OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
Ul: M.M.Brico br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550

SLU@BEN GLASNIK
NA OP{TINA DEL^EVO

Broj 7
15. 07. 2009 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba

Ureduva
Oddelenie za pravni i op{ti raboti

Glasnikot e besplaten

Juli 2009
Del~evo

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 Третата седница
на Советот на Општина Делчево

I
Да се објават во ,, Службен гласник на Општина Делчево,, актите на
Советот на Општина Делчево, коишто Советот на Општина Делчево ги донесе на
својата Трета редовна седница одржана на 14.07.2009 година и тоа:

1. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на
општинската администрација на Општина Делчево:

извршување на

2. Одлука за пренамена во рамките на одобрените буџети на буџетските
корисници и на основниот буџет на ЕЛС Делчево за 2009 година;
3. Одлука за исплата на надоместок за изборните трошоци на организаторите на
изборната кампмања за Локалните избори 2009.
4. Правилник за утврдување на критериумите, условите за доделување на
паричната помош и висината на паричната помош;
5. Правилник за условите и начинот за продажба и давање на користење ствари
во сопственост на Општина Делчево;
6. Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност на подрачјето на
општина Делчево и безбедноста на сообраќајот на патиштата со Предлог - ;
7. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ЈЛБ ,,Илинден,, - Делчево ;
8. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ ,, Св.
Климент Охридски,, за учебната 2008/2009 година.
9. Одлука за замена на дотраени садови за комунален цврст отпад и одредување
на нивни локации.
10. Одлука за начинот и условите за користење на салата во Спомен Домот
АСНОМ во Делчево:
11. Одлука за преотстапување на одржувањето на уличното осветлување во
општина Делчево на ЈПКД ,, Брегалница,, - Делчево.
12. Предлог - Одлука за усвојување на Програмата за промоција и маркетинг на
микрорегионот Делчево, Виница, Пехчево и Берово;
13. Предлог - Одлука за меѓуопштинска соработка;

II
Решението влегува во сила со денот на донесеувањето, а ќе се објави во
,, Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 08- 471/1
15. 07. 2009 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

2

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (
,,Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), а согласно Уредбата за начелата за внатрешна
организација на органите на државната управа ( ,,Сл.весник на РМ,,
бр.105/2007), Советот на Општина Делчево на својата трета седница одржана на
ден 14.07.2009 г., донесе
ОДЛУКА
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Делчево
Општа одредба

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува внатрешната организација, делокругот и
начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина
Делчево, видовите na организационите единици, условите за нивно образување
и раководење со нив.
Член 2
Внатрешната организација на општинската администрација на Општина
Делчево се утврдува во зависност од надлежностите на Општината утврдени со
Закон, групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста,
нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и други услови потребни за
утврдувањето на внатрешната организација.
Видови на организациони eдиници на општинската администрација
Член 3

За извршување на работите од надлежност на Органите на Општината, во
Општина Делчево се организира општинска администрација.
Општинската администрација на општина Делчево се организира во 4
(четири) Oddelenija i Teritorijalnata protivpo`arna edinica kako posebna
organizaciona edinica.
Член 4
Одделение се образува заради obedinuvawe na pove}e me|usebno povrzani
podra~ja od nadle`nost na Op{tinata so cel непосредно извршување на:
нормативно правни работи, управување со човечки ресурси, стручно аналитички
,
управни,
управно-надзорни,
информативно-документарни,
информативно-комуникациски,
оперативни,
материјално-финансиски,
инвестициски, информатичко- технолошки, стручно-административни како и
други работи што се извршуваат во Органите на Општината.

Член 5
Општинската администрација на Општина Делчево се организира во
следните Одделенија и Територијалната противпожарна единица.
1. Одделение за човечки ресурси , правни и општи работи ,
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2. Одделение за финансии, буџет , даноци , јавни дејности и локален економски
развој.
3. Одделение за урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и
заштита на животната средина,
4. Одделение за инспeкциски надзор и
Територијалната противпожарна единица

Делокруг и начин на извршување на задачите
Член 6
Одделение за човечки ресурси , правни и општи работи ги врши
следните задачи: вodi postapka za vrabotuvawe vo op[tinskata administracija,врши
вoveduvawe vo rabota na novo vrabotenite , планира оbukи i stru~no usovr[uvawe na
op[tinskata administracija, води пersonalna i kadrovska evidencija, сe gri`i za
sproveduvawe na zakonite za unapreduvawe na ~ove~kite resursi i vodi gri`a za
pravi~na zastapenost na zaednicite, пredlaga politiki za upravuvawe so ~ove~kite
resurski vo op[tinata, пredlaga Programa za obuka na dr`avnite slu`benici i vodi
evidencija na obukite, сorabotuva so Agencijata za dr`avni slu`benici, вodi
disciplinski postapki, gi vr{i rabotite {to se odnesuvaat na izgotvuvawe na odluki и
drugi op{ti и poedine~ni akti od nadle`nost na Sovetot и Gradona~alnikot, dava
mislewe na aktite od aspekt na nivnata zakonitost, regulirawe na imotno-pravnite
odnosi, zastapuvawe na Op{tinata po prethodno ovlastuvawe na Gradona~alnikot pred
sudovite и drugite dr`avni organi vo RM, gi sledi и primenuva zakonite , propisite i
op{tite akti za kancelarisko и arhivsko rabotewe, vr{и и drugi pomo{no tehni~ki
raboti и raboti koi }e mu bidat dovereni od Sovetot и Gradona~alnikot na Op{tinata.
Член 7
Одделение за финансии, буџет , даноци , јавни дејности и локален
економски развој ги врши работите кои се однесуваат на : подготвување на
буџетот и завршната сметка како и други акти од областа на финансирањето ,
изготвува финансиски планови, води евиденција за имотот на општината,
поднесува извештаи за состојбите на сметките на општината, ги следи и
применува законските прописи од областа на финансиското и материјалното
работење, врши пресметка и води евиденција за наплатата на даноците, таксите
и надоместоците на подрачјето на општината, izgotvuva proekti i programi za
lokalen ekonomski razvoj i regionalniot ekonomski razvoj vo sorabotka so drugite
op{tini vo regionot, ги координира работите помеѓу локалната самоуправа и
примарното здраство, образованието, културата, социјалната заштита и други
опшествени дејности предвидени со Законот за локална самоуправа врши и
други работи кои ке му бидат доверени од страна на Советот и Градоначалникот
на општината.
Член 8
Одделение за урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште
и заштита на животната средина ги врши следните работи: изготвува и
реализира програми за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
општината, изработува и реализира програми за изградба, одржување и заштита
на локалните патишта и улици, изработува и реализира програма за јавното
осветлување на подрачјето на општината, покренува иницијативи и предлози за
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измена и дополнување на деталните урбанистички планови, ги следи состојбите
и организира изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило,
фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на
другите јавни површини, презема мерки за заштита на животната срединаи
природата како и мерки за заштита и спречување од загадување на водата,
воздухот и земјиштето, изготвува и издава одобренија за градба на објекти од
локално значење утврдени со закон, врши и други работи што ќе бидат ставени
во негова надлежност со акт на Советот и на Градоначалникот на општината.
Член 9
Одделението за инспкциски надзор vr{i inspekciski nadzor i kontrola na
sproveduvaweto na zakonskite propisi od oblasta na komunalnite raboti, vr{i
inspekciski nadzor i kontrola na sproveduvaweto na zakonskite propisi od oblasta na
patniot soobra}aj, vr{i inspekciski nadzor i kontrola na sproveduvaweto na
zakonskite propisi od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina, vr{i inspekciski
nadzor i kontrola na sproveduvaweto na zakonskite propisi od oblasta na
grade`ni{tvoto i urbanisti~koto planirawe, vr{i inspekciski raboti i kontrola vo
obrazovanieto i sportot, vr{i inspekciski raboti i kontrola vo ostvaruvaweto na
op{tinskite danoci i taksi, vr{i i drugi raboti dovereni od Sovetot i
Gradona~alnikot.
^len 10
Вршењето на внатрешната ревизија на работењето на органите
Општина Делчево ќе и биде доверено на организирана единица за вршење
внатрешната ревизија на Општина
Кочани. Начинот на вршењето
внатрешната ревизија ќе се уреди со Договор помеѓу Градоначалниците
Општина Делчево и Општина Кочани.

на
на
на
на

Член 11
Општинската администрација врши работи делегирани од Органот на
државната управа во согласност со Закон.
Раководење со организационите edinici
Член 12
Со
општинската
администрација
раководи
Градоначалникот
на
Општината.
Со Одделението раководи раководител на Одделение. Во случај на
отсуство или спеченост на раководителот на Одделението, го заменува стручен
државен службеник со највисоко звање во Одделението, кој ќе го определи
Градоначалникот.
Со Територијалната противпожарна единица раководи kомандир на
ТППЕ. Во случај на отсуство или спреченост на kомандирот, го заменува
заменик на kомандирот.
Член 13
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го
утврдува Градоначалникот на Општината со Правилник за систематизација на
работните места на општинската администрација.
Преодни и завршни одредби
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Член 14
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи
Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Делчево бр.07-1054/1 од 31.08.2005 г.
, Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за организација, делокругот и
начинот на извршување на задачите на општинската администрација на
Општина Делчево бр. 07-489/1 од 15.03.2007 г. Одлуката за измени и
дополнување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Делчево
бр.07-715/1 од 20.04.2007 г.и Одлуката за измени и дополнување на Одлуката
за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Делчево бр.07-148/1 од 21.02.2008 г.
Член 15
Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од објавувањето во Службен
гласник, а ќе се primenuva по добивањето на soglasnost од Агенцијата за
државни службеници на РМ.
Бр.07- 457/1
14. 07. 2009 godina
Del~evo

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava
("Sl.vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 33 od Zakonot za buxeti ("Sl.vesnik na RM"
br.64/2005), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 3. sednica odr`ana na den 14. 07.
2009 godina, donese
ODLUKA
za prenamena vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici i na
osnovniot buxet
na ELS Del~evo za 2009 godina
^len 1
Se vr{i prenamena vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici i
na osnovniot buxet na ELS Del~evo za 2009 godina .
^len 2
Sredstvata predvideni vo Programa W0 od konto 401130 osnovni plati - drugi
vraboteni vo iznos od 121.500,00 denari, se prenamenuvaat na istata programa na
slednive konta:
- konto 402110 osnoven pridones za PIO vo iznos od 29.720,00;
- konto 402120 osnoven pridones za benef.sta` vo iznos od 67.100,00
- konto 402210 osnoven pridones za ZO vo iznos od 9.369,00
- konto 402210 osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe vo iznos od 2.646,00
- konto 402310 osnoven pridones za vrabotuvawe vo iznos od 12.665,00
^len 3
Sredstvata predvideni vo Programa V1 kolona samofinansira~ki aktivnosti se
prenamenuvaat od konto 423410 na konto 425990 vo iznos od 200.000,00 denari.
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^len 4
Prenamenata vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici i na
osnovniot buxet na ELS Del~evo za 2009 godina vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina Del~evo, a }e se primenuva od denot na
objavuvaweto do 31.12.2009 godina.

Broj 07- 458/1
14. 07. 2009 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, s.r.

Vrz osnova na ~len 86 stav 1, 2 i 3 od Izborniot zakonik ("Slu`ben vesnik na RM" br.
40 od 31.03.2006 ), Sovetot na Op{tina Del~evo na svojata Treta sednica odr`ana na
den 14. 07. 2009 godina, donese
ODLUKA
za isplata na nadomestok za izbornite tro{oci
na organizatorite na izbornata kampawa za
Lokalnite izbori 2009
^len 1
Na organizatorite na Izbornata kampawa za Lokalnite izbori 2009, za ~lenovi
na Sovetot i za gradona~alnik da im se isplatat tro{oci vo slednive iznosi:
a) Koalicija VMRO-DPMNE i dr.
- za 6 ~lenovi na Sovetot
- za Gradona~alnik

3290 glasovi h 15.00 denari 49.350,00 denari
6630 glasovi h 15.00 denari 99.450,00 denari

b) SDSM
- za 5 ~lenovi na Sovetot

3158 glasovi h 15.00 denari 47.370,00 denari

v) Grupa izbira~i V.N.
- za 2 ~lena na Sovetot

1157 glasovi h 15.00 denari

g). VMRO-Narodna partija
- za 1 ~len na Sovetot

1069 glasa

d) Grupa izbira~i Q.P.
-za 1 ~len na Sovetot

h 15.00 denari

573 glasovi h 15.00 denari

17.355,00 denari
16.035,00 denari
8.610,00 denari

^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka }e se isplatat od smetkata na buxetot na
Op{tina Del~evo.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Del~evo" .
Broj 07- 459/1
14. 07. 2009 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, s.r.
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Врз основа на член 11 и 12 од Законот за социјална заштита (Сл.весник
на РМ бр.79 /09) , член 22 став 1 точка 7 и член 62 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( Сл.весник 5/2002) , Советот на Општина Делчево на својата трета
редовна седница одржана на ден 14. 07. 2009 донесе
ПРАВИЛНИК
за утврдување на критериумите, условите за доделување на паричната
помош и висината на паричната помош
член 1
Со овој Правилник се одредуваат критериумите, условите за доделување
на паричната помош и висината на паричната помош кои се доделуваат на
физички и правни лица - Здруженија на граѓани.
член 2
За доделување на парична помош физичките и
правните лица Здруженија на граѓани потребно е да поднесат барање до општина Делчево
поткрепено со соодветна документација.
член 3
На физичките и правните лица по поднесеното барање до општина
Делчево, Градоначалникот одобрува исплата на парична помош. По потреба
Комисијата може да изврши увид на лице место.
Комисијата од став 1 на овој член е составена од редот на вработените
лица во општинската администрација.
Комисијата ќе води евиденција за исплатената парична помош и ќе
доставува квартален извештај до Советот на Општина Делчево.
член 4
Врз основа на поднесено писмено барање на физичко лице му се
одобрува парична помош во случај кога физичкото лице односно неговото
семејство се нашле во положба на социјална односно материјална загрозеност.
Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува од 1.000
до 3.000 денари.
Барањето од став 1 на овој член мора да биде поткрепено со мислење
односно потврда од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи.
член 5
Врз основа на поднесено писмено барање на физичко лице му се
одобрува парична помош во случај кога физичкото лице односно неговото
семејство претрпеле штета од елементарна непогода ( земјотрес, поплава,
пожар).
Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува од 5.000 до
10.000 денари.
Барањето од став 1 на овој член мора да биде поткрепено со соодветна
документација.
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член 6
Врз основа на поднесено писмено барање на физичко лице му се
одобруваат парична помош во случај кога физичкото лице односно неговото
семејство имаат потреба од долготрајно болничко лекување, а се социјално
загрозени лица односно семејства.
Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува 3.000 до
6.000 денари.
Во случај на тежок оперативен зафат или пак хируршка интервенција во
странство , Градоначалникот може да одобри парична помош во висина до
30.000 денари, додека, пак, за хирурушка интервенција во странство,
Градоначалникот може да одобри парична помош во висина од 60.000,00
денари.
Барањето од став 1 и 3 на овој член мора да биде поткрепено со
соодветна медицинска документација.
При разгледувањето на медицинската документација, доколку има
потреба, Комисијата може да побара мислење од медицинско лице (лекар од
соодветната област).
член 7
Паричната помош на физичките лица од член 4 се доделува намногу
четири пати во една календарска година.
Паричната помош по сите одобрени барања ќе се исплатуваат само на
трансакциски сметки на барателите.
член 8
За секоја повторена исплата на парична помош потребно е да се поднесе
ново писмено барање поткрепено со соодветна документација.
член 9
Паричната помош може да се исплати и на правни лица-Здруженија на
граѓани како помош и подршка за развој на НВО-секторот.
член 10
По поднесено писмено барање од страна на барателите од член 9 на овој
Правилник, истото го разгледува трочлена комисија и предлага колку парични
средства можат да се исплатат. Комисијата предлогот го доставува до
Градоначалникот.
Барателите од став 1 на овој член потребно е да достават програмапроект кој е одобрен од соодветна институција, поткрепено со финансиски план
и друга пропратна документација.
Висината на одобрените парични средства поединечно не можат да бидат
повисоки од 60.000 денари.
За реализираните активности барателот за одобрените средства потребно
е да достави извештај до Градоначалникот.
член 11
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.
Број 07 - 460/1
14.07. 2009 г.
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на членовите 36 став 1 точка 10, 66 и 67 од Законот за локалната
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 5/2002), Советот на Општина Делчево донесе

ПРАВИЛНИК
за условите и начинот за продажба и давање на користење ствари во сопственост на
Општина Делчево
1. Основни одредби
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите и начинот за продажба и давање на
користење ствари во сопственост на Општина Делчево.
Член 2
Стварите во сопственост на Општина Делчево можат да бидат продадени или
дадени на користење на домашни и странски правни и физички лица под условите
пропишани со закон и со овој Правилник.
2. Продажба на ствари во сопственост на Општина Делчево
Член 3
За продажба на стварите од член 1 од овој Правилник одлучува Советот на
Општина Делчево, на предлог на Градоначалникот на Општина Делчево.
Член 4
Продажбата на стварите се врши со јавно наддавање.
Член 5
Продажбата на стварите може да се врши во готово или на рати за што одлучува
Советот на Општина Делчево.
Член 6
Продажбата на стварите се врши во денари.
Член 7
Предлогот за продажба ја содржи вредноста на стварта која е предмет на
продажба и истата не смее да биде помала од нејзината пазарна вредност.
Член 8
Финансиските средства добиени од продажбата на стварите во сопственост на
Општина Делчево може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција
на постојните ствари во сопственост на општина Делчево.
2.1 Продажба на ствари во сопственост на Општина Делчево со јавно наддавање
Член 9
Постапката за продажба и давање на користење ствари во сопственост на Општина
Делчево ја спроведува Комисија која со посебен акт ја формира Градоначалникот на
Општина Делчево.
Комисијата од претходниот став:
- објавува оглас
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- ги утврдува условите и критериумите за продажба и давање на користење ствари во
сопственост на Општина Делчево
- изготвува Извештај со предлог за избор на најповолен понудувач и го доставува до
Градоначалникот на Општина Делчево.
- води Записник за текот на наддавањето.
Член 10
Комисијата што ја спроведува постапката за продажба и давање на користење
ствари во сопственост на Општина Делчево брои 5 (пет) членови од кои 3 (три) членови се
од редовите на членовите на Советот на Општина Делчево, а 2 (два) членови од
општинската администрација на Општина Делчево.
Член 11
Комисијата од член 10 од овој Правилник е должна во рок од 15 дена од денот на
донесувањето на одлуката за продажба на стварта, да објави оглас за продажба на
стварта во еден од дневните весници.
Член 12
Огласот за јавно наддавање за продажба на ствари особено содржи:
- податоци за стварта која е предмет на продажба
- почетната цена на стварта што е предмет на продажба која не може да биде
помала од пазарната вредност на стварта
- висина на паричен депозит што треба да се уплати за учество во јавното
наддавање
- сметката на која се уплаќа депозитот
- рок за уплата на депозитот
- условите кои треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање
- рокот за склучување на договорот
- место, ден и час на јавното наддавање
- органот кој го распишува огласот
- рок на траење на огласот
- начин на пријавување на огласот и орган до кој се поднесуваат документите
- критериуми за избор на најповолен понудувач
- начин на плаќање
- доказ за идентитет на понудувачот ( лична карта или патна исправа) за физичко
лице, односно извод од Централен регистар за правно лице
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни
давачки (не постари од 6 месеци)
- документ за бонитет од Централен регистар во оригинал или нотарски заверена
копија не постар од 6 месеци
3. Давање на користење ствари во сопственост на Општина Делчево со јавно
наддавање
Член 13
За давање на користење ствари во сопственост на Општина Делчево со јавно
наддавање одлучува Градоначалникот на Oпштина Делчево.
Член 14
Огласот за давање на користење ствари во сопственост на Општина Делчево со
јавно наддавање освен содржината определена во член 12 од овој Правилник, содржи:
- почетна закупнина изразена во денари
- напомена дека стварта се дава во видена состојба со определување на можност
за видување (ден,час)
- времетраење на користењето

11

- депонирање на депозит за учество на огласот и определување на висина за
истиот
- определување на услови и рокови за враќање на депозитот
- напомена дека нема да биде прифатена понудата од понудувач кој должи на
Општина Делчево по било кој основ.
4. Давање на користење ствари во сопственост на Општина Делчево без надомест и
со надомест определен во зависност од намената
Член 15
Советот на Општина Делчево по предлог на Градоначалникот на Општина Делчево
може да донесе одлука со која ќе даде на користење ствари во сопственост на Општина
Делчево без надомест од страна на:
- невладини организации
- здруженија на граѓани
- облици на Месна самоуправа
- политички партии
Советот на Општина Делчево по предлог на Градоначалникот на Општина Делчево
може да донесе одлука со која ќе даде на користење ствари во сопственост на Општина
Делчево со надоместок определен во зависност од намената на:
- физички лица
- невладини организации
- здруженија на граѓани
- облици на Месна самоуправа
- политички партии
5. Постапка
Член 16
Комисијата од член 10 од овој Правилник (во понатамошниот текст Комисија) го
спроведува јавното наддавање согласно со Огласот за јавното наддавање.
Член 17
Пред почетокот на наддавањето Комисијата ги утврдува и соопштува начинот и
техничките правила на наддавањето.
Член 18
Комисијата води Записник за текот на јавното наддавање.
Во Записникот се внесуваат податоци за наддавачите по редослед на најповолно
рангираните наддавачи.
Во Записникот се утврдува рокот во кој најповолно рангираниот понудувач треба да
пристапи кон склучување на Договорот.
Податоците од Записникот се соопштуваат јавно.
Член 19
Јавното наддавање се смета за уредно ако учествуваат минимум двајца учесници
во јавното наддавање.
Член 20
Ако на објавениот оглас не се јават заинтересирани лица се распишува и објавува
повторен оглас.
Ако и по повторниот оглас не се јават заинтересирани лица, се склучува
непосредна спогодба со единствено заинтересирано лице.
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Член 21
Против одлуката на надлежниот орган за продажба и давање на користење ствари
во сопственост на општина Делчево со јавно наддавање незадоволниот учесник може да
поднесе писмен приговор во рок од 8 дена од денот на известувањето.
По приговорот одлучува Градоначалникот на Општина Делчево.
Член 22
По конечноста на одлуката за продажба и давање на користење ствари во
сопственост на Општина Делчево најповолниот понудувач склучува Договор.
На останатите учесници на Огласот им се враќаат депонираните средства во рок
од 8 дена од денот на конечноста на одлуката.
Доколку во рок од 8 дена по известувањето најповолниот понудувач не се јави за
склучување на Договор, ќе се смета дека се откажал и во тој случај Општина Делчево ќе ја
повтори постапката.
Член 23
Уплатениот паричен депозит се засметува во постигнатата цена.

Член 24
Висината на паричниот депозит не може да биде помала од 20% од почетната цена
на стварта која се продава односно 10 % од почетната цена на едногодишна закупнина за
стварта која се дава на користење.
Најповолниот понудувач кој нема да пристапи кон склучување на договор во рокот
утврден во член 20 од овој Правилник го губи правото на враќање на паричниот депозит.
Член 25
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Делчево.
Бр. 07-461/1
14.07.2009 година
Општина Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Тони Трајановски, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 t. 13 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 3. redovna sednica,
odr`ana na den 14. 07. 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot za javnata bezbednosta
na podra~jeto na op{tina Del~evo
i bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata
1.Se usvojuva Izve{tajot za javnata bezbednosta na podra~jeto na op{tina
Del~evo i bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata, podnesen od strana na komandirot
na Policiskata stanica Del~evo.
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2.Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Sl.glasnik na Op{tina Del~evo".
3. Zaklu~okot zaedno so Izve{tajot da se dostavi do:
-Ministerot za vnatre{ni raboti na RM;
-Narodniot pravobranitel
Broj 07- 462/1
14. 07. 2009 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 31 od Statutot na Op{tina Del~evo
("Sl.glasnik na Op{tina Del~evo" br.31/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata
Treta sednica odr`ana na den 14.07. 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{nata smetka za 2008 na
Javnata lokalna biblioteka "Ilinden"-Del~evo

I
Se usvojuva Godi{nata smetka za 2008 godina na JLB "Ilinden"-Del~evo.
II
Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Del~evo".
Broj 07-463/1
14. 07. 2009 god.
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M broj 5/2002 godina), Sovetot na op{tina Del~evo na svojata
3.sednica odr`ana na en 14. 07. 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj
za rabotata na OU "Sv.Kliment Ohridski"
za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot Izve{taj za rabotata na OU "Sv Kliment Ohridski" za
u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Del~evo".
Broj 07- 464/1
14. 07. 2009 god.
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.
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Vrz osnova na ~len 3 to~ka 6 od Zakonot za komunalni dejnosti (,,Sl.vesnik na
RM,, br.45/97), Zakonot za upravuvawe so otpad (,,Sl.vesnik na RM,, 53/05), Zakonot za
javna ~istota ( ,,Sl. Vesnik na RM,, br.111/08), Pravilnikot za op{ti pravila za
postavuvawe so komunalniot i so drugite vidovi neopasen otpad (,,Sl.vesnik na RM,,
br.1447/07), a vo vrska so ~len 22 to~ka 4 od Zakonot za lokalna samouprava (,, Sl.
Vesnik na RM ,, br.5/02) i ~len 13 alineja 2 od Statutot na Op{tina Del~evo (,,Sl.
Glasnik na Op{tina Del~evo,, br.12/06), Sovetot na Op{tina Del~evo na svojata Treta
sednica odr`ana na den 14. 07. 2009 god. donese
ODLUKA
Za zamena na dotraeni sadovi
za komunalen cvrst otpad
i odreduvawe na nivni lokacii
^len 1
So ovaa odluka se vr{i zamena na dotraeni sadovi ( kontejneri) so
volumen od 1,1 m3 so novi, zaradi nivno koristewe nad 20 godini.
^len 2
Sadovite za otpad se postavuvaat vo neposredna
kolektivnite stanbeni zgradi i objekti na javni institucii..

blizina

do

^len 3
Mikrolokaciite gi odreduva komisija sostavena od prestavnici na
op{tinata i JPKD,, Bregalnica,, - Del~evo, kako davatel na uslugata.
^len 4
Tro{ocite za nabavka na sadovite se na tovar na korisnicite na
komunalnata usluga.
Cenata e 1.200,00 denari i istata }e bide presmetana vo smetkite za komunalni
uslugi, a }e se pla}a na 12 mese;ni rati.
^len 5
Prazneweto na sadovite go vr{i davatelot na uslugata, najmalku edna{
sedmi~no.
^len6
Ovaa odluka vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo Sl. Glasnik na
Op{tina Del~evo .
Broj 07- 465/1
14.07. 2009 god.
Del~evo

Sovet na op{tina Del~evo
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(,, Сл.весник на РМ,, бр. 5/2002) а согласно член 27 од Статутот на Општина
Делчево (,, Сл.гласник на Општина Делчево,, бр. 12/2006), Советот на Општина
Делчево, на својата 3. редовна седница, одржана на ден 14. 07. 2009 година,
донесе
ОДЛУКА
за начинот и условите за користење на салата
во Спомен Домот АСНОМ во Делчево

Член 1
Со оваа одлука се утврдува начинот и условите под кои може да се
користи салата во Спомен Домот АСНОМ во Делчево.
Член 2
Салата опишана во член 1 на оваа Одлука, сопственост на Општина
Делчево, може да се издава на користење на заинтересирани органи,
организации, здруженија на граѓани, политички партии и др. правни субјекти за
одржување на состаноци, трибини, седници и др, како и за венчавање на
младенци.
За користење на салата се определува надоместок во висина од 3.000,00
денари за еднодневна употреба.
Средствата да се уплаќаат на жиро - сметка 720014032063012 - Буџет на
Општина Делчево.
Член 3
Барањето за користење на салата се доставува до Градоначалникот на
Општина Делчево, најмалку 5 (пет) дена пред бараниот термин за користење на
истата.
Кон барањето барателот доставува доказ за извршена уплата на
средствата од член 2 став 2 на оваа одлука.
Член 4
Со секој заинтересиран субјект за користење на салата во Спомен Домот
АСНОМ ќе биде склучен договор за користење на истата, во кој ќе бидат
прецизирани сите обврски на договорните страни.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,
Сл.гласник на Општина Делчево,,

Број 07- 466/1
14. 07. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски , с.р.
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Vrz osnova ~len 22 stav 1 to~ka 4 Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl.vesnik na
RM" br.5/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 3-ta sednica, odr`ana na den
14. 07. 2009 godina, donese
ODLUKA
za preotstapuvawe na odr`uvaweto na uli~noto osvetluvawe
vo Op{tina Del~evo na JPKD "Bregalnica" - Del~evo
^len 1
So ovaa Odluka Op{tina Del~evo go preotstapuva uli~noto osvetluvawe
vo Op{tina Del~evo na JPKD "Bregalnica" - Del~evo
^len 2
Preotstapuvaweto na odr`uvawe na uli~noto osvetluvawe vo Op{tina Del~evo
na JPKD "Bregalnica" od Del~evo }e se izvr{i so primopredavawe na opremata za
odr`uvawe pome|u Stru~nata slu`ba pri Oddelenieto za ureduvawe na grade`no
zemji{te i izgradba i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici i Stru~nata slu`ba pri
JPKD Bregalnica od Del~evo.
Pravata i dol`nostite na subjektite sopstvenik i odr`uva~ na mre`ata za
uli~noto osvetluvawe vo Op{tina Del~evo dopolnitelno }e bidat regulirani so
poseben akt, со согласност на Советот на Општина Делчево.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Del~evo".
Broj 07- 467/1
14. 07. 2009 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski . с.р.

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 od Zakonot za lokalna samouprava ("Sl.
Vesnik na RM", br. 05/2002), Sovetot na op{tina Del~evo, na svojata Treta
sednica odr`ana na den 14.07.2009, donese
ODLUKA
За усвојување нa Програма за промоција и маркетинг
на микрорегионот Делчево, Виница, Пехчево и Берово
^len 1
So ovaa Odluka se donesuva Програма за промоција и маркетинг на
микрорегионот Делчево, Виница, Пехчево и Берово.
^len 2
Програмата за промоција и маркетинг на микрорегионот Делчево, Виница,
Пехчево и Берово ќе биде спроведувана во тесна соработка и координација меѓу
чеитрите општини: Делчево, Виница, Пехчево и Берово.
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Член 3
Во текот на спроведувањето на Програмата за промоција и маркетинг на
микрорегионот Делчево, Виница, Пехчево и Берово ќе се врши континуирана
ревизија на активностите и истите ќе се прилагодуваат спрема настанатите
услови.
Член 4
Активностите на Програма за промоција и маркетинг на микрорегионот
Делчево, Виница, Пехчево и Берово ќе бидат финансирани од:
- општинските буџети
- Програми на Министерство за економија
- од ИПА
- Програма за рурален развој,
- Годишната програма за развој на Брегалнички регион,
други донатори присутни во земјата кои работат на полето на развој и
јакнење на меѓуопштинската сорабокта.
^len 5
Ovaa Odluka }e stapi na sila osmiot den od denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na op{tina Del~evo.
Broj 07- 468/1
14. 07. 2009 година
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Пretsedatel,
Тони Трајановски, с.р.

Врз основа на член 14 став 1, член 22 став 1, точка 3 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 3(трета) седница одржана на ден 14.07.2009 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За поддршка на меѓуопштинска соработка

Член 1
Оваа Одлука се донесува за потребите за аплицирање во рамки на
Програмата на грантови за меѓуопштинска соработка 2009 година,
поддржана од Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје.
Со оваа Одлука се дава поддршка за продолжување на воспоставената
меѓуопштинска соработка меѓу општините Делчево, Пехчево, Берово и Виница
во областа на локалниот економски развој.

Член 2
Апликацијата ќе биде фокусирана на спроведување на заеднички
активности во областа на локалниот економски развој, врз основа на веќе
изработената Програма за маркетинг и промоција на микрорегионот Делчево,
Пехчево, Берово и Виница, со цел градење на регионален идентитет и промоција
на различните аспекти на живеење во микрорегионот.
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Член 3
Ресурсите за овие активности: финансиски, човечки и административни
ќе бидат обезбедени од ОБСЕ и од општините: Делчево, Пехчево, Берово и
Виница.
Обврските на секоја од четирите општини ќе бидат регулирани со Договор
за соработка кој ќе биде потпишан од страна на Градоначалниците на
општините.

Член 4
Оваа Одлука стапува на сила осум дена од денот на објавување во
,,Службен Гласник на општина Делчево,,.

Број 07 - 469/1
14. 07. 2009 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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- Решение за објавување акти од Трета седница.....................................................
1. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на
општинската администрација на Општина Делчево;........................................
2. Одлука за пренамена во рамките на одобрените буџети на буџетските
корисници и на основниот буџет на ЕЛС Делчево за 2009 година;...................
3. Одлука за исплата на надоместок за изборните трошоци на организаторите на
изборната кампмања за Локалните избори 2009;.............................................
4. Правилник за утврдување на критериумите, условите за доделување на
паричната помош и висината на паричната помош;..........................................
5. Правилник за условите и начинот за продажба и давање на користење ствари
во сопственост на Општина Делчево;.............................................................
6. Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност на подрачјето на
општина Делчево и безбедноста на сообраќајот на патиштата;.......................
7. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ЈЛБ ,,Илинден,, - Делчево;..
8. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ ,, Св.
Климент Охридски,, за учебната 2008/2009 година;......................................
9. Одлука за замена на дотраени садови за комунален цврст отпад и одредување
на нивни локации; ....................................................................................
10. Одлука за начинот и условите за користење на салата во Спомен Домот
АСНОМ во Делчево;....................................................................................
11. Одлука за преотстапување на одржувањето на уличното осветлување во
општина Делчево на ЈПКД ,, Брегалница,, - Делчево;.....................................
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