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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 9
26.12.2008 година

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

Декември 2008
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 32. седница
на Советот на Општина Делчево
И
Да се објават во "Службен гласник на Општина Делчево" актите што Советот
на Општина Делчево, ги донесе на својата 32.седница одржана на ден 25.12.2008
година и тоа:
1.Буџет на Општина Делчево за 2009 година;
2.Одлука за извршување на Буџетот на општина Делчево за 2009година;
3.Одлука давање согласност на Правилникот за систематизација и организација на
работните задачи и работните места на ОЈУДГ "Весели Цветови"-Делчево;
4.Одлука измени и дополнувања на Одлуката за одржување на јавната чистота во
општина Делчево;
5.Одлука за доделување на новогодишни пакетчиња;
6.Заклучок за отпочнување со изработка на Подстратегија за рурален развој на
општина Делчево за периодот 2008-2013 година.
7.Одлука за усвојување на Општинската програма и Акциониот план за
имплементација на Декадата на Ромите во периодот 2009 - 2012 година.

ИИ
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на Општина Делчево".
Број 08-785/1
26.12.2008 година
Делчево

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Мирко Иванов, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа("Службен
весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004 и 96/2004) и член 3 од
Статутот на Општина Делчево ("Службен гласник на Општина Делчево бр. 12/2006),
Советот на Општина Делчево на седницата одржана на 25.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина Делчево
за 2009 година
Член 1
Буџетот на Општина Делчево за 2009 година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на самофинансирачки
активности; Буџет на донации; Буџет на дотации.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот
да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов
извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен
износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и
другите приливи на основниот буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, градоначалникот оцени дека се
неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека
реализацијата на приходите и другите приливи, значително отстапува од планот, му
предлага на Советот измени и дополнувања на Буџетот.
Член 6
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Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја
одобрува советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот
може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по
претходно одобрување од советот на општината.
По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на буџетот со кој се
: зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства за
одредени капитални програми.

Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други
приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат
барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот
на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до советот на
општината на одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на
средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот
план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените
средства во буџетот, односно нето платите се утврдуваат за : избраните и именуваните
лица нето појдовната основа за 1 коефициент изнесува просечно исплатената месечна
нето плата по вработен во Републиката за претходната година зголемена за 10%
("Сл.весник на РМ"бр.121/2007), за вработените кои имаат статус на државни службеници
вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 48,52 денари а за вработените
без статус на државни службеници платите се исплатуваат согласно Законот за плати.
Нето платите на вработените во општината и локалните јавни установи од месец
септември се усогласуваат со зголемување за 10% ("Сл.весник на РМ"бр.121/2007.
Член 10
Месечниот надоместок на членовите на Советот се утврдува во висина од 70% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година.
Член 11
На претседателот на Советот за раководење и организирање на работата на Советот,
надоместокот од член 10 се зголемува за 30%.

Член 12
Надоместокот за превоз до и од работно место, по претходно дадена писмена
изјава, се исплатува само за вработените чие место на живеење е оддалечено над 2,5 км
од работното место во висина на реално направените трошоци поткрепени со соодветна
документација. по претходно
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На вработените на кои врз основа на официјално одобрение им е дозволено да
користат службени возила за личен превоз до и од работното место не им следува
надоместок за превоз.

Член 13
Надоместокот за храна во текот на еден месец (доколку исхраната не е
организирана) изнесува 3.200,00 денари месечно.
Член 14
Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за
ноќевање изнесува 800.00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во
ставот 1 од овој член.
Член 15
За деновите кога вработениот е на службен пат, боледување, годишен одмор или
отсуство од работа по друг основ надоместокот за превоз и храна не се исплатуваат.
Член 16
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и
други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно
исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.
Член 17
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите
по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни
износи во противвредност од 100 ЕУР каде задолжително мора да биде приложена
фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на
соодветниот расход.

Член 18
За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите
(постојана и тековна буџетска резерва), одлучува советот на општината а ги извршува
градоначалникот, а
за користење на средствата до 50.000 денари одлучува
градоначалникот.
За искористените средства градоначалникот е должен да поднесе годишен
извештај за користењето на средствата од резервите.
Член 19
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.
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Член 20
Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат
испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот
на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено
известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од
Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.
Член 21
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви
приходи нема, тогаш на Товар на другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со
решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други
органи.
Член 22
Буџетот на Општина Делчево се извршува од 01.01.2009 до 31.12.2009 година.
Член 23
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на
Општината Делчево", а ќе се применува од 01 Јануари 2009 година.

Бр.07-779/1
од 25.12.2008 година
Делчево

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л,
на Совет на Општина
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа на РМ" број
5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 32. седница одржана на ден 25.12.2008
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за организација и
систематизација на работните задачи и работните места
на Општинската јавна установа за деца
Детска градинка"Весели цветови"-Делчево
Член 1
Се дава согласност на Правилникот за организација и систематизација на
работните задачи и работните места на Општинската јавна установа за деца Детска
градинка "Весели цветови"-Делчево број 0101/159 од 27.11.2008 година, што Управниот
одбор на ОЈУДГ "Весели Цветови"-Делчево го донесе на седницата одржана на ден
25.11.2008 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Делчево"

Број 07-780/1
25.12.2008 г.
Делчево

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

Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота ("Сл.весник на РМ" бр.111/08, и
член 22 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ бр. 5/02 ) и член 13
алинеја 2 од Статутот на ОпШтина Делчево (Сл. гласник на ОпШтина Делчево, бр.12/06),
Советот на ОпШтина Делчево на својата 32. седница одржана на ден 25.12.2008 година,
донесе

ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Одлуката за јавна
чистота во ОпШтина Делчево
Член 1
Во членот 16 по ставот 2 се менува и ј гласи:
"Градежен материјал може да се остава на поврШините од став 1 на овој член најмногу
30 дена".
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: "За временските рокови од ставовите 1 и 2 од
овој член комуналниот инспектор и комуналните редари издаваат службена белеШка на
корисниците на градежниот материјал".

Член 2
Ставот 3 од членот 16 станува став 4.
Член 3
Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,, Службен
гласник ,, на ОпШтина Делчево.

Бр.07- 781/1
25.12.2008 год.
Делчево

Совет на ОпШтина Делчево
Претседател
Кирчо Иванов,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 32. седница,
одржана на ден 25.12. 2008 година, донесе
ОДЛУКА
за определување средства за набавка на
новогодишни пакетчиња

Член 1
Со оваа Одлука се определуваат средства за набавка на новогодишни пакетчиња за
:
-децата од ОЈУДГ "Весели Цветови"-Делчево
-учениците од девтгодишно образование (деца од 1 одделение на возраст од 6
години) од ОУ "Ванчо Прке"-Делчево
-учениците од девтгодишно образование (деца од 1 одделение на возраст од 6
години) од ОУ "Св.Климент Охридски"- Делчево
-лицата со умерена попреченост од Дневниот центар-Делчево
-децата на членовите на Советот на Општина Делчево до 6 години.

Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од месечниот надоместок на
членови на Советот во износ од 1.500,00 денари и од вработените во ЕЛС Делчево..
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Делчево".

Број 07-782/1
25.12.2008 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 1 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл. Весник на РМ,, 05/2002), Советот на општина Делчево на својата 32. седница
одржана на ден 25.12. 2008, донесе

ЗАКЛУЧОК
За отпочнување на процес за изработка на
Под-Стратегија за рурален развој
на општина Делчево
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Член 1
Се донесува Предлог - Заклучок за отпочнување на процес за изработка на ПодСтратегија за рурален развој на општина Делчево, за периодот 2009-2013 година.
Член 2
Процесот на изработка на Под-Стратегијата треба да заврши во 2009 година.
Член 3
Овој Заклучок ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Делчево.
Број: 07-783/1
25.12. 2008 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 5 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
РМ,, 05/2002), Советот на општина Делчево на својата 32. седница одржана на ден 25.12.
2008, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на Општинска програма и Акционен план
за имплементација на Декадата на Ромите во периодот
2009-2012
Член 1
Се усвојува Општинската програма и Акциониот план за имплементација на
Декадата на Ромите во периодот 2009-2012 во општина Делчево.

Член 2
Програмата и Акциониот план за имплементација на Декадата на Ромите во
периодот 2009-2012 се изработени на иницијатива на ХДЗР "КХАМ".
Исто така техничката, логистичката и финансиската поддршка за изработка на
Програмата и Акциониот план се обезбедени од страна на ХДЗР "КХАМ"-Делчево.
Член 3
Оваа Одлука ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Делчево.
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Број 07-784/1
25.12. 2008 год.
Делчево

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