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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 3
03.03.2009 година

Службен гласник на Општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Сектор за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен
и ЛЕР

Март 2009
Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник
на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, донесува
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 35. 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 35.седница одржана на ден 02.03.2009 година и
тоа:
1. Програма за ЛЕР за 2009 година;
2. Одлука за усвојување на Туристички акционен план за микрорегионот Пијанец - Малеш;
3. Одлука за усвојување на Потстратегија за рурален развој на општина Делчево;
4. Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПКД "Брегалница" - Делчево за
2008 година ;
5. Заклучок за усвојување на Извештај по Годишната сметка за 2008 година за
финансиското работење на ЈПКД "Брегалница" - Делчево;
6. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈПКД "Брегалница" - Делчево за 2009
година ;
7. Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план вон населено место за локалитет "
Стопански комплекс" на м.в. "Кулата" во КО Чифлик, Делчево;
8. Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Делчево за 2008 со Одлука за усвојување;
9. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општина Делчево за 2008 година;
10. Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за
2009 година;
11.Одлука за обезбедени средства за надомест на одземен имот;
12. Одлука за проширување на Буџeтот на ЕЛС Делчево за 2009 година;
13. Заклучок за усвојување на Буџетски календар за 2009 година ;
14.Програма на КУД"Гоце Делчев"-Делчево за потребите на општина Делчево;
15. Одлука за донесување на Зелена Агенда (Зелен План) 2009 - 2013 година;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Делчево".
Број 08-149/1
ГРАДОНАЧАЛНИК
03.03.2009 година
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Делчево
Мирко Иванов, с.р.
Според Законот за Локална самоуправа, член 22, став 1 точка 3 (Сл. Весник на РМ
бр. 05/2002), Советот на Општина Делчево на својата 35 (триесет и петта) седница одржана
на ден 02.03. 2009 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Делчево во областа на
Локалниот економски развој (ЛЕР) во 2009 година

Развојни приоритети
Активностите на Општина Делчево во областа на локалниот економски развој во
текот на 2009 година ќе бидат насочени кон јакнење на постоечките институции и
капацитети за поддршка на локалниот економски развој, особено поддршка на малите
бизниси, како и поттикнување на развојот на туризмот.
Цел
Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни цели
согласно Стратешкиот план за ЛЕР на општина Делчево 2007-2011 година
Планирани проектни активности
Р.бр.

Активност

Потребни
средства
(МКД)

1.

Зајакнување на капацитетите на бизнис центарот
за општина Делчево и Македонска Каменица

200.000

2.

Изработка на анализа на бизнис секторот во
општината, потенцијалите и можностите за
отварање на нови бизниси

400.000

3.

Кофинансирање на каматата за кредити на
малите бизниси и земјоделците во општината
согласно утврдени критериуми

400.000

4.

Администрирање на веб страната на бизнис
секторот од микрорегионот Делчево, Виница,
Пехчево и Берово њњњ.ииме.мк - Инвестирајте
во македонскиот исток

36.000

5.

Поддршка за организирање на саем на фирми од
микрорегионот и/или поддршка на настап на
саем/и на локалните фирми

400.000

6.

Изработка на анализа/база на неискористените
расположливи капацитети во сопственост на
општината во градот и селата и развој на
Програма за нивно ревитализирање

50.000

7.

Организирање на тематска средба на сите
збратимени градови на општина Делчево

200.000

8.

Истражување на понудата и побарувачката на
работна сила во општината и развој на програма
за обука

200.000

9.

Кофинансирање на ИПА и други проекти

1.000.000

10. Поставување на информативни табли и знаци на

300.000

дел од туристичките локалитети во општината
ВКУПНО

3.186.000

Финансирање
Предвидените проектни активности во оваа Програма во вкупна вредност од
3.186.000 МКД ќе бидат финансирани делумно од средствата на Буџетот на општина
Делчево и кофинансирани од домашни и меѓународни институции, агенции и фондации.
Завршни одредби
Реализацијата на предвидените проектни активности во оваа Програма ќе биде
следена од Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР и истата може да покренува
иницијативи, дава предлози и мислења во врска со отварувањето на поставените цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
Гласник на општина Делчево".
Број 07-134/1

Совет на општина Делчево

02.03.2009

Претседател,

Делчево

Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ,
05/2002), Советот на општина Делчево на својата 35. седница одржана на ден 02.03.2009 ,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Туристички акционен план
на микрорегионот Пијанец-Малеш
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Туристички акционен план(ТАП) на микрорегионот
Пијанец-Малеш.
Член 2
ТАП за микрорегионот ќе биде спроведуван во тесна соработка и координација
меѓу трите општини: Делчево, Пехчево и Берово. За негова имплементација е одговорен
Регионалниот комитет за туризам.
Член 3
Во текот на спроведување на ТАП ќе се врши континуирана ревизија на активностите и
истите ќе се прилагодуваат спрема настанатите услови. Сите промени во стратешките цели
ќе бидат верификувани од Советите на трите општини.

Член 4
Активностите на ТАП ќе бидат финансирани од:

- општинските буџети
- Министерство за економија
- од ИПА-компонента ИИ, прекугранична соработка
- Програма за рурален развој, каде посебен дел се издвојува за рурален туризам
- Годишната програма за развој на Брегалнички регион,
- други донатори присутни во земјата кои работат на полето на развој на туризмот
Член 5
Оваа Одлука ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Делчево.

Број 07-135/1
02.03.2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ,
05/2002), Советот на општина Делчево на својата 35.седница одржана на ден 02.03.2009 ,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Потстратегија за рурален развој
на општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Потстратегија за рурален развој на општина Делчево,
за периодот 2009-2013 година.
Член 2
Потстратегијата станува составен дел на стратешкиот план за развој на општина
Делчево. За имплементација на потстратегијата е одговорна Локалната група за рурален
развој во координација со надлежните институции: општина Делчево, ПЕ на МЗШВ,
Агенцијата за поддршка на земјоделството, НВОи од областа на земјоделството и
руралниот развој и приватните фирми од општината.
Член 3
Ревидирање на потстратегијата ќе се изврши по истекот на 24 месеци од нејзиното
донесување, кога ќе се направи проценка на нивото на имплементација на предвидените
активности.
На крајот на секоја година ќе се врши пресек на извршените активности за
тековната година и Акционо планирање за следната година врз основа на предвидените
активности во потстратегијата.

-

Член 4
Активностите во потстратегијата ќе бидат финансирани од:
општинскиот буџет
Програмата за рурален развој на МЗШВ,

- од ИПА-компонента В,
- Годишната програма за развој на Брегалнички регион,
- други донатори присутни во земјата кои работат на полето на руралниот развој

Член 5
Оваа Одлука ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Делчево.

Број 07-136/1
02.03.2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница
одржана на 02.03.2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работењето
на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2008 година

1. Се усвојува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПКД
"Брегалница"-Делчево за 2008 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.
Број 07- 137/1
02.03. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница
одржана на 02.03.2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот по Годишната сметка за 2008
година за финансиското работење на ЈПКД "Брегалница"-Делчево

1. Се усвојува Заклучокот за усвојување на Извештајот по Годишната сметка за 2008
година за финансиското работење на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.
Број 07-138/1
02.03.2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница
одржана на 02.03. 2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за работа
на ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2009 година

1. Се усвојува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈПКД "Брегалница"Делчево за 2009 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.

Број 07- 139/1
02.03.2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Сл.весник на РМ" број 24/08), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број 5/02) ,Советот на општина Делчево, на
седница одржана на ден 02.03.2009 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт Урбанистички план вон населено место
за локалитет "Стопански комплекс" на м.в. "Кулата" во
КО Чифлик Општина Делчево

место за
Делчево.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Урбанистички план вон населено
локалитет "Стопански комплекс" на м.в. "Кулата" во КО Чифлик Општина

Урбанистичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на
Просторниот план на Република Македонија, Законот за просторно и урбанистичко
планирање, Програмата за донесување на Урбанистички планови за општина Делчево за
2008 год, Правилникот за стандардите и нормативите за урбанистичко планирање и
Правилникот за поблиска содржина и начин на графичка обработка на урбанистичките
планови.
Член 2
Просторот за кој се донесува Урбанистичкиот план вон населено место за
локалитет "Стопански комплекс" на м.в. "Кулата" во КО Чифлик Општина Делчево, е со
површина на урбанистичкиот опфат од 4.0 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
Од север-северо-исток граничи со оската на локалниот пат Л-1 ДелчевоТработивиште,
Од југо-запад- граничи со северо источната страна на к.п. број 862, к.п. број
881 и к.п. број 880;
Од северо-запад- граничи со југоисточната страна но к.п.број 873;
Од југо-исток- граничи со северо западната страна на к.п. број 876.

Член 3
Урбанистичкиот план вон населено место за локалитет "Стопански комплекс"
на м.в. "Кулата" во КО Чифлик Општина Делчево е изработен од страна на А.Д. за
урбанизам, проектирање и инжинеринг "ЗУМ" - Скопје, со технички број 2410/08, во два
дела:
1- Документациона основа со
А.Текстуален дел
Б.Графички прилози
2- Планска документација
А.Текстуален дел
Б.Графички прилози
Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела со предвидена
намена за лесна незагадувачка индустрија, со сите потребни пропратни содржини, како
затворени објекти и отворени површини.
Максимална висина на венецот на објектите изнесува 10.20 м1 (П+2).
Член 4
Со планот се одредени:
-Број на парцела,
- Површина на локација (м2)
-Максимална површина за градба (м 2)
-Максимален процент на изграденост
-Развиено бруто површина (м2)
-Максимален коефициент на искористеност на земјиштето
-Намена на површина,
-Максимална висина на венец (м1) и
-Паркирање и гаражирање во локација

Член 5
Составен дел на оваа Одлука е Нацрт Урбанистичкиот план вон населено
место за локалитет "Стопански комплекс" м.в. "Кулата" КО Чифлик во општина Делчево.
Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и
потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 7
Советот на општината во рок од 30 дена од завршувањето на
целокупната законска постапка за донесување на Урбанистичкиот план, ќе обезбеди
комплетна документација за реализација на Планот.
Член 8
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за
урбанизам, заштита на животната средина и комунални дејности на општината.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
"Службен гласник на општина Делчево".

Број 07-140/1
02.03.2009 год.
Д е лч е в

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М."бр.5/2002) и член 3 став 1 од Статутот на ЕЛС Делчево ("Службен гласник
на ЕЛС Делчево бр.12/2006), Советот на ЕЛС Делчево на седницата одржана на ден 02
март 2009 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС ДЕЛЧЕВО
ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1
Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2008
година се состои од:
Планирани

Реализирани

-Вкупно приходи

88.984.627,00 денари

Даночни приходи

82.791.187,00 денари

29.841.000 денари

27.738.839 денари

Неданочни приходи

3.470.000 денари

3.470.492 денари

Капитални приходи

__________ денари

Трансфери

18.836.696 денари

16.856.183 денари

Дотации

20.359.529 денари

20.332.068 денари

Приходи
од
самофинансирачки
активности

10.461.514 денари

8.233.951 денари

350.640 денари

Донации

2.391.650 денари

2.184.776 денари

Пренесено салдо од
2007 година

3.624.238

3.624.238

-Вкупно расходи

Утврдени намени
Резерви

88.984.627

денари

78.522.834 денари

88.824.627 денари

78.366.194 денари

160.000 денари

156.640 денари

-Салдо на 31-12-2008 година

4.268.353,00 денари

Член 2
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет
во износ од 2.959.636,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната
година на основниот буџет на ЕЛС Делчево за 2009 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
дотации во износ од 70.988,00 денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на буџетот на наменски дотации на ЕЛС Делчево за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинансирачки активности во износ од 1.223.402,00 денари се пренесува како вишок
на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на ЕЛС
Делчево за 2009 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
донации во износ од 14.327,00 денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на буџетот на донации на ЕЛС Делчево за 2009 година.

Член 3
Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, односно
планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се искажани во
Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на единицата на
локалната самоуправа Делчево за 2008 година и тоа:

Член 4
Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната
самоуправа Делчево за 2008 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и
ставки.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната
самоуправа Делчево за 2008 година се објавува во Службениот гласник на единицата на
локалната самоуправа Делчево.

Број 07-140
02.03.2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на Р.М број 5/2002) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина
Делчево, Советот на Општина Делчево на својата 35.седница одржана на ден 03.02. 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Завршната сметка на
буџетот на ЕЛС-Делчево за 2008 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на буџетот на ЕЛС - Делчево за 2008 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник"на општина Делчево.

Број 07-141/1
02.03. 2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница
одржана на 02.03. 2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Делчево за 2008 година
1. Се усвојува годишниот извештај на Општина Делчево за 2008 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.

Број 07-142/1
02.03. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/2002), членот 2 од Законот за измени и дополнување на Законот за исплата на
платите во РМ (Сл. весник на РМ бр.161) и член 3 од Статутот на општина Делчево (Сл.

гласник на Општина Делчево бр.12/2006), Советот на општина Делчево на 35 редовна
седница одржана на ден 02.02. 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Делчево за 2009 година

член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Делчево за 2009 година бр.07779/1 од 25.12.2008 година што Советот на општина Делчево ја донесе на својата 32
редовна седница, во членот 9 се брише зборот ,,нето,, а бројот ,,48,52 ,, се заменува со
бројот ,,75,3,,.

член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,, а ке се применува од 01.01.2009 година.

Бр. 07-143/1
02.03. 2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за експропријација (Сл.весник на РМ
бр.31/03 и 10/08), а согласно Известувањето бр.25-6253/1 од 18.02.2009 година на
Управата за имотно правни работи, Советот на Општина Делчево на својата 35-та редовна
седница, одржана на 02.03.2009 година, донесе
Одлука
за обезбедени средства за надомест на одземен имот
член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за надомест на одземен имот
(експропријација), за реализација на потреби од јавен интерес на Општина Делчево.
член 2
Средствата се обезбедени во буџетот на Општина Делчево за 2009 година и тоа во
износ од 500.000 денари на конто 485420 во програма Д 0.
член 3
Оваа одлука ќе послужи како доказ за обезбедени средства за поведување
постапка за експропријација пред надлежниот орган.
член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Сл.гласник на Општината.
Број 07-144/1
02.03.2009 год.
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа("Службен
весник на Р.М." бр.5/2002) и член 27 од Законот за буџети (" Сл.весник 64/05 ") Советот на
ЕЛС Делчево на седницата одржана на ден 02.03.2009 год. донесе

ОДЛУКА
за проширување на буџетот на ЕЛС Делчево за 2009 год.

Член 1
Се врши проширување буџетот на ЕЛС Делчево за 2009 год.

Член 2
Се пренесуваат средствата во износ од 2.959.636,00 ден.од 2008год. како вишок на
приходи, конто 741114 во буџетот на ЕЛС Делчево во 2009 год.

Член 3
Пренесениот вишок на приходи во износ од 2.959.636,00 се распоредува на следниве
програми и потставки:
- програма Д0 во износ од 500.000,00 на потставка 485420(надомест за одземен имот)
- програма Д0 во износ од 100.000,00 на потставка 463170(трансфери до политички партии)
- програма Е0 во износ од 400.000,00 на потставка 464990(разни трансфери)
- програма Е0 во износ од 100.000,00 на потставка 425990(други договорни услуги)
- програма Е0 во износ од 159.636,00 на потставка 426990(други оперативни расходи)
- програма Ј3 во износ од 700.000,00 на потставка 421110(улично осветлување)
- програма Ј6 во износ од 1.000.000,00 на потставка 424320(поправки и одржување на
улици и патишта).
Член 4
Проширувањето на буџетот на ЕЛС Делчево за 2009 год. влегува во сила и ќе се
применува од денот на донесувањето до 31.12.2009 год.
Број 07-145/1
02.03.2009
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М
број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница одржана на 02.03.
2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Буџетскиот календар
на Општина Делчево за 2009 година

1. Се усвојува Буџетскиот календар на Општина Делчево за 2009 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.

Број 07- 146/1
02.03. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М
број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 35.седница одржана на 02.03.
2009 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата на КУД"Гоце Делчев"-Делчево
за потребите на општина Делчево
Член 1
Се усвојува
општина Делчево.

на Програмата на КУД"Гоце Делчев"-Делчево

за потребите на

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Делчево.

Број 07- 147/1
02.03.2009 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател

Делчево

Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број
5/2002), Советот на ОпШтина Делчево, на својата 35. седница, одржана на ден 02.03.2009
година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Зелена Агенда (Зелен План) 2009-2013
Член 1
Со оваа одлука се донесува Зелена Агенда (Зелен План) на ОпШтина Делчево за
периодот 2009-2013.

Член 2
Зелената Агенда на ОпШтина Делчево Ќе се спроведува од страна на Регионалниот
центар за застапување, со финансиска поддрШка на Милеуцонтацт Интернатионал,
Холандија, а партнер во спроведувањето Ќе биде Локалната самоуправа- Делчево.

Член 3
Во текот на спроведувањето на Зелената Агенда ќе се врши континуирана ревизија
на активностите и истите Ќе се прилагодуваат спрема настанатите услови.

Член 4
Оваа Одлука ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Делчево.

Број 07- 148/1
02.03.2009 год.
Делче во

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов

