650 според
Пописот 2002, вработени 171 od koi 21 vo institucii koi se buxetski korisnici i 150 vo
privatniot sektor , податоците се заклучно Декември 2011 г.),

Golem broj na neevidentirani nevraboteni Romi. Во АВРМ Делчево евидентирани
се само 177 лица : (НКВ 143 од кои 70 жени); (ПКВ 5 сите мажи); (КВ 8 сите мажи); (ССП 21 од
кои 8 жени).

Несоодветна и правична застапеност на Роми при вработување кај органите на
власта, јавни претпријатиа и др. институции со јавни овластувања( доволен е податокот што
само 21 Роми од кои 14 жени и 7 мажи се вработени институциите ).

Низок степен на образование како пречка при вработувањето на Ромите(до крајот на
2011 г. со ССП се стекнале вкупно 19 роми од кои 9 текстилно кожарска струка а 10 со гимназиско
образование).

Mal broj na rabotni mesta vo Del~evo (во 2012 година планирани се 250 нови
вработувања во стопанството а додека во јавниот сектор немаме податок колку има слободни
работни места)

Недоволен интерес за формализирање на работниот однос на дел од Ромска
популација (причина за тоа е што дел работат на црно и немаат пари да плаќаат придонеси а
другиот дел не го формализира работниот однос poradi gubewe na pravoto na socijalna помош).

Nedovolna информираност на Ромите za mo`nostite za вработување, (според
АВРМ само 8-10 роми се пријавуваат на јавните конкурси за самовработување или за други
мерки за субвенционирано вработување).

Мал капацитет на Детската градинка „Весели цветови„ за згрижување на децата
Роми чии родители се вработени или кои имаат можност да се вработат. (Капацитетот на
детската градинка е 210 деца, каде моментално се згрижени плус 40 деца вон капацитетот а 70
деца се наоѓаат на листата за чекање).
Домување
Конкретни проблеми и потреби кои се лоцирани во процесот на креирање на оваа програма се:

Постои потреба од доизградба на улиците Брегалничка, Илинденска, Борис Кидрич,
Кузман Јосифовски Питу, Грозданец, Острец и Маршал Тито;

Дел од улиците каде живее ромско население нема јавно осветлување;

Живеалиштата за индивидуално домување се изградени со несоодветен материјал;

Нема доволно локации на општинско земјиште за изградба на колективни и
индивидуални станбени објекти;

Создадени се повеќе мини депонии;

Незадоволителна наплата на данок на имот како услов за подобрување на
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квалитетот на живеење;

Немоќност на граѓаните од Ромска етничка заедница да ги исплатат надомест за
комунални услуги кој ЈПКД“Брегалница“ како услов за подобрување на квалитетот на
живеење;

Немоќност на граѓаните од Ромска етничка заедница да ги легализираат
сопствените живеалишта;
Здравство
Конкретни проблеми и потреби кои се лоцирани во процесот на креирање на оваа програма се:
1.
Zgolemen procent на лица со bолести на зависност кај Ромите;
2.
Nedovolen interes za nezadol`itelnata imunizacija;
3.
Neredovni ginekolo{ki pregledi;
4.
Neredovni kontroli kaj bremenite `eni Romki;
5.
Vo Del~evo e evidenten nedostatokot na sovremena oprema vo javnite
zdravstveni institucii;
6.
Vo Del~evo ne postojat mo`nosti i uslovi za kvaliteten tretman na pacienti vo
domenot na sekundarnoto zdravstvo vo oblastite ortopedija и psihijatrija;
7.
Del od Romskata populacija ne e vo mo`nost da gi pokrie to{ocite za
participacija;
8.
Del od Romskata populacija upotrebuva voda za piewe od izvori koi ne se
redovno kontrolirani;

5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Образование
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Обезбедување на долгорочен и одржлив пристап/решение за
целосен опфат на децата роми во претшколско образование на возраст една година пред
прво оделение (4.7-5,7)
Краткорочна цел 1.1. Иницијативи за задолжителен опфат на децата во РМ во прешколките
установи кои се на возраст помеѓу 4,7 - 5,7 години;
Краткорочна цел 1.2. Обезбедување на услови и можности за мотивирање на ромските
семејства за можностите и придобивките од вклучување на нивните деца во претшколско
образование;
Краткорочна цел 1.3. Обезбедување на услови и можности за опфат на минимум 50 % од
вкупниот број на ромски деца кои се на возраст од 3.7 до 4. 7 год.
Краткорочна цел 1.4. Podobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i
li~niot identitet;
Краткорочна цел 1.5.
Подигање на свеста на ромските семејства за значењето на
образованието и нивно информирање и едуцирање за начините и методите на вклучување во
образовниот процес на нивните деца;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2: Подобрување на успехот и редовноста на учениците Роми во
основното образование
Краткорочна цел 2.1. Izramnuvawe na op{tiot prosek na romskite deca so op{tiot prosekot
na u~ili{teto;
Краткорочна цел 2.2 Намалување на бројот на отсуства на учениците во основно
образование за 20% на годишно ниво за период 2013-2015г.;
Краткорочна цел 2.3. Podobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i li~niot
identitet;
Краткорочна цел 2.4. Подигање на свеста на ромските семејства за значењето на
образованието и нивно информирање и едуцирање за начините и методите на вклучување во
образовниот процес на нивните деца;
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3: Подобрување на успехот и редовноста на учениците Роми во
средното образование
Краткорочна цел 3.1. Da se zadr`i 100% -ната opfatenost na u~enicite Romi vo srednite
u~ili{ta sekoja godina vo periodot 2012-2015г;
Краткорочна цел 3.2. Да се спречи предвременото напуштање на средното образование од
страна на Ромските ученици;
Краткорочна цел 3.3. Да се намали нередовноста на Ромските ученици во средното
образование;
Краткорочна цел 3.4. Да се подобри успехот на Ромските ученици во средното образование;
Краткорочна цел 3.5. Да се обезбеди финасиска подршка на учениците Роми кои
покажуваат солидни резултати а се од исклучително сиромашно семејство;

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4 Информирање и мотивирање на Ромските ученици за упис во
високобразовните како и за можностите и придобивките кои следуваат при стекнување со
академско образование.
Краткорочна цел 4.1. Да сe информираат и потпомогнат учениците роми со завршено средно
образование за можностие и условите за стипендирање по utvrdeni kriteriumi od lokalni i
drugi donatori;
Краткорочна цел 4.2. Обезбедување на локален фонд/стипендија за студенти Роми кои
покажуват значајни резултати а не успеале да се здобијат со стипендија од други донатори;
Краткорочна цел 4.3. Kontinuirano sledewe na uspehot i redovnosta na studentiete Romi,
posebno na onie koi primaat stipendii;
Вработување

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5 Podobruvawe na nivo na informirawe na romska populacija vo
sferata na vrabotuvawe;
Краткорочна цел 5.1. Informirawe na Romska populacija preku mediumska prezentacija i
kampawa:
Краткорочна цел 5.2. Formirawe na lokalni timovi za informirawe, profesionalna
orientacija i posreduvawe pri vrabotuvawe;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6 Podignuvawe na nivo na znaewe i ve{tini na del od romska
populacija za uspe{no vklopuvawe na pazarot na trudot;
Краткорочна цел 6.1. Formirawe na informativen edukativen biznis centar;
Краткорочна цел 6.2. Sproveduvawe na programi za obuka,
prekvalifikacii i
dokvalifikacii na 20 Romi (na godi{no nivo) za koi rabotodavecot }e prima 3.000.oo denari
i rabotnikot 4.000.oo.den mese~no;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7 Sproveduvawe na soodvetna i pravi~na zastapenost na Romite pri
vrabotuvawe.
Краткорочна цел 7.1. Godi{no sledewe na vrabotuvawe na Romite vo javna i dr`avna
administracija;
Краткорочна цел 7.2. Едукација на населението за можностите за заштита при постоење на
дискриминација по етничка основа при вработувањето;
Домување
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 8: Урбанизација на Делчево со целосен опфат на населбите: II и III
реон и Стар Расадник до крајот на 2015 година;
Краткорочна цел 8.1.. Иницијатива за измена на ДУП за Делчево, урбана единица 3, урбан блок
3.2 и 3.3;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 9: Реконструкција и санација на живеалишта во кои живее ромска
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етничка заедница кои се непогодни за живеење во Делчево за период 2012 - 2015
година;
Краткорочна цел 9.2. Утврдување на фактичка состојба на терен од страна на стручен тим
формиран од страна на Градоначалникот на Општина Делчево до крајот на 2012 година;
Краткорочна цел 9.2.. Реконструкција и санација на постоечки домови каде живее ромска
етничка заедница за 20% во период 2012 година до 2015 година;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 10: Подобрување на комуналната инфраструктура (поставување на
водовод, канализација, асфалтирање, поставување на бехатон плочки и поставување
на електрична инсталација) за период 2012 - 2015 година;
Краткорочна цел 10.1. Перманентно расчистување на дивите депонии на локациите
Манастирски Ендек, Пустевски Ендек, Грозданац во период 2012 година до 2015 година;
Краткорочна цел 10.2. Реконструкција на 500 метри водоводна мрежа на ул.Острец, 250
метри на водоводна мрежа на ул.Плачковица за период 2012 година до 2015 година, имено
замена на азбестни цевки со соодветни;
Краткорочна цел 10.3. Регулација и уредување на 300 метри водотек на Пустевски Ендек
на ул.Брегалничка со ГАБИОН систем за период 2012 година до 2015 година;
Краткорочна цел 10.4. Изградба на 150 метри канализациона мрежа на ул.Брегалничка
(Пустевски Ендек),150 метри на ул.Илинденска,100 метри на ул.Видое Смилевски Бато, 100
метри на ул.Христијан Тодоровски Карпош,500 метри на ул.Грозданец во период 2012година2015 година;
Краткорочна цел 10.5. Асфалтирање или поставување на беџатон плочки на 150 метри од
ул.Илинденска,150 метри од ул.Брегалничка,100 метри од ул.Видое Смилевски Бато,100
метри од ул.Христијан Тодоровски Карпош и 500 метри од ул.Грозданец во период
2012година -2015 година;
Краткорочна цел 10.6. Обновување и изградба на електроинсталација за оспособување на
трафостаниците за обезбедување на доволно количини на електрична енергија на местата
каде живеат преставници од ромска етничка заедница за период 2012 година -2015 година;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 11 : Обезбедување на 30 живеалишта за ромската етничка заедница
за период 2012 - 2015 година;
Краткорочна цел 11.1.. Одредување на локација за колективно домување до крај на 2012
година ;
Краткорочна цел 11.2. Подготовка на техничка документација од страна на Општина
Делчево за изградба на колективна станбена зграда до крајот на 2013 година;
Краткорочна цел 11.3. Изградба на колективна станбена зграда до крајот на 2015 година ;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 12: Стекнување на право на сопстевност преку легализација на
објектите на лицата од Ромската етничка заедница до крај на 2012 година;
Краткорочна цел 12.1..Информации за водење на постапка за водење на легализација на
објекти на лица од Ромска етничка заедница до крај на 2012 година ;
Краткорочна цел 12.2 Уплата на пресметка по однапред извршен увид и елаборат до крајот
на 2014 година;
Краткорочна цел 12.3. Изготвување на Решение и издавање на Имотен лист за
понатамошна постапка до крај на 2015 година;
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Здравство

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 13 Podobruvawe na nivoто na informiraност na Рomskaта populacija
vo odnos na можностите што ги нуди системот на zdravstvenata za{tita;
Краткорочна цел 13.1. Формирање на локални тимови за промоција на можностите што ги
нуди системот на зравствената заштита;
Краткорочна цел 13.2. Informirawe na Romskaта populacija за можностите што ги нуди
системот на зравствената заштита preku mediumskи prezentaciи i kampawи;
Краткорочна цел 13.3. Да се подобри информираноста на жените – Ромки, во однос на нивните
права и обврски поврзани со репродуктивното здравје и раното стапување во брак до крајот на
2015 г.;
Краткорочна цел 13.4. Да се подобри информираноста na Romskaта populacija, во однос на
нивните права и обврски поврзани со превенција и имунизација до крајот на 2015 г.;
Краткорочна цел 13.5. Да се подобри информираноста na Romskaта populacija, во однос на
нивните права и обврски поврзани со сексуално преносливи болести и болести на зависност до
крајот на 2015 г.;

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 14 Да се поготват иницијативи и проекти за обезбедување на
неопходната медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени
институции во Делчево до крајот на 2015г.
Краткорочна цел 14.1. Формирање на локален тим за подготовка на иницијатива и проекти за
обезбедување медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени
институции во Делчево до средината на 2013г.;
Краткорочна цел 14.2. Да се подготви иницијатива и да се достави до Општина Делчево и до
Министерство за здравство до крајот на 2013г.
Краткорочна цел 14.3 Да се подготват најмалку 3 проекти и да се достават до најмалку 5 можни
донатори (Фондации, Амбасади, ЕУ фондови и тн.) и до Министерство за здравство до средината
на 2015г.



МЕРКИ И КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ / МОЖНИ ПРОЕКТИ

Образование
Клучни мерки и активности во однос на Обезбедувањето на долгорочен и одржлив
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пристап/решение за целосен опфат на децата Роми во предшколско образование на
возраст една година пред прво оделение (4.7-5,7) се:

Иницијативи за задолжителен опфат на децата во РМ во прешколките установи кои се на
возраст помеѓу 4,7 - 5,7 години;

Обезбедување на услови за информирање на Ромските семејства за можностите и
придобивките од вклучување на нивните деца во претшколско образование и мотивирање истите
да се вклучат;

Обезбедување на услови и можности за опфат на минимум 50 % од вкупниот број на
ромски деца кои се на возраст од 3.7 до 4. 7 год.

Мерки за пodobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i li~niot
identitet на децата Роми ;

Активности за подигање на свеста на Ромските семејства за значењето на образованието;

Активности за информирање и едуцирање на Ромските семејства за начините и методите
на вклучување во образовниот процес на нивните деца;
За да се подобри успехот и редовноста на учениците Роми во основното образование ќе
се работи на:

Izramnuvawe na op{tiot prosek na romskite deca so op{tiot prosekot na u~ili{teto;

Podobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i li~niot identitet;

Подигање на свеста на ромските семејства за значењето на образованието и нивно
информирање и едуцирање за начините и методите на вклучување во образовниот процес на
нивните деца;
За да се подобри успехот и редовноста на учениците Роми во средното образование
потребно е да се превземат мерки како што се едукација, информирање и мотивација на
учениците и семејствата за:

Континуитет во целосната opfatenost na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta sekoja
godina vo periodot 2012-2015г;

Превенција на предвременото напуштање na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta vo
periodot 2012-2015г

Намалување на нередовноста na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta vo periodot
2012-2015г

Подобар успех na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta vo periodot 2012-2015г

Обезбедување финасиска подршка на учениците Роми кои покажуваат солидни резултати
а се од исклучително сиромашни семејства;
За остварување на целта Мотивирање на Ромските ученици за упис во високобразовните
устаниви како и за можностите и придобивките кои следуваат при стекнување со
академско образование планирани мерки се:

Информирање на учениците Роми со завршено средно образование за можностите и
условите за стипендирање по utvrdeni kriteriumi od lokalni i drugi donatori;

Обезбедување на локален фонд/стипендија за студенти Роми кои покажуват значајни
резултати а не успеале да се здобијат со стипендија од други донатори;

Kontinuirano sledewe na uspehot i redovnosta na studentiete Romi, иposebno na onie
koi promaat stipendii;

Промоција на успеси и позитивните примери во Roмската заедница;
Вработување

За остварување на целта Podobruvawe na nivoто na informiraност na Рomskaта
populacija vo sferata na vrabotuvawe планирани мерки се:

Фormirawe na lokalni timovi za informirawe, profesionalna orientacija i
posreduvawe pri vrabotuvawe;

Informirawe na Romska populacija preku mediumska prezentacija i kampawa:
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За остварување на целта Podignuvawe na nivo na znaewe i ve{tini na del od romska
populacija za uspe{no vklopuvawe na pazarot na trudot планирани мерки се:

Formirawe na informativen edukativen biznis centar;

Sproveduvawe na programi za obuka, prekvalifikacii i dokvalifikacii na 20 Romi
(na godi{no nivo) za koi rabotodavecot }e prima 3.000.oo denari i rabotnikot 4.000.oo.den
mese~no;
За остварување на целта Sproveduvawe na soodvetna i pravi~na zastapenost na Romite
pri vrabotuvawe планирани мерки се:

Godi{no sledewe na vrabotuvawe na Romite vo javna i dr`avna administracija;

Едукација на населението за можностите за заштита при постоење на дискриминација по
етничка основа при вработувањето;
Домување
За да се започне и спроведе Урбанизација на Делчево со целосен опфат на населбите: II и
III реон и Стар Расадник до крајот на 2015 година потребно е да се поднесе:

Иницијатива за измена на ДУП за Делчево за урбана единица 3, урбан блок 3.2 и 3.3;
За остварување на целта Реконструкција и санација на живеалишта во кои живее ромска
етничка заедница кои се непогодни за живеење во Делчево за период 2012 - 2015 година
планирани мерки се:

Утврдување на фактичка состојба на терен од страна на стручен тим формиран од
страна на Градоначалникот на Општина Делчево до крајот на 2012 година;

Реконструкција и санација на постоечки домови каде живее Ромската етничка
заедница за 20% во период 2012 година до 2015 година;
За остварување на целта Подобрување на комуналната инфраструктура преку
поставување на водовод, канализација, асфалтирање, поставување на бехатон плочки
и поставување на електрична инсталација во периодот 2012 - 2015 година планирани
мерки се:

Перманентно расчистување на дивите депонии на локациите Манастирски Ендек,
Пустевски Ендек, Грозданац во период 2012 година до 2015 година ;

Реконструкција на 500 метри водоводна мрежа на ул.Острец, 250 метри на водоводна
мрежа на ул.Плачковица за период 2012 година до 2015 година, односно замена на азбестни
цевки со соодветни;

Регулација и уредување на 300 метри водотек на Пустевски Ендек на ул.Брегалничка
со ГАБИОН систем за период 2012 година до 2015 година;

Изградба на 150 метри канализациона мрежа на ул.Брегалничка (Пустевски
Ендек),150 метри на ул.Илинденска,100 метри на ул.Видое Смилевски Бато, 100 метри на
ул.Христијан Тодоровски Карпош, 500 метри на ул.Грозданец во период 2012година-2015
година;

Асфалтирање или поставување на беџатон плочки на 150 метри од
ул.Илинденска,150 метри од ул.Брегалничка,100 метри од ул.Видое Смилевски Бато,100
метри од ул.Христијан Тодоровски Карпош и 500 метри од ул.Грозданец во период 2012
година -2015 година;

Обновување и изградба на електроинсталација за оспособување на трафостаниците
за обезбедување на доволно количини на електрична енергија на местата каде живеат
преставници од ромска етничка заедница за период 2012 година -2015 година;
За Обезбедување на 30 живеалишта за Ромската етничка заедница во Делчево во
периодот 2012 - 2015 година ќе се:

Одреди локација зграда за колективно домување до крај на 2012 година;

Подготви техничка документација од страна на Општина Делчево за изградба на
колективна станбена зграда до крајот на 2013 година;

Изгради колективна станбена зграда до крајот на 2015 година;
За остварување на целта Стекнување на право на сопстевност преку легализација на на
објектите на лицата од Ромската етничка заедница до крај на 2012 година планирани
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мерки се:

Утврдување на точен број на поднесоци согласно законската регулатива за
легализација на објектите кои се сопственост на лицата од Ромската етничка заедница до
крај на 2012 година;

Информирање на Ромската заедница процесите и законската регулатива поврзани со
водење на постапка за легализација на објектите кои се во нивна сопственост до крај на
2012 година;

Уплата на пресметка по однапред извршен увид и елаборат до крајот на 2014 година;

Изготвување на Решенија и издавање на Имотни листови до крај на 2015 година;
Здравство
За остварување на целта Podobruvawe na nivo na informirawe na Рomskaта populacija vo
odnos na можностите што ги нуди системот на zdravstvenata za{tita планирани мерки се:

Формирање на локални тимови за промоција на можностите што ги нуди системот на
зравствената заштита;

Мediumskи prezentaciи i kampawи за иnformirawe na Romskaта populacija за
можностите што ги нуди системот на зравствената заштита;

Информативни и едукативни Презентации, Работилници, Семинари за подобрување на
информираноста на жените – Ромки, во однос на нивните права и обврски поврзани со
репродуктивното здравје и раното стапување во брак до крајот на 2015 г.;

Информативни и едукативни Презентации, Работилници, Семинари за подобрување на
информираноста na Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со
превенција и имунизација до крајот на 2015 г.;

Информативни и едукативни Презентации, Работилници, Семинари за подобрување на
информираноста na Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со
сексуално преносливи болести и болести на зависност до крајот на 2015 г.;
За остварување на целта Да се поготват иницијативи и проекти за обезбедување на
неопходната медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени
институции во Делчево до крајот на 2015г. планирани мерки се:

Формирање на локален тим за подготовка на иницијатива и проекти за обезбедување
медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени институции во Делчево
до средината на 2013г.;

Подготка на иницијатива и доставување на истата до Општина Делчево и до
Министерство за здравство до крајот на 2013г.

Подготвка на најмалку 1 проект на годишно ниво (вкупно најмалку 3 до крајот на 2015г.) и
да се достават до најмалку 5 можни донатори (Фондации, Амбасади, ЕУ фондови и тн.) и до
Министерство за здравство.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
Образование
Очекувани резултати и показатели во однос на Обезбедувањето на долгорочен и одржлив
пристап/решение за целосен опфат на децата Роми во предшколско образование на
возраст една година пред прво оделение (4.7-5,7) се:

Подготвени и поднесени иницијативи за задолжителен опфат на децата во РМ во
прешколките установи кои се на возраст помеѓу 4,7 - 5,7 години;

Обезбедени услови и информирани најмалку 2/3 од Ромските семејства за можностите и
придобивките од вклучување на нивните деца во претшколско образование и мотивирање истите
да се вклучат;

Обезбедени услови и создадени можности за опфат на минимум 50 % од вкупниот број на
Ромски деца кои се на возраст од 3.7 до 4.7 год. Во предучилишни установи;

Пodobreна samodoverba i самоsvesta za sebe како i li~niot и колективниот identitet
на децата Роми ;
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Подобрена информираност на Ромските семејства за значењето на образованието;

Најмалку 2/3 од Ромските семејства ќе бидати информирани и едуцирани за начините и
методите на вклучување на нивните деца во образовниот процес;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Подобрување на успехот и редовноста на
учениците Роми во основното образование се:

Подобрен успехот на децата Роми кои учат во основнте училишта;

Оp{tiot prosek на децата Роми иzramnет so op{tiot prosekot na u~ili{teto;

Пodobreна samodoverba i самоsvesta za sebe како i li~niot и колективниот identitet
на учениците Роми ;

Подобрена информираност на Ромските семејства за значењето на образованието;

Најмалку 2/3 од Ромските семејства ќе бидати информирани и едуцирани за начините и
методите на вклучување на нивните деца во образовниот процес;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Подобрување на успехот и редовноста на
учениците Роми во средното образование се:

Зadr`ана 100% -ната опфатеност и обезбеден континуитет во opfatenostа na
u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta, sekoja godina, vo periodot 2012-2015г;

Намалено, со тенденција на елиминација, предвременото напуштање na u~enicite Romi
на srednite u~ili{ta vo periodot 2012-2015г

Подобрена редовноста na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta vo periodot 2012-2015г

Подобрен успехот na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta vo periodot 2012-2015г

Обезбедена финасиска подршка за дел од учениците Роми кои покажуваат солидни
резултати а се од исклучително сиромашни семејства;

Број на ученици кои добиле стипендија;
Очекувани резултати и показатели во однос на Мотивирањето на Ромските ученици за упис во
високобразовните установи како и за можностите и придобивките кои следуваат при
стекнување со академско образование се:

Информирани со завршено средно образование за можностите и условите за
стипендирање по utvrdeni kriteriumi od lokalni i drugi donatori;

Поддржани учениците Роми во обезбедување на стипендија;

Број на ученици Роми кои добиле локална или екстерна стипендија;

Обезбеден локален фонд/стипендија за најмалку 1 студент Ром кој постигнал значајни
резултати а не успеал да се здобије со стипендија од други донатори;

Обезбедена директна поддршка на стипендираните студенти за врема на студирањето;
Вработување

Очекувани резултати и показатели во однос на Podobruvawe na nivo na informirawe na
Рomskaта populacija vo sferata na vrabotuvawe се:

Фormiraни lokalni timovi za informirawe, profesionalna orientacija i
posreduvawe pri vrabotuvawe;

Број на формирани тимови;

Имплементирани mediumska prezentacija i kampawa:

Romska populacija ќе биде подобро информирана за мерките на Владата на Р.М. за
вработување и самовработување;

Romska populacija ќе биде подобро информирана за постоечките можности за
вработување и самовработување;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Podignuvawe na nivo na znaewe i
ve{tini na del od romska populacija za uspe{no vklopuvawe na pazarot na trudot се:

Formiran informativen edukativen biznis centar;

Креирани и сprovedeни programi za obuka, prekvalifikacii i dokvalifikacii na 20
Romi na godi{no nivo, za koi rabotodavecot }e prima 3.000.oo denari i rabotnikot
4.000.oo.den mese~no;

Број на креирани програми;
МТСП, ПРОЕКТ: ПОдрршка на имплементацијата на Стратегијата на Ромите

стр. 35

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015г.




Број на спроведени програми;
Број на вклучени Роми во програмите;

Очекувани резултати и показатели во однос на целта Sproveduvawe na soodvetna i pravi~na
zastapenost na Romite pri vrabotuvawe се:

Континуиран мониторинг na динамиката на vrabotuvawe na Romite vo javna i dr`avna
administracija;

Sprovedena eдукација на населението за можностите за заштита при постоење на
дискриминација по етничка основа при вработувањето;

Namalen stepen na diskriminacija pri vrabotuvawe na Romite vo Del~evo;

Домување
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Урбанизација на Делчево со целосен
опфат на населбите: II и III реон и Стар Расадник до крајот на 2015 година се:

Подготвена и поднесена иницијатива за измена на ДУП за Делчево за урбана единица 3,
урбан блок 3.2 и 3.3;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Реконструкција и санација на
живеалишта во кои живее ромска етничка заедница кои се непогодни за живеење во
Делчево за период 2012 - 2015 година се:

Формиран стручен тим од страна на Градоначалникот на Општина Делчево до крајот
на 2012 година;

Утврдена фактичката состојба на терен;

Реконструирании санирани 20% постоечки домови каде живее Ромска етничка
заедница во период 2012 година до 2015 година;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Подобрување на комуналната
инфраструктура (поставување на водовод, канализација, асфалтирање, поставување
на бехатон плочки и поставување на електрична инсталација) за период 2012 - 2015
година се:

Елиминирање на дивите депонии на локациите Манастирски Ендек, Пустевски Ендек,
Грозданац во периодот 2012 година до 2015 година;

Реконструирани 500 метри водоводна мрежа на ул.Острец, 250 метри на водоводна
мрежа на ул.Плачковица во периодот 2012 година до 2015 година, имено замена на азбестни
цевки со соодветни;

Регулиран и уреден 300 метри од водотекот на Пустевски Ендек на ул.Брегалничка со
ГАБИОН систем за период 2012 година до 2015 година;

Изградени 150 метри канализациона мрежа на ул.Брегалничка (Пустевски Ендек),
150 метри на ул.Илинденска,100 метри на ул.Видое Смилевски Бато, 100 метри на
ул.Христијан Тодоровски Карпош и 500 метри на ул.Грозданец во периодот 2012година-2015
година;

Асфалтирани или поставени со бехатон плочки 150 метри од ул.Илинденска, 150
метри од ул.Брегалничка, 100 метри од ул.Видое Смилевски Бато, 100 метри од ул.Христијан
Тодоровски Карпош и 500 метри од ул.Грозданец во периодот 2012година -2015 година;

Обновена и изградена електроинсталација за оспособување на трафостаниците за
обезбедување на доволно количини на електрична енергија на местата каде живеат
преставници од Ромска етничка заедница во периодот 2012 година -2015 година;
Очекувани резултати и показатели во однос на целта Обезбедување на 30 живеалишта за
ромската етничка заедница за период 2012 - 2015 година се:

Одредена локација за изградба на зграда за колективно домување до крај на 2012
година;

Подготовена техничка документација од страна на Општина Делчево за изградба на
колективна станбена зграда до крајот на 2013 година;

Изградена 1 зграда за колективно домување до крајот на 2015 година;
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Очекувани резултати и показатели во однос на целта Стекнување на право на сопстевност
преку легализација на своите објекти во период 2012-2015 година се:

Утврден број на поднесоци согласно законската регулатива за легализација на
објекти во сопственост на лицата од Ромската етничка заедница до крај на 2012 година;

Собрани, селектирани и дистибуирани информациите за водење на постапка за
легализација на објекти во сопственост на лицата од Ромската етничка заедница до крај на
2012 година;

Извршени уплати на пресметки по однапред извршени увиди и елаборати до крајот
на 2014 година;

Изготвувени и доставени Решенија и Имотни листови за понатамошна постапка до
крај на 2015 година;
Здравство
За остварување на целта Podobruvawe na nivo na informirawe na Рomskaта populacija vo
odnos na можностите што ги нуди системот на zdravstvenata za{tita планирани мерки се:

Формирани најмалку 2 локални тимови за промоција на можностите што ги нуди
системот на зравствената заштита;

Организирани најмалку 2 Мediumskи prezentaciи i 1 kampawа на годишно ниво во
периодот 2013 – 2015г. за иnformirawe na Romskaта populacija за можностите што ги нуди
системот на зравствената заштита;

Организирани најмалку 2 информативни или едукативни Презентации, Работилници или
Семинари на годишно ниво во периодот 2013 – 2015г.за подобрување на информираноста на
жените – Ромки, во однос на нивните права и обврски поврзани со репродуктивното здравје и
раното стапување во брак;

Организирани најмалку 2 информативни или едукативни Презентации, Работилници,
Семинари на годишно ниво во периодот 2013 – 2015г.за подобрување на информираноста na
Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со превенција и
имунизација;

Организирани најмалку 2 информативни или едукативни Презентации, Работилници,
Семинари на годишно ниво во периодот 2013 – 2015г за подобрување на информираноста na
Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со сексуално преносливи
болести и болести на зависност;
За остварување на целта Да се поготват иницијативи и проекти за обезбедување на
неопходната медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени
институции во Делчево до крајот на 2015г. планирани мерки се:

Формиран локален тим за подготовка на иницијатива и проекти за обезбедување
медицинска опрема за дијагностика и лекување во јавните здравствени институции во Делчево
до средината на 2013г.;

Подготвена и доставена иницијатива до Општина Делчево и до Министерство за
здравство до крајот на 2013г.

Подготвени и доставени вкупно најмалку 3 проекти до крајот на 2015г. (најмалку по 1
проект на годишно ниво)

Проектите да бидат доставени до најмалку 5 можни донатори (Фондации, Амбасади, ЕУ
фондови и тн.) и до Министерство за здравство.

Вкупен број на подготвени проекти;

Вкуен број на подготвени проектина годишно ниво;

Вкупен број наподнесени апликации;

Обезбедена најприоритетната и неопходна опрема за дијагностика и лекување во јавните
здравствени институции во Делчево до крајот на 2015г.


БУЏЕТ

Za sproveduvawe na ovaa programa вкупната potrebna suma e _______________ denari.
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Za sproveduvawe na aktivnostite na ovaa programa za 2012 godina planiraniot buxet e
____________ denari, za 2013 godina e _______________ denari, za 2014 godina e _______________
denari и za 2015 godina изнесува ____________________ denari .
Del od ovie sredstva }e bide obezbeden od МТСП, МОН и МЗ а del preku finansiska
poddr{ka od ЕЛС а del od drugi izvori preku спонзорства и donacii.
Buxetot na programava pretstavuva otvorena finansiska konstrukcija.
БУЏЕТ /ТАБЕЛА/

Трошоци по
година
2012
2013
2014
2015
ВКУПНО

Вкупно

ЕЛС

ИЗВОРИ
Влада на
Р.М.

ДРУГИ

Пресметката на буџетот е направена во денари при тековен курс на 1 евро од 61,80
денари



МЕРКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА


Општината се грижи за овозможување на услови за имплементација и воспоставување на
механизми за следење на напредокот на овој Локален Aкционен План.

За таа цел, може да се организираат комисии, механизми на партнерство и/или работни групи во
соработка со други органи на јавната администрација, како и со активни граѓански здруженија.

Со сето ова ќе се осигури дека се дискутираат, утврдуваат и буџетираат приоритетни активности
од ЛАП и истите навреме се вклучуваат во Годишната програма на општината.

Заради постигнување на позитивни резултати и висок степен на ефективност и ефикасност во
имплементацијата на ЛАП, општината назначува Лице за контакт кое во исто време е одговорно за
менаџирањето со истиот. Примарната улога на лицето за контакт за ЛАП ќе биде да ја поттикнува
имплементацијата на ЛАП.

Задачи на лицето за контакт се:

Собирање информации за имплементацијата на ЛАП и поднесување годишен извештај до Советот
на општината;

Контакт лицето ќе биде врска меѓу општината и потенцијалните засегнати страни како што се:
органи и агенции на централната власт, образовни институции, НВОи, донатори и др.).

Контакт лицето ќе одговара на нивни барања за конкретни или општи аспекти на ЛАП и ќе се
грижи тие да ги добиваат информациите и поддршката кои им се потребни за да имплементираат
активности кои се вклучени во ЛАП.

Контакт лицето ќе ја организира соработката за прашања поврзани со имплементацијата на ЛАП
со други вклучени институции / имплементатори и граѓански организации.

По налог на Советот на општината или на Градоначалникот, извршувањето на некои од овие
задачи може да се делегира на други засегнати страни под услови и за имплементација кои се споменати
претходно.
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Лице за контакт во Општина Делчево за овој Локален Акционен План е:

_________________________
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ПЛАН ЗА АКЦИЈА

Образование
Вработување
Домување
Здравство
Образование

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Обезбедување на долгорочен и одржлив пристап/решение за целосен опфат на децата роми во претшколско
образование на возраст една година пред прво оделение (4.7-5,7)
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 1.1. Иницијативи за задолжителен опфат на децата во РМ во прешколките установи кои се на возраст помеѓу 4,7 - 5,7
години;
Подготовка и
Подготвени и
Подготвени и
2013г
НВО
поднесување
поднесени
поднесени
РИЦ
иницијативи за
иницијативи до
иницијативи во
задолжителен опфат МТСП и МОН за
предвидениот рок
на децата во РМ во
задолжителен
прешколките
опфат на децата во
установи кои се на
РМ во прешколките
возраст помеѓу 4,7 установи кои се на
5,7 години;
возраст помеѓу 4,7 5,7 години;
Краткорочна цел 1.2. Обезбедување на услови и можности за мотивирање на Ромските семејства за можностите и придобивките од
вклучување на нивните деца во претшколско образование;
Организирање на 1
Обезбедени услови -Број на
Континуирано НВО
кампања на годишно и информирани
организирани
во приодот
РИЦ
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ниво до крајот на
2015г. со не помалку
од 3 настани за
информирање на
Ромските семејства
за можностите и
придобивките од
вклучување на
нивните деца во
претшколско
образование и
мотивирање истите
да се вклучат;

најмалку 2/3 од
Ромските семејства
за можностите и
придобивките од
вклучување на
нивните деца во
претшколско
образование и
мотивирање истите
да се вклучат;
Организирана
кампања

кампањи
2013 – 2015.
-Број на активности
во рамки на една
кампања
-Број на вклучени
родители Роми во
активностите од
кампањите
-Број на деца
вклучени во
програмите на
градонките на
годишно ниво во
споредба со
податоците од
претходната година
Краткорочна цел 1.3. Обезбедување на услови и можности за опфат на минимум 50 % од вкупниот број на Ромски деца кои се на возраст
од 3.7 до 4. 7 год.
Подготовка на
Обезбедени услови и -Број на
Континуирано ЕЛС
проекти и
создадени можности
подготвени
на годишно
НВО
аплицирање заради
за опфат на минимум проекти
ниво во
РИЦ
обезбедување на
50 % од вкупниот
-Број на
приодот 2013
услови и можности
број на Ромски деца
аплицирања
– 2015
за опфат на минимум кои се на возраст од
-Број на деца
50 % од вкупниот
3.7 до 4.7 год. во
опфатени во
број на ромски деца
предучилишни
предучилишни
кои се на возраст од
установи;
установи;
3.7 до 4. 7 год.
Краткорочна цел 1.4. Podobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i li~niot identitet;
Креативни тематски
-Организирани
-Број на
Континуирано ЕЛС
работилници за
најмалку 2 тематски
организирани
на годишно
НВО
пodobruvawe na
работилници секое
работилници
ниво во
РИЦ
samodoverbata i
полугодие во
-Број на опфатени приодот 2013
podigawe na svesta
периодот 2013-2015г. деца
– 2015
МТСП
za sebe i li~niot
-Опфатени сите деца -Подобрен успех и
identitet на децата Роми кои ги
комуникација на
Предучилишните
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Роми ;

посетуваат
децата Роми со
установи
предучилишните
останатите деца
установи
-Пodobreна
samodoverba i
самоsvesta za sebe
како i li~niot и
колективниот
identitet на децата
Роми ;
Краткорочна цел 1.5. Подигање на свеста на Ромските семејства за значењето на образованието и нивно информирање и едуцирање за
начините и методите на вклучување во образовниот процес на нивните деца;
Промотивна
-Подобрена
-Број на
Континуирано ЕЛС
Кампања
информираност на
организирани
на годишно
НВО
за подигање на
Ромските семејства
настани во рамки
ниво во
РИЦ
свеста на Ромските
за значењето на
на кампањата
приодот 2013
семејства за
образованието;
-Број на опфатени – 2015
значењето на
-Најмалку 2/3 од
родители
образованието на
Ромските семејства
почетокот на секоја
ќе бидати
учебна година;
информирани и
едуцирани за
начините и методите
на вклучување на
нивните деца во
образовниот процес;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2: Подобрување на успехот и редовноста на учениците Роми во основното образование
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Сума
Краткорочна цел 2.1. Izramnuvawe na op{tiot prosek na Рomskite deca so op{tiot prosek na u~ili{teto;
Организирање на
-Подобрен успехот
-Просечниот успех
Континуирано ЕЛС
целодневна настава
на децата Роми кои на секој еден
на годишно
ООУ
за учениците Роми
учат во основнте
ученик на крајот на
ниво во
РИЦ
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училишта;
годината
приодот 2013 ЦСР
-Општиот просек на -Општиот просек на – 2015г.
НВО
децата Роми
училиштето
израмнет со
општиот просек на
училиштето;
Краткорочна цел 2.2 Намалување на бројот на отсуства на учениците во основно образование за 20% на годишно ниво за период 20132015г
Евидентирање на
-Формиран тим
-Формиран тим во
Континуирано ЕЛС
учениците од Ромска -Евидентирани
предвидениот рок
секој Април ООУ
националност со
ученици кои
-Подготвена листа
Јуни
РИЦ
зголемен број
неоправдано
во прдвидениот рок во приодот
ЦСР
отсуства на
отсуствувале
2013 – 2015г.
НВО
општинско ниво во
- Подготвени
основните
списоци
училишта;
Спроведување
-Формирани тимови -Формиран стручен
Континуирано ЕЛС
анкети на родителите -Готови
тим во
секој
ООУ
и учениците за
прашалници
предвидениот рок
Септември РИЦ
лоцирање на
-Спроведена анкета -Број на анкетирани Декември
ЦСР
причините за
-Обработени
-Подготвена
во приодот
НВО
отсуства;
податоци
анализа(документ)в 2013 – 2015г.
-Избрани теми за
о предвидениот рок
работилници
-Избрани содржини
во предвидениот
рок
Реализирање на 2
едукативни
работилници со
родителите за секое
полугодие;

-Информирани
родители
-Реализирани
работилници
-Родителите
убедени во
важноста на
редовното
посетување на

-Број на
реализирани
работилници
-Број на учесници

Континуирано
секој Јануари
-Март
во приодот
2013 – 2015г.
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настава

Краткорочна цел 2.3. Podobruvawe na samodoverbata i podigawe na svesta za sebe i li~niot identitet;
Креативни тематски
-Организирани
-Број на
Континуирано ЕЛС
работилници за
најмалку 2 тематски организирани
на годишно
ООУ
подобрување на
работилници секое
работилници
ниво во
РИЦ
самодовербата и
полугодие во
-Број на опфатени
приодот 2013 ЦСР
подигање на личната периодот 2013деца
– 2015
НВО
самосвест како и
2015г.
-Подобрен успех и
свеста за
-Опфатени сите
комуникација на
колективниот
ученици Роми
учениците Роми со
идентитет на Ромите вклучени во
останатите ученици
кај учениците
основното
образование
-Подобрена
самодовербата и
личната самосвест
и развиена свеста
за колективниот
идентитет на
Ромите
кај учениците
Краткорочна цел 2.4. Подигање на свеста на Ромските семејства за значењето на основното образование
едуцирање за начините и методите на вклучување во образовниот процес на нивните деца;
Промотивна
Подобрена
-Број на
Континуирано ЕЛС
Кампања
информираност на
организирани
на годишно
ООУ
за подигање на
Ромските семејства настани во рамки на ниво во
РИЦ
свеста на Ромските
за значењето на
кампањата
приодот 2013 ЦСР
семејства кои имаат
основното
-Број на опфатени
– 2015
НВО
деца на возраст
образование
родители
соодветна за
Најмалку 2/3 од
основно образование Ромските семејства
за значењето на
ќе бидати
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образованието на
почетокот на секоја
учебна година;

информирани и
едуцирани за
начините и
методите на
вклучување на
нивните деца во
образовниот
процес;

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3: Подобрување на успехот и редовноста на учениците Роми во средното образование
Активности

Буџет
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 3.1. Da se zadr`i 100% -ната opfatenost na u~enicite Romi vo srednite u~ili{ta sekoja godina vo periodot 20122015г;
Промотивна
Подобрена
-Број на
Континуирано ЕЛС
Кампања
информираност на
организирани
на годишно
ООУ
за подигање на
Ромските семејства настани во рамки на ниво во
РИЦ
свеста на Ромските
за значењето на
кампањата
приодот 2013 НВО
семејства кои имаат
средното
-Број на опфатени
– 2015
ученици на возраст
образование
родители
соодветна за средно
Најмалку 2/3 од
-Број на опфатени
образование за
Ромските семејства ученици
значењето на
ќе бидати
образованието на
информирани и
почетокот на секоја
едуцирани за
учебна година;
придобивките од
завршено средно
образование
Краткорочна цел 3.2. Да се намали нередовноста на Ромските ученици во средното образование;
Евидентирање на
учениците од Ромска
националност со
зголемен број
отсуства во средното

Очекувани
резултати

-Формиран тим
-Евидентирани
ученици кои
неоправдано
отсуствувале

Индикатори

Рок

-Формиран тим во
предвидениот рок
-Подготвена листа
во прдвидениот рок

Континуирано
секој Април Јуни
во приодот
2013 – 2015г.
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образование на
општинско ниво;

- Подготвени
списоци

Спроведување
анкети на родителите
и учениците за
лоцирање на
причините за
отсуства;

-Формирани тимови
-Готови
прашалници
-Спроведена анкета
-Обработени
податоци
-Избрани теми за
работилници

-Формиран стручен
тим во предв. рок
-Број на анкетирани
-Подготвена
анализа (документ)
во предвидениот
рок
-Избрани содржини
во предв. Рок

Континуирано
секој
Септември Декември
во приодот
2013 – 2015г.

ЕЛС
ДСУ
ЦСР
РИЦ
НВО

Реализирање на 2
едукативни
работилници со
родителите за секое
полугодие;

-Информирани
-Број на
Континуирано ЕЛС
родители
реализирани
секој Јануари ДСУ
-Реализирани
работилници
-Март
РИЦ
работилници
-Број на учесници
во приодот
ЦСР
-Родителите
2013 – 2015г.
НВО
убедени во
важноста на
редовното
посетување на
настава
Краткорочна цел 3.3. Да се подобри успехот на Ромските ученици во средното образование;
Андажирање на
ментори

-Подобрен успехот
на децата Роми кои
учат во срединте
училишта;
-Општиот просек на
децата Роми
израмнет со
општиот просек на
училиштето;

-Број на ангажирани
Ментори
-Број на часови
испорачани од
менторите
-Просечниот успех
на секој еден
ученик на крајот на
годината
-Општиот просек на
училиштето

Континуирано
на годишно
ниво во
приодот 2013
– 2015г.
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Краткорочна цел 3.4. Да се обезбеди финасиска подршка на учениците Роми кои покажуваат солидни резултати а се од исклучително
сиромашно семејство;
Подготовка на
Обезбедени услови -Број на подготвени Континуирано ЕЛС
проекти и
и создадени
проекти
на годишно
НВО
аплицирање заради
можности за
-Број на
ниво во
РИЦ
обезбедување на
стипендирање на
аплицирања
приодот 2013
услови и можности
минимум (напишете -Број на деца
– 2015
(СТИПЕНДИИ) за
колку)
опфатени во
опфат на минимум
средношколци Роми предучилишни
(напишете колку)
на годишно ниво
установи;
средношколци Роми
на годишно ниво
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4 Информирање и мотивирање на Ромските ученици за упис во високобразовните установи како и за можностите и
придобивките кои следуваат при стекнување со академско образование.
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 4.1. Да сe информираат и потпомогнат учениците Роми со завршено средно образование за можностите и условите за
стипендирање по utvrdeni kriteriumi od lokalni i drugi donatori;
Промотивна
Подобрена
-Број на
Континуирано ЕЛС
Кампања
информираност кај
организирани
на годишно
ДСУ
за подигање на
Најмалку 1/2 од
настани во рамки на ниво во
РИЦ
свеста на Ромските
Ромските семејства кампањата
приодот 2013 НВО
семејства кои имаат
и Ромите матуранти -Број на опфатени
– 2015
ученици/матуранти/
за значењето и
родители
на возраст
можностите што ги
-Број на опфатени
соодветна за високо
обезбедува
ученици
образование за
завршеното високо
значењето на
образование
образованието на
на годишно ниво
крајот на секоја
учебна година;
Краткорочна цел 4.2. Обезбедување на локален фонд/стипендија за студенти Роми кои покажуват значајни резултати а не успеале да се
здобијат со стипендија од други донатори;
Подготовка и
Подготвени и
-Број на подготвени Континуирано НВО
доставување на
доставени до
и доставени
на годишно
РИЦ
иницијативи до
Советот на
документи /
ниво во
ДСУ
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Советот на
општината

општината:
иницијативи
приодот 2013
-Извештај/годишна -Број на
– 2015
анализа на
стипендирани
потреби од
студенти
стипендии за
студенти Роми
-Предлог листа од
најмалку 3
кандидати за
стипендија секоја
година
Секоја година
општината да
стипендираеден нов
студент или вкупно
3 до крајот на 2015г.
Краткорочна цел 4.3. Kontinuirano sledewe na uspehot i redovnosta na studentiete Romi, posebno na onie koi promaat stipendii;
Спроведување на
-Формиран тим
-Формиран тим во
Континуирано ЕЛС
континуран
-Подготвен и
предвидениот рок
во приодот
РИЦ
мониторинг на
имплементиран
-Подготвен и
2013 – 2015г.
НВО
прогресот,
план за мониторинг имплементиран
редовноста и успехот -Евидентирани сите план за мониторинг
на стипендираните
запишани студенти
прдвидениот рок
студенти Роми од
на годишно ниво
-Утврдени состојби
Делчево на ниво на
- Подготвени и
поврзани со
училишна година
презентирани
прогресот и успехот
извештаи за
на студентите
состојбите на ниво
стипендисти
на семестар
- Подготвени
ивештаи за
состојбите на ниво
на семестар
Вработување
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5 Podobruvawe na nivoто na informirawe na Рomskaта populacija vo sferata na vrabotuvawe;
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Буџет
Сума
Можен
Коментар
извор
Краткорочна цел 5.1. Formirawe na lokalni timovi za informirawe, profesionalna orientacija i posreduvawe pri vrabotuvawe;
Процес за
Формирани 2
-Број формирани
2012 –
Општина
фormirawe na
стручни тимови
стручни тимови во
2013г.
Делчево
lokalni timovi za
и тоа еден за
предвидениот рок
АВР Делчево
informirawe i
informirawe i
НВО
posreduvawe pri
posreduvawe pri
-Број на лица во
РИЦ
vrabotuvawe како и
vrabotuvawe и втор тимовите
profesionalna
за profesionalna
orientacija
orientacija
Краткорочна цел 5.2. . Informirawe na Romska populacija preku mediumska prezentacija i kampawa:
Информирање на
лицата од Ромската
етничка заедница
преку медиумски
кампањи и
презентации на
годишно ниво во
периодот 2013 –
2015г.;

Организирани
најмалку 2
медиумски
презентации и 1
кампања на
годишно ниво во
периодот 2013 –
2015г. за
информирање на
Ромската
популација за
можностите за
вработување
што ги нуди АВРМ

Број на
организирани
настани на годишно
ниво
-Број на учесници
на настаните
-Број на Роми од
Делчево кои ги
користат
можностите за
вработување
во споредба со
бројот од
претходната година

На годишно
ниво во
периодот
2013 –
2015г.

Општина
Делчево
АВР Делчево
НВО
РИЦ

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6 Podignuvawe na nivoто na znaewа i ve{tini na del od Рomskaта populacija za uspe{no vklopuvawe na pazarot
na trudot;

MAJ 2012

49

Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Сума

Буџет
Можен
извор

Коментар

Краткорочна цел 6.1. Formirawe na informativen edukativen biznis centar;
Процес за
-Подготвен план за
- Подготвен план за 2012 –
Општина
формирање на
работа на ИЕБЦ
работа на ИЕБЦ
2013г.
Делчево
информативен
-Формирана
во предвидениот
АВР Делчево
едукативен бизнис
структура од 3
рок
НВО
центар /ИЕБЦ
лица/2 вработени и
-Број на вработени
РИЦ
еден волонтер/ кои
-Оперативен ИЕБЦ
ќе работат во
во предвидениот
центарот
рок
-Обезбеден простор
и опрема
Краткорочна цел 6.2. Sproveduvawe na programi za obuka, prekvalifikacii i dokvalifikacii na 20 Romi (na godi{no nivo) za koi
rabotodavecot }e prima 3.000.oo denari i rabotnikot 4.000.oo.den mese~no;
Информирање на
Организирани
-Број на
На годишно Општина
лицата од Ромската
најмалку 2
организирани
ниво во
Делчево
етничка заедница
медиумски
настани на годишно периодот
АВР Делчево
преку медиумски
презентации и 1
ниво
2013 –
НВО
кампањи и
кампања на
-Број на учесници
2015г.
РИЦ
презентации на
годишно ниво во
на настаните
годишно ниво во
периодот 2013 –
-Број на Роми од
периодот 2013 –
2015г. за
Делчево кои ги
2015г.;
информирање на
користат
Ромската
можностите за
популација за
вработување
можностите за
во споредба со
вработување
бројот од
што ги нуди АВРМ
претходната година

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7 Sproveduvawe na soodvetna i pravi~na zastapenost na Romite pri vrabotuvawe.

Активности

Очекувани

Индикатори

Рок

MAJ 2012

Можен

Буџет
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резултати

имплементатор

Сума

Можен
извор

Коментар

Краткорочна цел 7.1. Godi{no sledewe na vrabotuvawe na Romite vo javna i dr`avna administracija;
Процес за
- Континуиран
- Подготвен план
2012 –
Општина
формирање на
мониторинг na
Мониторинг
2013г.
Делчево
информативен
динамиката на
во предвидениот
АВР Делчево
vrabotuvawe na
едукативен бизнис
рок
НВО
Romite vo javna i
центар /ИЕБЦ
-Број на
РИЦ
dr`avna
имплементирани
administracija;
активности за
мониторинг
-Број на извештаи
од спроведен
мониторинг
Краткорочна цел 7.2. Едукација на населението за можностите за заштита при постоење на дискриминација по етничка основа при
вработувањето;
-Sprovedena
Информирање и
-Број на
На годишно Општина
eдукација на
eдукација на
организирани
ниво во
Делчево
населението за
населението за
настани на годишно периодот
АВР Делчево
можностите за
можностите за
ниво
2013 –
НВО
заштита при
заштита при
-Број на учесници
2015г.
РИЦ
постоење на
постоење на
на настаните
дискриминација по
дискриминација по
-Број на Роми од
етничка основа при
етничка основа при
Делчево кои ги
вработувањето на
вработувањето;
користат
-Namalen stepen na
лицата од Ромската
можностите за
diskriminacija pri
етничка заедница
вработување
vrabotuvawe na
на годишно ниво во
во споредба со
Romite vo Del~evo; бројот од
периодот 2013 –
2015г.;
претходната година
-Број на жалби од
страна на Ромите за
дискриминација
Домување

MAJ 2012

51

Програмска цел 8: Урбанизација на Делчево со целосен опфат на населбите : II и III реон и Стар Расадник во период од
крајот на 2015 година
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен
извор
Краткорочна цел 8.1. Иницијатива за измена на ДУП за Делчево , урбана единица 3, урбан блок 3.2 и 3.3
Избор на инвеститор Изберен инвеститор Број на изберени
2012
Општина Делчево
0,00 МКД
инвеститори
година
Заинтересирани
индивидуални лица за
промена на ДУП
Избор на планер

Изберен планер

Број на изберени
планери

2012
година

Општина Делчево
Заинтересирани
индивидуални лица за
промена на ДУП

0,00МКД

Изработка на
планска
документација и
пропратни акти за
измена на ДУП

Изработена планска
документација и
пропратни акти

Број на пропратни
акти
Број на плански
документи

2015
година

Општина Делчево
Заинтересирани
индивидуални лица за
промена на ДУП

30800
МКД по
хектар

Донесување на
Одлука на Совет на
Општина за
усвојување на
измени на ДУП

Донесена одлука за
усвојување на
измени на ДУП

Број на усвоени
Одлуки

2015
година

Општина Делчево
Заинтересирани
индивидуални лица за
промена на ДУП

0,00 МКД

*МТВ
*Општина
Делчево
*меѓународ
ни НВОи
*Индивиду
ални лица
за промена
на ДУП

2012 година до

Коментар
За избор на
инвеститор не
се потребни
финанскиси
средства
За избор на
планер не се
потребни
финасиски
средства
Согласно
законската
регулатива и на
индивуални
лица и е
овозможено да
финасираат
дел за измена
на ДУП

Програмска цел 9: Реконструкција и санација на живеалишта во кои живее Ромска етничка заедница кои се непогодни за живеење во
Делчево за период 2012 година до 2015 година
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
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резултати

имплементатор

Сума

Можен
Коментар
извор
Краткорочна цел 9.1 Утврдување на фактичка состојба на терен од страна на стручен тим формиран од страна на Градоначалникот
на Општина Делчево до крајот на 2012 година
Формирање
на Формиран стручен
Бр на лица во
2012 година Општина
0,00МКД
Во тимот да
стручен тим
тим
стручниот тим
Делчево
биде вклучен
и надворешен
експерт
Подготовка на
Подготвен извештај Бр на извештаи
2012 година Општина
извештај за утврдена
Делчево
фактичка состојба
Краткорочна цел 9.2 Реконструкција и санација на постоечки домови каде живее ромска етничка заедница за 20% во период 2012 година до
2015 година
Реконструкција и
Реконструирани и
Бр на
2012-2015
Општина
1.232.000 Општина
Опфатени се
санација на
санирани домови
реконстрирани и
година
Делчево
МКД
Делчево
20 постоечки
постоечки домови
санирани домови
ЈПКД“Брегалница
МТВ
објекти /
“ Делчево
МТСП
61.600
Меѓународни
Меѓународн
НВОи
и НВОи
Индивидуални
лица
Програмска цел 10: Подобрување на комуналната инфраструктура (поставување на водовод,канализација, асфалтирање,
поставување на бехатон плочки и поставување на електрична инсталација) за период 2012 година до 2015 година
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 10.1 Перманентно расчистување на дивите депонии на локациите Манастирски Ендек,Пустевски Ендек,Грозданац во
период 2012 година до 2015 година
Машински ископ и
Ископ на нанос во
Количина на нанос
2012-2015
Општина Делчево
182.800
Општина
расчистување на
количина од 500 м1
во м 1
година
ЈПКД“Брегалница“
МКД
Делчево
нанос, ниска
Делчево
МЖСПП
вегетација,
МЖСПП
Меѓународни
комунален и
Меѓународни НВОи
НВОи
градежен отпад и
земјата од
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Манастирски Ендек
до определена
нивелета на ендекот
Транспорт на вишок
на материјалот со
камиони до Градски
базен и гумена брана
во Делчево за
Манастирски Ендек
Машински ископ и
расчистување на
нанос, ниска
вегетација,
комунален и
градежен отпад и
земјата од Пустевски
Ендек до
определена нивелета
на ендекот

Транспортиран
вишок материјал од
1500м1

Количина на вишок
на материјал во м1

2012
година-2015
година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МЖСПП
Меѓународни НВОи

390.000
МКД

Општина
Делчево
МЖСПП
Меѓународни
НВОи

Ископ на нанос во
количина од 300 м1

Количина на нанос
во м 1

2012-2015
година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МЖСПП
Меѓународни НВОи

120.000
МКД

Општина
Делчево
МЖСПП
Меѓународни
НВОи

Транспорт на вишок
на материјалот со
камиони до Градски
базен и гумена брана
во Делчево за
Пустевски Ендек

Транспортиран
вишок материјал од
900м1

Количина на вишок
на материјал во м1

2012
година-2015
година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МЖСПП
Меѓународни НВОи

234.000
МКД

Општина
Делчево
МЖСПП
Меѓународни
НВОи

Машински ископ на
нанос и земјата од
Ендек Грозданец до
определена нивелета
на ендекот до влив
на ерка Брегалница
Транспорт на вишок
на материјалот со
камиони до Градски

Ископ на нанос во
количина од 230 м1

Количина на нанос
во м 1

2012-2015
година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МЖСПП
Меѓународни НВОи

90.000
МКД

Општина
Делчево
МЖСПП
Меѓународни
НВОи

Транспортиран
вишок материјал од
700м1

Количина на вишок
на материјал во м 1

2012
година-2015
година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево

180.000
МКД

Општина
Делчево
МЖСПП
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Општината
поседува
пресметка
за чистење
на ендек
Грозданец
Општината
поседува
пресметка
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базен и гумена брана
МЖСПП
Меѓународни
за чистење
во Делчево за Ендек
Меѓународни НВОи
НВОи
на ендек
Грозданец
Грозданец
Краткорочна цел 10.2. Реконструкција на 500 метри водоводна мрежа на ул.Острец,250 метри на водоводна мрежа на ул.Плачковица за
период 2012 година до 2015 година, преку замена на азбестни цевки со соодветни
Реконструкција на
Реконструирана
Должина на
2012
Општина Делчево
650.000
Општина
Општината
500 метри водоводна водоводна мрежа
водоводна мрежа
година-2015 ЈПКД“Брегалница“Д МКД
Делчево
поседува
мрежа на ул Острец
во м1
во м 1
година
елчево
МТВ
потребна
МТВ
Меѓународни
проектна
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк
цијата
Реконструкција на
Реконструирана
Должина на
2012 година Општина Делчево
325.000
Општина
Општината
250 метри водоводна водоводна мрежа
водоводна мрежа
-2015
ЈПКД“Брегалница“
МКД
Делчево
поседува
мрежа на
во м 1
во м 1
година
МТВ
МТВ
потребна
ул.Плачковица
Меѓународни НВОи
Меѓународни
проектна
НВОи
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк.
Краткорочна цел 10.3 Регулација и уредување на 300 метри водотек на Пустевски Ендек на ул.Брегалничка со ГАБИОН систем за период
од 2012 година -2015 година;
Регулација и
Регулиран и уреден Должина на уреден
2012 година Општина Делчево
1.848.00 Општина
Општината
уредување на 300
ендек во м 1
и регулиран водотек -2015
ЈПКД“Брегалница“Д 0 МКД
Делчево
поседува
метри водотек на
во м 1
година
елчево
МТВ
потребна
Пустевски Ендек со
МТВ
Меѓународни
проектна
Габион систем
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
ја за изв.
на
реконструк
цијата
Краткорочна цел 10.4. Изградба на 150 метри канализациона мрежа на ул.Брегалничка (Пустевски Ендек), 150 метри на ул.Илинденска,100
метри на ул.Видое Смилевски Бато, 100 метри на ул.Христијан Тодоровски Карпош, 500 метри на ул.Грозданец во период 2012-2015 година;
Изградба на 150
Изградена
Должина на
2012 година Општина Делчево
480.000
Општина
Општината
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метри канализациона
мрежа на
ул.Брегалничка
(Пустевски Ендек)

канализациона
мрежа

канализациона
мрежа во м 1

2015 година

ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МТВ
Меѓународни НВОи

МКД

Делчево
МТВ
Меѓународни
НВОи

Изградба на 150
метри канализациона
мрежа на
ул.Илинденска

Изградена
канализациона
мрежа

Должина на
канализациона
мрежа во м 1

2012 година
2015 година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МТВ
Меѓународни НВОи

480.000
МКД

Општина
Делчево
МТВ
Меѓународни
НВОи

Изградба на 100
метри канализациона
мрежа на ул.Видео
Смилевски Бато

Изградена
канализациона
мрежа

Должина на
канализациона
мрежа во м 1

2012 година
2015 година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МТВ
Меѓународни НВОи

320.000
МКД

Општина
Делчево
МТВ
Меѓународни
НВОи

Изградба на 100
метри канализациона
мрежа на
ул.Христијан
Тодоровски Карпош

Изградена
канализациона
мрежа

Должина на
канализациона
мрежа во м 1

2012 година
2015 година

Општина Делчево
ЈПКД“Брегалница“Д
елчево
МТВ
Меѓународни НВОи

320.000
МКД

Општина
Делчево
МТВ
Меѓународни
НВОи

Изградба на 500

Изградена

Должина на

2012 година

Општина Делчево

1.600.00

Општина
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поседува
потребна
проектна
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк
цијата
Општината
поседува
потребна
проектна
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк
цијата
Општината
поседува
потребна
проектна
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк
цијата
Општината
поседува
потребна
проектна
докуметаци
ја за
изведба на
реконструк
цијата

56

метри канализациона
мрежа на
ул.Грозданец

канализациона
мрежа

канализациона
мрежа во м 1

2015 година

ЈПКД“Брегалница“Д 0
Делчево
елчево
МКД
МТВ
МТВ
Меѓународни
Меѓународни НВОи
НВОи
Краткорочна цел 10.5. Асфалтирање или поставување на бехатон плочки на 150 метри од ул.Илинденска,150 метри од ул.Брегалничка,100
метри од ул.Видое Смилевски Бато,100 метри од ул.Христијан Тодоровски Карпош и 500 метри од ул.Грозданец во период 2012-2015 година;
Поставување на
Поставени бехатон
Должина на
2012 година Општина Делчево
300.000
Општина
Општината
бехатон плочки на
плочки
поставени бехатон
2015 година ЈПКД“Брегалница“Д МКД
Делчево
поседува
ул.Илинденска во
плочки во м 1
елчево
МТВ
потребна
должина од 150
МТВ
Меѓународни
проектна
метри
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
ја за
изведба
Поставување на
Поставени бехатон
Должина на
2012 година Општина Делчево
300.000
Општина
Општината
бехатон плочки на
плочки
поставени бехатон
2015 година ЈПКД“Брегалница“Д МКД
Делчево
поседува
ул.Брегалничка во
плочки во м 1
елчево
МТВ
потребна
должина од 150
МТВ
Меѓународни
проектна
метри
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
ја за
изведба
Поставување на
Поставен асфалт
Должина на
2012 година Општина Делчево
200.000
Општина
Општината
асфалт на ул.Видео
поставен асфалт
2015 година ЈПКД“Брегалница“Д МКД
Делчево
поседува
Смилевски Бато во
во м 1
елчево
МТВ
потребна
должина од 100
МТВ
Меѓународни
проектна
метри
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
ја за
изведба
Поставување на
Поставен асфалт
Должина на
2012 година Општина Делчево
200.000
Општина
Општината
асфалт на
поставен асфалт
2015 година ЈПКД“Брегалница“Д МКД
Делчево
поседува
ул.Христијан
во м 1
елчево
МТВ
потребна
Тодоровски Карпош
МТВ
Меѓународни
проектна
во должина од 100
Меѓународни НВОи
НВОи
докуметаци
метри
ја за
изведба
Поставување на
Поставен асфалт
Должина на
2012 година Општина Делчево
1.000.00 Општина
асфалт на
поставен асфалт
2015 година ЈПКД“Брегалница“Д 0
Делчево
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ул.Грозданец во
должина од 500
метри

во м 1

елчево
МТВ
Меѓународни НВОи

МКД

МТВ
Меѓународни
НВОи

Краткорочна цел 10.6. Обновување и изградба на електроинсталација за оспособување на трафостаниците за обезбедување на доволно
количини на електрична енергија на местата каде живеат преставници од Ромска етничка заедница за период 2012 -2015 година;
Утврдување на
Формирана
-Формирана
Јануари
Општина Делчево
фактичка состојба
комисија
комисија во
Јуни 2013
МЕПСО
преку формирање на Утврдена фактичка
предвидениот рок
ЕВН
Комисија од стручни
состојба
-Утврдена фактичка
лица за проценка
Направена техничка состојба во
проценка и
предвидениот рок
финансиска
-Направена
конструкција за
техничка проценка
интервенцијата
и финансиска
конструкција за
интервенцијата во
предвидениот рок
Обновување и
Подготвена
-Подготвена
Јуни 2013
Општина Делчево
изградба на електро
техничка
техничка
Декември
МЕПСО
инсталација за
документација на
документација на
2015
ЕВН
оспособување на
основа на
основа на
трафостаниците за
проценката
проценката
електрична енергија
Спроведена
во предвидениот
интервенција и
рок
обновени или
- Спроведена
изградени
интервенција во
потребните
предвидениот рок
трафостаници
-Број на обновени
согласно техничката трафостаници
проценка и
-Број на изградени
финансиска
трафостаници
конструкција за
интервенцијата
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Програмска цел 11: Обезбедување на 30 живеалишта за ромската етничка заедница за период 2012 година до 2015 година
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 11.1. Одредување на локација за колективно домување до крај на 2012 година;
Одредување на
Одредена локација
Утврдена локација
2012 година Општина Делчево
локација за
за изградба
за домување
МТВ
обезбедување на 30
МТСП
живеалишта
Меѓународни НВОи
Краткорочна цел 11.2. Подготовка на техничка документација од страна на Општина Делчево за изградба на колективна станбена зграда
до крајот на 2013 година;
Подготовка на
Подготвена
Број на подготвени
2013година Општина Делчево
120.000
Општина
техничка
техничка
акти во техничката
-2014
МТВ
МКД
Делчево
документација
документација
документација
година
МТСП
МТВ
Меѓународни НВОи
МТСП
Меѓународни
НВОи
Краткорочна цел 11.3. Изградба на колективна станбена зграда до крајот на 2015 година;
Изградба на
Изградена
Број на изградени
2014-година Општина Делчево
55.440.0 Општина
Предвиден
колективна зграда
колективна зграда
станови
2015 година МТВ
00 МКД
Делчево
и се
МТСП
МТВ
изградба
Меѓународни НВОи
МТСП
на 30 стана
Меѓународни
по 60 м2 ,
НВОи
цена по м2
=500 евра
Програмска цел 12: Стекнување на право на сопстевност преку легализација на своите објекти во период 2012година-2015 година
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
резултати
имплементатор
Сума
Можен
Коментар
извор
Краткорочна цел 12.1. Утврден број на поднесоци согласно законската регулатива за легализација на своите објекти на лицата од
ромската етничка заедница до крај на 2012 година;
Формирање на
Формирана
Бр на состаноци на
2012 година Општина Делчево
Комисијата е
Комисија за
Комисија за
Комисијата
формирана и
утврдување на право утврдување на
ги таргетира
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сопственост од
страна на
Градоначалникот на
Општина Делчево

право на
сопственост

само
барањата кои
се поденесени
согласно
законската
регулатива до
Општина
Делчево до
03.09. 2011
година при
што ќе се
утврди
Краткорочна цел 12.2.Информации за водење на постапка за водење на легализација на своите објекти на лица од ромска етничка
заедница до крај на 2012 година;
Информирање на
Информирани лица Бр на информирани 2012 година Општина Делчево
лицата од ромска
лица
2013 година РИЦ
етничка заедница кои
поднеле барање за
водење на постапка
за легализација на
објекти
Краткорочна цел 12.3. Уплата на пресметка по однапред извршен увид и елаборат до крајот на 2014 година;
Уплата на пресметка Уплатени пресметки Број на уплатени
2014 година Општина Делчево
МТСП
пресметки
МТСП
Меѓунаро
дни НВОи
Краткорочна цел 12.4. Изготвување на Решение и издавање на Имотен лист за понатамошна постапка до крај на 2015 година;
Изготвување на
Изготвени решенија Број на изготвени
2015 година Општина Делчево
МТСП
Решение за
решенија
Општина
издавање на Имотен
Делчево
лист за понатамошна
постапка
Здравство
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 13 Podobruvawe na nivo na informirawe na Рomskaта populacija vo odnos na можностите што ги
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нуди системот на zdravstvenata za{tita;
Активности
Очекувани
резултати

Индикатори

Буџет
Можен
Коментар
извор
Краткорочна цел 13.1. Формирање на локални тимови за промоција на можностите што ги нуди системот на зравствената заштита;
Процес на
Формирани 2 тима
-Формирани 2 тима
Општина Делчево
формирање на
со по 3 члена
со по 3 члена во
Средината
Здравен дом
тимови за промоција
предвидениот рок
на 2013
Делчево
на можностите што
-Број на формирани година
НВО
ги нуди системот на
тимови
зравствената од
-Број на членови во
страна на
тимовите
Градоначалникот на
-Број на состаноци
Општина Делчево
Краткорочна цел 13.2. Informirawe na Romskaта populacija
mediumskи prezentaciи i kampawи;
Информирање на
Организирани
Број на
лицата од Ромската
најмалку 2
организирани
етничка заедница
Мediumskи
настани на годишно
преку медиумски
prezentaciи i 1
ниво
кампањи и
kampawа на
-Број на учесници
презентации на
годишно ниво во
на настаните
годишно ниво во
периодот 2013 –
-Број на Роми од
периодот 2013 –
2015г. за
Делчево кои ги
2015г.;
иnformirawe na
користат
Romskaта
можностите во
populacija за
споредба со бројот
можностите што ги
од претходната
нуди системот на
година
зравствената
заштита;

Рок

Можен
имплементатор

Сума

за можностите што ги нуди системот на зравствената заштита preku
На годишно
ниво во
периодот
2013 –
2015г.

Општина Делчево
Здравен дом
Делчево
НВО

Краткорочна цел 13.3. Да се подобри информираноста на жените – Ромки, во однос на нивните права и обврски поврзани со
репродуктивното здравје и раното стапување во брак до крајот на 2015 г.;
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Имплеменација на
најмалку 2
информативни или
едукативни
Презентации,
Работилници или
Семинари на
годишно ниво во
периодот 2013 –
2015г.

-Организирани
-Број на
На годишно Општина Делчево
најмалку 2
организирани
ниво во
Здравен дом
информативни или настани на годишно периодот
Делчево
едукативни
ниво
2013 –
НВО
Презентации,
-Број на учесници
2015г.
Работилници или
на настаните
Семинари на
-Број на жени Ромки
годишно ниво во
од Делчево кои ги
периодот 2013 –
користат
2015г..
бесплатните
-Подобрена
прегледи и тестови
информираноста
-Број на
на жените – Ромки, малолетнички
во однос на
бракови склопени
нивните права и
на годишнониво во
обврски поврзани
споредба со бројот
со
од претходната
репродуктивното
година
здравје и раното
стапување во брак;
Краткорочна цел 13.4. Да се подобри информираноста na Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со
превенција и имунизација до крајот на 2015 г.;
Имплеменација на
-Организирани
Број на
На годишно Општина Делчево
најмалку 2
најмалку 2
организирани
ниво во
Здравен дом
информативни или
информативни или настани на годишно периодот
Делчево
едукативни
едукативни
ниво
2013 –
НВО
Презентации,
Презентации,
-Број на учесници
2015г.
Работилници,
Работилници,
на настаните
Семинари на
Семинари на
-Број на Роми од
годишно ниво во
годишно ниво во
Делчево кои ги
периодот 2013 –
периодот 2013 –
користат
2015г.
2015г.
бесплатните
-Подобрена
прегледи и
информираноста
задолжителни
na Romskaта
вакцини во
populacija, во
споредба со
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однос на нивните
права и обврски
поврзани со
превенција и
имунизација;

претходната година
-Број на Роми од
Делчево кои ги
примаат
незадолжителни
вакцини во
споредба со
претходната година
Краткорочна цел 13.5. Да се подобри информираноста na Romskaта populacija, во однос на нивните права и обврски поврзани со сексуално
преносливи болести и болести на зависност до крајот на 2015 г.;
Имплеменација на
Организирани
Број на
На годишно Општина Делчево
најмалку 2
најмалку 2
организирани
ниво во
Здравен дом
информативни или
информативни или настани на годишно периодот
Делчево
едукативни
едукативни
ниво
2013 –
НВО
Презентации,
Презентации,
-Број на учесници
2015г.
Работилници,
Работилници,
на настаните
Семинари на
Семинари на
-Број на Роми од
годишно ниво во
годишно ниво во
Делчево кои ги
периодот 2013 –
периодот 2013 –
реализираат своите
2015г.
2015г за
права и обврски
подобрување на
поврзани со
информираноста
сексуално
na Romskaта
преносливи болести
populacija, во
и болести на
однос на нивните
зависност во
права и обврски
споредба со
поврзани со
претходната година
сексуално
преносливи
болести и болести
на зависност;

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 14 Да се поготват иницијативи и проекти за обезбедување на неопходната медицинска опрема за дијагностика и
лекување во јавните здравствени институции во Делчево до крајот на 2015г.
Активности
Очекувани
Индикатори
Рок
Можен
Буџет
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резултати
имплементатор
Сума
Можен извор
Коментар
Краткорочна цел 14.1. Формирање на локален тим за подготовка на иницијатива и проекти за обезбедување медицинска опрема за
дијагностика и лекување во јавните здравствени институции во Делчево до средината на 2013г.;
Формирање на
-Формиран
-Формиран локален 2013г.
Општина Делчево
локален тим за
локален тим од 3
тим за подготовка
подготовка на
лица за подготовка
на иницијатива и
Здравен дом
иницијатива и
на иницијатива и
проекти во
Делчево
проекти за
проекти за
предвидениот рок
обезбедување
обезбедување
НВО
медицинска опрема
медицинска
за дијагностика и
опрема за
РИЦ
лекување во јавните
дијагностика и
здравствени
лекување во
институции во
јавните
Делчево до
здравствени
средината на 2013г.;
институции во
Делчево до
средината на
2013г.;
Краткорочна цел 14.2. Да се подготви иницијатива и да се достави до Општина Делчево и до Министерство за здравство до крајот на
2013г.
Подготовка на
-Подготвена и
- Подготвена и
2013г.
Општина Делчево
иницијатива и
доставена
доставена
Здравен дом
доставување на
иницијатива до
иницијатива до
Делчево
истата до Општина
Општина Делчево и Општина Делчево и
НВО
Делчево и до
до Министерство за до Министерство
РИЦ
Министерство за
здравство до крајот
вопредвидениот рок
здравство до крајот
на 2013г.
на 2013г.
Краткорочна цел 14.3 Да се подготват најмалку 3 проекти и да се достават до најмалку 5 можни донатори (Фондации, Амбасади, ЕУ
фондови и тн.) и до Министерство за здравство до средината на 2015г.
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Подготвка на
најмалку 1 проект на
годишно ниво (вкупно
најмалку 3 до крајот
на 2015г.) и да се
достават до најмалку
5 можни
донатори(Фондации,
Амбасади, ЕУ
фондови и тн.) и до
Министерство за
здравство.

Подготвени и
доставени вкупно
најмалку 3 проекти
до крајот на 2015г.
(најмалку по 1
проект на годишно
ниво)
Проектите да бидат
доставени до
најмалку 5 можни
донатори
(Фондации,
Амбасади, ЕУ
фондови и тн.) и до
Министерство за
здравство.
Обезбедена
најприоритетната и
неопходна опрема
за дијагностика и
лекување во
јавните здравствени
институции во
Делчево до крајот
на 2015г.

-Вкупен број на
подготвени проекти;
-Вкуен број на
подготвени
проектина годишно
ниво;
-Вкупен број
наподнесени
апликации;

2013 –
2015г.

Општина Делчево
Здравен дом
Делчево
НВО
РИЦ

Бр.07-2336/1
27.09.2012 г.
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател,
Николче Трајановски
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