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Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува:
Одделение за човечки ресурси,
Правни и општи работи

Јули, 2014

-1Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, Градоначалникот на Општина Делчево,на ден 01.07.2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 17. 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 17.седница која се одржа на ден 30.06.2014 година и тоа:

1. Одлука за донесување на Профил и Стратешки план за локален економски развој на

општина Делчево 2014-2018 на Општина Делчево;
2. Одлука за поддршка на подготовката и реализацијата на проектот „Реконструкција на
Детско одмаралиште Голак Делчево во Едукативен центар за зачувување на природата
во Брегалничкиот регион;
3. Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на генерацијата
во општинските училишта;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-1222/1
01.07.2014 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.2
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.24 | 01.07.2014 година

-2Врз основа на член 36 став 1 и член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.5/2002) и член 22 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата
17.редовна седница одржана на ден 30.06. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Профил и Стратегија за локален економски развој на општина
Делчево 2014-2018
Член 1
Се донесува Профил и Стратегија за локален економски развој на општина Делчево,
за периодот 2014-2018 година.
Член 2
На крајот на секоја година ќе се врши пресек на извршените активности за тековната
и акционо планирање за следната година врз основа на предвидените активности во
Стратегијата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1211/1
30.06. 2014 год.
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.24 | 01.07.2014 година

-3Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ”
бр.5/02), а во согласност со Програмата за рамномерен регионален развој за 2014 година,
Советот на општина Делчево на својата 17. седница одржана на ден 30.06. 2014 година,
донесе
ОДЛУКА
За поддршка на подготовката и реализацијата на проектот
„ Реконструкција на Детско одмаралиште Голак Делчево во Едукативен центар
за зачувување на природата во Брегалничкиот регион“
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за имплементација на проектот „Реконструкција на
Детско одмаралиште Голак Делчево во Едукативен центар за зачувување на природата во
Брегалничкиот регион“.
Проектот ќе биде поднесен до Програмата за зачувување на природата во
Македонија.
Член 2
За проектот “Реконструкција на Детско одмаралиште Голак Делчево во Едукативен
центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион“,Општина Делчево ќе бара
финансиска поддршка од програмата во висина од 150 000 CHF .
Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат со аплицирање по повикот
објавен од програмата за зачувување на природата во Македонија.
Намената на објектот кој е предмет на инвестиција Едукативен центар за зачувување
на природата нема да биде променета најмалку 10 години после завршување на проектот.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”.
Број 07-1212/1
30.06. 2014 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.4
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.24 | 01.07.2014 година

-4Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/05) и член
22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот
на општина Делчево на својата 17. седница одржана на ден 30.06. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на ученици прогласени
за првенци на генерацијата во општинските училишта
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат стипендиии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во учебната 2013/2014 година и тоа на:

1. Бојана Захариева - првенец на генерацијата од ООУ „Ванчо Прке“, Делчево;
2. Иван Даневски – првенец на генерацијата од ООУ „Св.Климент Охридски“, Делчево;
3. Maгдалена Цоневска - првенец на генерација од СОУ „М.М.Брицо“, Делчево
Член 2
Стипендијата учениците ќе ја добиваат 9 (девет) месеци во текот на учебната 2014-2015 во
нето износ 2000,00 денари месечно.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1213/1
30.06. 2014 год.
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.24 | 01.07.2014 година

СОДРЖИНА
Р.бр.
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Име на акт
Решение за објавување акти од 17. Седница на Советот на
Општина Делчево
Одлука за донесување на Профил и Стратегија за локален
економски развој на општина Делчево 2014-2018
Одлука за поддршка на подготовката и реализацијата на
проектот „ Реконструкција на Детско одмаралиште Голак
Делчево во Едукативен центар за зачувување на природата во
Брегалничкиот регион“
Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за
првенци на генерацијата во општинските училишта
СОДРЖИНА

Архивски број
Број 08-1222/1
Број 07-1211/1
Број 07-1212/1
Број 07-1213/1

Страна
бр.
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5
6

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.6
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.24 | 01.07.2014 година

