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Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува:
Одделение за човечки ресурси,
Правни и општи работи

Декември, 2013

-1Врз 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 18.12.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од Деветтата седница
на Советот на Општина Делчево
I
I.Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на Општина
Делчево ги донесе на Деветтата седница која се одржа на ден 17.12.2013 година и тоа:

1. Одлука за утврдување на јавен интерес „Изградба на ски-центар на планината
Голак“;

2. Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за
2013 година;

3. Одлука за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот за
2014 година;

4. Одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачи на општина Делчево;
5. Одлука за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите;
6. Мислење на Програмата за изведување на тридневна екскурзија низ РМ со
учениците од VIII одделение при ООУ „Ванчо Прке-Делчево;

7. Мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија низ РМ со
учениците од VI одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево;

8. Мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија до Скопје со
учениците од III одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево;

9. Мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија и научни
набљудувања низ РМ со учениците од IV до VIII одделение до с. Лесново и Крива
Паланка;

10. Мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за Пониква со
учениците од IV до VIII оддление при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

11. Одлука за финансиска помош на лицето Николчо Митревски;
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 08-2689/1
18.12.2013 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Дарко Шехтански, с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

Страна бр.2

-21.Врз основа на член 22-а став 1 алинеја 3 од Законот за спорт („Сл.весник на РМ“ бр.29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 65/12 и 148/13) и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно Меморандумот за соработка бр.08-2543/1 од
28.11.2013 година, помеѓу АД МЕПСО Скопје и ЕЛС Општина Делчево, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 17.12. 2013 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на јавен интерес
„Изградба на ски-центар на планината Голак“

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Делчево утврдува јавен интерес за објектот ски-центар
на планината Голак.
Изградбата на објектот ски-центар на планината Голак опфаќа:
-изградба на ски-патека;
-обезбедување на ратрак;
-снежна санка;
-снежни топови;
-осветлување и
-акумулација за вода
Член 2
Со утврдувањето на јавниот интерес за објектот ски-центар на планината Голак ќе се
овозможи јакнење и валоризација на развојните потенцијали, природните богатства на
општина Делчево и ќе се создадат услови за поширока регионална афирмација на општина
Делчево.
Со изградбата на ски-центарот на планината Голак ќе се создадат услови развој на спортот
и рекреативните активности на граѓаните на општина Делчево.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 07-2674/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

-3-

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

Страна бр.4

-43.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, а согласно член 132 став 2 од Деловникот за работа на
Советот на Општина Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата Деветта седница,
одржана на ден 17.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот
Член 1
Се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Делчево.
Комисијата е составена од 7 члена од редот на членовите на Советот и тоа:
1.Драган Христов, Претседател
2.Љупчо Атанасов, член
3.Ана Ситновска, член
4.Тони Ѓорѓиевски, член
5.Тони Начевски, член
6.Фиданчо Младеновски, член
7.Влатко Ристов-член
Член 2
Комисијата има за задача да изготви Програма за работа на Советот за 2014 година.
Член 3
Програмата за работа на Советот особено содржи:
- назив на одлуките и другите општи акти и прашањата, односно темите што ќе ги
разгледува Советот;
- субјектите задолжени за изготвување на актите и другите материјали и
субјектите кои соработуваат во извршувањето на задачите и работите;
- предлагач на актите и другите материјали;
- државните органи од кои ќе се бара согласност за актите, доколку давањето согласност е
предвидено со закон;
- роковите во кои одделни работи треба да се извршат.
Во програмата за работа се назначува кои документи се даваат на јавна или стручна
расправа или на друг облик на непосредно изјаснување на граѓаните.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина
Делчево“.
Број 07-2676/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.5
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

-54.Врз основа на член 126 од Законот зa заштита на потрошувачите ("Сл.весник на РМ" бр.
38/04,77/2007 и 103/08), Советот на Општина Делчево, на својата 9.редовна седница
одржана на ден 17.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Совет за заштита на
потрошувачите на општина Делчево

Член 1
Се формира Совет за заштита на потрошувачите на општина Делчево во следниов состав:
1.Соња Аврамовска, претседател (Совет на Општина)
2.Славица Димитрова, член (Совет на Општина)
3. Игор Жежовски,член (Совет на Општина)
4. Сребран Ѓорѓиевски, член здружение на потрошувачи, здружение на граѓани
5. Методи Кушовски, член-ЈПКД „Брегалница“-Делчево
6. Ѓоко Петровски, член - УЗ
7. Спасевски Ванчо, член - МЗ
8. Драган Ѓорѓиевски, член - Државна пазарна инспекција
9.Митра Илиевска, член - Државна пазарна инспекција
Член 2
Членовите на советите за заштита на потрошувачите на општините, односно градот Скопје
се избираат од редовите на советниците, здруженијата на потрошувачи и од други
здруженија на граѓани, јавните претпријатија, стопанските комори и од државните органи на
инспекцискиот надзор кои имаат надлежности поврзани со заштита на потрошувачите.
Член 3
Советот за заштита на потрошувачите има задача да предложи локални двегодишни
програми за заштита на потрошувачите, во согласност со Програмата за заштита на
потрошувачите на Владата на РМ.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
Општина Делчево".

"Сл.гласник на

Број 07-2677/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

Страна бр.6

-65.Врз основа на член 39, 40, 41 и 42 од Законот за заштита на правата на пациентите
(„Сл.весник на РМ“ бр. 82/08 и 12/09) и член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,
Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 9.седница, одржана
на ден 17.12. 2013 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите
во општина Делчево

Член 1
Се формира Комисија за унапредување на правата на пациентите во општина Делчево.
Член 2
Комисијата се состои од 9 девет члена и тоа: претставници на пациентите - членови на
здруженијата на пациенти, двајца претставници од невладините организации што се
занимаваат со човечките права и граѓанските иницијативи, двајца лекари од општината и
тројца членови делегирани од советот на општина Делчево.
Член 3
За членови на Комисија за унапредување на правата на пацинетите во општина Делчево се
избираат:
1. Лидија Дамјанова-Здружение на пациенти дијабетичари;
2. Мира Стојчевска-Здружение на пациенти;
3. Виолета Арсова, примариус доктор, специјалист по педијатрија;
4. Трајче Христов, доктор специјалист по општа медицина;
5. Зоран Биковски, ХДЗР “КХАМ“-Делчево;
6. Александар Николовски, ЗГ „Бравура кооператива;
7. Радмила Ивановска, член на Советот на Општина Делчево;
8. Ана Ситновска, член на Советот на Општина Делчево;
9. Фиданчо Младеновски, член на Советот на Општина Делчево;
Член 4
Членовите на комисијата не смеат да бидат вработени во здравствени установи во кои се
укажува здравствена заштита. Мандатот на членовите на комисијата изнесува две години,
со право на уште еден последователен избор.
Член 5
Комисијата за заштита на правата на пациентите ги врши следните работи:
1) унапредување на правата на пациентите и нивната заштита;
2) ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите;
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.7
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

3) предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до надлежните
органи;
4) соработува со надлежните органи;
5) разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежни органи;
6) бара стручна експертиза ако оцени дека е тоа неопходно за утврдување на состојбатa;
7) води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките преземени за
заштита на правата на пациентите;
8) подготвува и поднесува годишен извештај за заштита на правата на пациентите пред
советот на општината, односно градот Скопје;
9) издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на правата на
пациентите и
10) врши и други работи пропишани со овој закон.
Комисијата донесува деловник за својата работа со кој поблиску се уредува начинот на
работа.
Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“
Број 07-2678/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

-76.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и
Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бр.07-2580/1 од 02.12.2013 година,а согласно член 7 став 1
од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на својата 9.редовна седница,
одржана на ден 17.12.2013 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на тридневна екскурзија низ РМ со учениците од VIII одделение
при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за изведување на тридневна
екскурзија низ РМ со учениците од VIII одделение бр.10-385/1 од 28.11.2013 при ООУ „Ванчо Прке“ –
Делчево.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево.
Број 07-2679/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

Страна бр.8

-87.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002)
и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бр.07-2580/1 од 02.12.2013 година,а
согласно член 7 став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 17.12.2013 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на дводневна екскурзија низ РМ со учениците од VI
одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за изведување на
дводневна екскурзија низ РМ со учениците од VI одделение бр.10-386/1 од 28.11.2013при
ООУ
„Ванчо
Прке“
–
Делчево.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево.
Број 07-2680/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

-98.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002)
и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бр.07-2580/1 од 02.12.2013 година,а
согласно член 7 став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 17.12.2013 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија
до Скопје со учениците од III одделение
при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија до Скопје со учениците од III одделение бр.10-387/1 од 28.11.2013
при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“
Број 07-2681/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.9
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.14 | 18.12.2013 година

-109.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002)
и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бр.07-2580/1 од 02.12.2013 година,а
согласно член 7 став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 17.12.2013 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија и научни набљудувања низ
РМ со учениците од IV до VIII одделение
до с. Лесново и Крива Паланка

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за изведување за
изведување на еднодневна екскурзија и научни набљудувања низ РМ со учениците од IV до
VIII одделение до с. Лесново и Крива Паланка бр.01-388/1 од 28.11.2013 при ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево.
Број 07-2682/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.
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-1110.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002)
и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други
слободни активности во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бр.07-2580/1 од 02.12.2013 година,а
согласно член 7 став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 17.12.2013 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија
за Пониква со учениците IV од до VIII одделение при
ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија за Пониква со учениците од IV до VIII одделение бр.10-388/2 од
28.11.2013 при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“– Делчево.
Број 07-2683/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

-12Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот
на Општина Делчево, на својата Деветта седница, одржана на ден 17.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за финансиска помош на лицето Николчо Митревски
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на финансиска помош на лицето Николчо Митревски
од населба “Стрелиште“-Делчево.
Финансиската помош во висина од 15.000,00 денари им се доделува за санирање на штетата
настаната од опожарување на нивната семејна куќа.
Член 2
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.
Број 07-2684/1
17.12.2013 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов, с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
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СОДРЖИНА
Р.бр.

Име на акт

Архивски број

Стра
на
бр.

-1-

Решение за објавување акти од Деветтата седница
на Советот на Општина Делчево

Број 08-2689/1

2

-2-

Одлука за утврдување на јавен интерес „Изградба на скицентар на планината Голак“

Број 07-2674/1

3

Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на
Општина Делчево
Одлука за формирање на Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот

Број 07-2675/1
Број 07-2676/1

4

Број 07-2677/1

6

Број 07-2678/1

7, 8

-3-4-5-

-6-

Одлука за формирање на Совет за заштита на
потрошувачите на општина Делчево
Одлука за формирање на Комисија за унапредување на
правата на пациентите во општина Делчево

-7-

Мислење на Програмата за изведување на тридневна
екскурзија низ РМ со учениците од VIII одделение при ООУ
„Ванчо Прке“ – Делчево

-8-

Мслење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија
низ РМ со учениците од VI одделение при ООУ „Ванчо Прке“ –
Делчево

-9-

Мислење на Програмата за изведување на еднодневна
екскурзија до Скопје со учениците од III одделение
при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево

-10-

Мислење на Програмата за изведување на еднодневна
екскурзија и научни набљудувања низ РМ со учениците од IV до
VIII одделение до с. Лесново и Крива Паланка

-11-

Мислење на Програмата за изведување на еднодневна
екскурзија за Пониква со учениците IV од до VIII одделение при
ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево

-12-

Одлука за финансиска помош на лицето Николчо Митревски

-13-

СОДРЖИНА
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Број 07-2679/1

5

8

Број 07-2680/1

9

Број 07-2681/1

9

Број 07-2682/1

10

Број 07-2683/1

Број 07-2684/1

11

11
12

Страна бр.12

