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тел./факс 033 411 550
e-mail:info@delcevo.gov.mk

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 11
30.09.2019 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Септември 2019

Врз 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 30.09.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 29. 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 29. седница која се одржа на ден 27.09.2019 година и тоа:
1. Заклучок за усвојување na Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за квартал;
2.

Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на ФК „Брегалница“-Сениори Делчево;

3.

Заклучок за усвојување наГодишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2020 година;

4.

Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2018/2019
година;

5.

Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2018/2019
година;

6.

Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
2018/2019 година ;

7.

Заклучок за усвојување на Измени на Годишниот план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево за 2019 година;

8.

Одлука за давање согласност за измена на Статутот на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

9.

Измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински
патишта и улици во Општина Делчево за 2019 година.

10. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за учебна 20182019 година со Заклучок за усвојување;
11. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за учебна 2019-2020
година;
12. Одлука за усвојување на Стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за
периодот 2020-2022;
13. Акциски план на Општина Делчево за имплементација на Сратегијата за родова еднаквост за за периодот
2020-2022;
14. Заклучок за усвојување на Процена на загрозеност од природни непогоди и др.несреќи на ТППЕ Делчево;
15. Заклучок за усвојување на План за заштита и спасување од природни непогоди и др.несреќи на ТППЕ
Делчево ;
16. Заклучок за усвојување на Правилник за заштита од пожари и експлозии на ТППЕ Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08-1845/1
OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
30.09.2019 година
Делчево

Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1. Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5.2002), Советот на општина Делчево, на својата 29. редовна седница, одржана на ден
27.09.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 2
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево зa
2019 година, за квартал 2, за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.
Делчево“.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина

Број 09-1828/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
Барањето за финансиска помош од ФК „Брегалница“-сениори Делчево, бр. УП1 21-270 од 18.09.2019
година, Советот на Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
за одобрување на дополнителни финансиски средства
на ФК „Брегалница“-Сениори Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува дополнителни финансиски средства на ФК „Брегалница“Сениори Делчево, во износ од 300.000 денари.
Средствата од став 1 на овој член се одобруваат за нормално функционирање и натпреварување
на ФК „Брегалница“-Сениори Делчево во Третата Македонска фудбалска лига.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-1829/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

3.
Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“ бр.27/2014,
199/2014 и 27/2016), член 32 од Законот за административни службеници („Сл.весник на РМ“ бр.27/2014,
199/2014 и 11/2018), како и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево,на својата 29. редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2020 година
1.Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2020 година
бр.0403-264/1 од 30.08.2019 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1830/1
27.09.2019 година
Делчево

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

4.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“), Советот на
Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2018/2019
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „М.М.Брицо-Делчево за учебната 2018/2019
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-1831/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

5.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“), Советот на
Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2018/2019
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната 2018/2019
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1832/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

6.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“), Советот на
Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за 2018/2019
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за
учебната 2018/2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-1833/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

7.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на
Република Македонија бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член 32 од Законот за административните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина
Делчево, на својата 29. редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Измени на Годишниот план за вработување
на “OOУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2019 година
1. Се усвојуваат Измените на Годишниот план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“
Делчево за 2019 година бр.04-625/1 од 20.09.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1834/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

8.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“
бр.66/2004; 89/2008; 116/2010; 51/2011 и 88/2015 и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013) Советот на Општина Делчево, на својата 29. редовна седница, одржана на
ден 27.09.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за измена на Статутот
на Јавната локална библиотека
„Илинден„- Делчево
Член 1
Се дава согласност за измена на Статутот на Јавната локална библиотека „Илинден“ - Делчево,
бр.02-20/5 од 06.03.2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1835/1
27.09.2019 година
Делчево

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

9.
Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009,
124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/13, 39/14, 187/13, 42/14, 166/14 и 44/15), а во врска со
член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник бр.5/2002) како и член 15 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Делчево (Сл.гласник на Општина Делчево бр.15/2013), Советот на Општина Делчево на
седницата одржана на ден27.09.2019 година, донесе
Измена и дополнување на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина
Делчево за 2019 година
1.Во делот Б) Изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари: во точка 40 зборот
„Царевоселска“ се менува со зборот „Кеј на Брегалница“.
2.По точката 42 се додава нова точка 43.Реконструкција на крак од улица „Кеј на Брегалница“.
3.Оваа измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општински патишта и улици во Општина Делчево за 2019 година, е составен дел на истата.
4. Измената и дополувањето на Програмата,стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Делчево“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 09-1836/1
Пртетседател,
27.09.2019 година
Драган Маневски,с.р.
Делчево
10.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“), Советот на
Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09. 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2018/2019
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната
2018/2019 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1837/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

11.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“), Советот на
Општина Делчево, на својата 29.редовна седница, одржана на ден 27.09. 2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за учебната 2019/2020
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за учебната
2019/2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1838/1
27.09.2019 год.
Делчево

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

12.
Врз основа на член 36 од Законот за локална смаоуправа („Службен Весник на РМ” бр. 5/02), член
14 став 1 и став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените („Службен Весник на РМ” бр.6/12,
166/2014)) и член 37 од Статутот на Општина Делчево („Службен Гласник на Општина Делчево” бр.
15/2013), Советот на Општина Делчево, на 29.седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 20202022
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за
периодот 2020-2022.
Член 2
Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2020-2022
изработена е од страна на тим составен од претставници од општините Делчево, Берово и Пехчево, на
иницијатива од НВО „КХАМ„ , во рамки на проектот „Со стратегија и локални акциони планови до еднакви
можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево„.
Член 3
Оваа Одлука ќе стапи во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина
Делчево.
Број 09-1839/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.09.2019 година

Претседател

Делчево

Драган Маневскис,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална сaмоуправа („Службен Весник на РМ” бр. 5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за
еднакви можности на мажите и жените („Службен Весник на РМ” бр.6/12, 166/2014)) и член 37 од Статутот на Општина Делчево („Службен
Гласник на Општина Делчево” бр. 15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 29 редивна седница, одржана на ден 27.09.2019
година, донесе
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ЗА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО И ПЕХЧЕВО ЗА
ПЕРИОДОТ 2020 - 2022

Септември 2019

Проектот е финансиран од Европската унија
Проект:
„Со стратегија и локални акциски планови до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и
Пехчево“

Проектот е имплементиран од НВО „КХАМ“ Делчево
Содржината на овој документ е изработен со помош на Европската унија. Содржината на овој документ е единствена
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Област на делување:
Човекови права и родова еднаквост
Подобласт - Политика

ПРИОРИТЕТ 1: Зголемено учество на жените во Советот и комисиите на општината, во управните одбори и извршните
раководни позиции на локалните институции на Општина Делчево;
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Да се зголеми бројот на жени на одговорни функции за 10% до крајот на 2022год. во однос на
состојбите во 2018 година, во сектори и одделенија во општинската администрација така и во комисиите, правните и
надзорните органи во локалните институции
ОЦ 1.1. Зголемен број за 10% на жени советнички, членки на комисии, управни и надзорни органи во локални институции
до крајот на 2022 година, преку имплементација на едукативни работилници за родово сензибилизирање на раководните
структури на политичките партии.
Проект
Мерки/Активност
Очекувани
Индикатор
Рок
Можен
Буџет
и
резултати
реализато Колк Извор
Коме
р
у
нтар
1. Жените и
мажите,
пропорционално
застапени рамноправни
партнери во
Советот и
комисиите на
општината, во
управните одбори
и извршните
раководни позиции
на локалните
институции во
периодот 2020
-2022

•Изработка на план за
спроведување на
едукативни работилници
•Организирање на
едукативни работилници за
раководните структури на
партиите.
•Годишна презентација на
релевантни наоди и
параметри во однос на
учеството на жените во
Советот и комисиите на
општинaта, во управните
одбори и извршните
раководни позиции на
локалните институции во
Делчево

1.1. Изработен план за
спроведување на
едукативни работилници
1.2. Организирана и
спроведена една
работилници во првата
половина на 2021год.
1.3. Организирана и
спроведена една
годишна презентација за
промоција на состојби
/податоци и
информации/ поврзани
со родовата еднаквост и
бројот на жени вклучен
во советот и комисиите
на општината, во
управните одбори и
извршните раководни
позиции на локалните
институции

1.1.1 Подготвен
план во
предвидениот рок
1.2.1 Број на
организирани и
спроведени
работилници
1.3.1. Зголемен број
на жени на листите
за советници на
следните локалните
избори (2021) за
10% во општината
во однос на
локалните избори
во 2017
1.3.2. Зголемен е
бројот на жени во
раководните
структури на
локалните јавни
институции за 10%
во однос на
состојбите
констатирани во
декември 2018

Област на делување:

2020
-2021

-Општина
Делчево
-КЕМ
-НВО

20.000

-Општина
Делчево
-НВО

Човекови права и родова еднаквост
Подобласт- Родово базирано насилство

ПРИОРИТЕТ 2: Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базирано насилство
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Да се зголеми довербата на граѓаните во институциите во однос на првенцијата и заштитата од
родово базирано насилство до крајот на 2022 година.
ОЦ 2.1: Најмалку 10% од вработените кадри во локалните институции да бидат едуцирани за навремено препознавање и
соодветна реакција на формите на родово базирано насилство во општина Делчево на годишно ниво, до крајот на 2022год.
ОЦ 2.2:Вклучени најмалку 100 жени на годишно ниво во едукативни настани и активности/трибини, едукативни работилници/
за запознавање со заштитните механизми што ги нуди домашното законодавство за превенција и заштита од родово базирано
насилство.
ОЦ 2.3 Иницијатива за отворање на регионален шелтер центар за жртви од родово базирано насилство, до крајот на 2022 година
Проект
Мерки/Активност
Очекувани
Индикатор
Рок
Можен
Буџет
и
резултати
реализатор Колку Извор
Коментар
2. Едукација на
вработените во
локалните
институции за
навремено
препознавање на
формите на
родово базирано
насилство во
Општина
Делчево, во
периодот 2020
-2022

3.Едуцирани и
силни Вклучување на
100 жени од
општината на
годишно ниво
во едукативно
едукативни
форми за
промоција на
заштитните
механизми
што ги нуди
домашното
законодавство
за против
родово

•Спроведување на
истражување утврдување
на компетентноста за
препознавање на родово
базирано насилство на
кадрите од надлежните
институции во Делчево
•Подготовка на план за
спроведување на
едукација за кадрите од
надлежните институции
•Избор место на
одржување
•Техничка помош
•Избор на едукатор
•Спроведување на
едукација /трибини,
работилници/

2.1. Спроведено едно
истражувања
/Инструмент: Анкета/
во општината до
крајот на 2020год.
2.2. Подготвен план за
едукација за родова
еднаквост кој ќе
вклучува: избор на
место, техничка
помош и избор на
едукатор до крајот на
јануари 2020г.
2.3. Едукативни
настани во општината
до крајот на 2020год.
2.4. Најмалку 1/3 од
вработените во
локалните институции
да бидат вклучени во
едукативните настани

2.1.1 Број на
спроведени
истражувања

•Спроведување на
истражување за жртви
од родово базирано
насилство преку
прибирање на
податоци од Центар за
социјална работа,
образовните
институции, НВО-и и
други надлежни
институци

3.1 Спроведено
едно истражувања
за утврдување на
бројот на жртви од
родово базирано
насилство во
општината до
крајот на 2020г.

3.1.1 Број на
спроведени
истражувања
3.1.2. Број на
подготвени
документи насловен
извештај и анализа
од спроведено
истражување за
утврдување на бројот
на жртви од родово
базирано насилство
во предвидениот рок

•Изработка на план за

3.2 Подготвен еден

2020
-2020

КЕМ
Општина
Делчево
НВО

20.000

Општина
Делчево
НВО
МТСП

2020

ЦСР
НВО
КЕМ

20.000

Општина
Делчево
НВО
МТСП

2.2.1. Подготвен план
во предвидениот рок

2.3.1. Број на
вработените во
локалните институции
кои биле вклучени во
едукативните настани

3.2.1 Подготвен
документ во
предвидениот рок

2021

2021
-2022

За 30 жени –
работилница
10.000
Експерт
6.000
Техничка
поддршка
4.000

Област на делување:
Човекови права и родова еднаквост
Подобласт- Економија

ПРИОРИТЕТ 3: Економско јакнење и повисoк степен на искористување на економските права и можностите на жените од
општина Делчево
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3:Економско јакнење на жените од општина Делчево со намалување на стапката на невработеност кај
жените за 10% до крајот на 2021 година, преку поголемо искористување на правата и можностите што ги нудат надлежните
институции (АППРМ)
ОЦ 3.1. Вклучување и информирање за можностите на најмалку 50% од бројот на невработени жени од Општина Делчево, во
програмите и мерките на АВРМ, до крајот на 2021 година.
Проект
Мерки/Активности
Очекувани
Индикатор
Рок
Можен
Буџет
резултати
реализатор Колк Извор Коментар
у
5. Информативноедукативна
кампања за
промоција на
можностите за
економска
независност и
зајакнување на
жените преку
намалување на
стапката на
невработеност кај
жените за
поголемо
искористување на
правата и
можностите што ги
нудат надлежните
институции

•Изработка на план за
информативни
работилници
•Организирање на
трибини со претставници
на АВРМ, АППРМ за
нивно вклучување во
информативните
работилници
•Организирање и
спроведување на
информативните
работилници (посебно за
мерки за вработување,
посебно за програми за
дообразование,
преквалификација и
доквалификација)
•Организирање на
информативни настани за
медиуми и јавноста
•Медиумска промоција

5.1.Спроведена
информативноедукативна кампања
за промоција на
можностите за
економска
независност и
зајакнување на
жените

5.2. Вклучени во
информативни
настани најмалку
50% од сите жени
пријавени како
баратели на
работа во АВРМ

5.1.1.Спроведена
информативноедукативна
кампања за
промоција на
можностите за
економска
независност и
зајакнување на
жените во
предвидениот
рок
5.2.1. Процент на
жени пријавени
како баратели на
работа во АВРМ
кои како целна
група биле
вклучени во
настани од
кампањата

2020

-АВРМ
-Општина
Делчево
-КЕМ
-НВО

30.000
ден.

Општин
а
Делчево
-НВО
-МТСП

1.Работилница
за
20
лица=10.000
ден
2.Работилница
за
40
лица=20.000
ден.

Област на делување:
Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики

ПРИОРИТЕТ 4: Активација на локалните административни единици (месни и урбани заедници), заради создавање на услови за
учество на жените од маргинализираните групи и руралните средини во процеси за креирање и имплементирање на локални јавни
политики
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4: Активирање на најмалку 2/3 од локалните административни единици (месни и урбани заедници) во Делчево
до крајот на 2022, заради создавање на услови за учество на жените од маргинализираните групи и руралните средини во процеси
за креирање и имплементирање на локални јавни политики.
ОЦ 4.1 Поттикнување на активните урбани заедници во Општина Делчево,во создавање услови за едукација на 20% од жените
од маргинализирани групи за нивно активно вклучување во процесите на креирање и имплементирање на локални јавни
политики, во периодот март-јуни секоја година, до крајот на 2022.
ОЦ 4.2 Поттикнување на активните месни заедници во Општина Делчевово зимскиот период од 2020 до 2022 година, во
создавање на услови за едукација на најмалку 40% од жените во руралните средини во активно вклучување во процесите на
креирање и имплементирање на локалните јавни политики.
Проект
Мерки/Актив Очекувани
Индикатор
Рок
Можен
Буџет
ности
резултати
реализатор Колку Извор
Комента
р
6.Активни урбани
-Општина
20.000
Општина
6.1 Организира 6.1.1 Вкупен број на
 Редовни
2020заедници во
жени вклучени во
Делчево
ден.
Делчево
ни шест
шестмесечни
2022
Општина Делчево,
-НВО
едукативни едукативни настани
носители на
социјалната
инклузија на жените
во креирањето и
имплементацијата
на локални јавни
политики

информативноедукативни
настани



Формирање на
листи на жен



Подготовка и
дистрибуција
на печатени и
електронски
информации за
актуелни
процеси за
креирање,
имплементациј
а и мониторинг
на тековни
локални
настани,
проекти, и
политики

настани во
Општина
Делчево
6.2 Вклучени
најмалку 60
жени од
маргинализ
ираните
групи во
едукативни
настани за
партиципац
ија во
процеси за
креирање
јавни
политики
6.3 Креирана
една листи
на жени
кои биле
вклучени
во процеси
за
креирање
јавни
политики за
Делчево

6.4 Подготвени
1000
брошури за

-МТСП

6.2.1. Број на вклучени
жени по настан

6.3.1. Број на
подготвени листи на
жени во предвидениот
рок

6.4.1.Број на
дистрибуирани
брошури

Област на делување:
Едукација на населението за родовата еднаквост и еднаквите можности на мажите и жените

ПРИОРИТЕТИ
5. Родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта заради индиректна
едукација на учениците
6. Родова сензибилизација на сопствениците и оперативните менаџери од приватните мали и средни претпријатија од
Делчево

СЦ 5 :Родова сензибилизација на најмалку 2/3 од наставниот кадар од општинските основни и средни училишта во
Општина Делчево, заради личен пример и индиректна едукација на учениците во однос на родовата еднаквост и еднаквите
можности во периодот 2020 – 2022год.
СЦ 6:Родова сензибилизација на сопственици и менаџери на мали и средни претпријатија во Општина Делчево за
подигнување на свеста кај вработените за родоварта еднаквост
ОЦ 5.1 Да се креира програма за родова сензибилизација преку едукација на наставниот кадар од општинските основни и
средни училишта во ОпштинаДелчево до крајот на 2020 година.
ОЦ 5.2 Да се организираат најмалку 2 едукативни настана за родова еднакввост за најмалку 50 лица од ООУ и СОУ на
годишно ниво во период од 2020 - 2022 година.
ОЦ 6.1 Да се организираат најмалку 2 едукативни настана за родова еднаквост за менаџери и сопственици на мали и средни
претријатија во период од 2020-2022 год.
Проект
8. Со едукација до
родова
сензибилизација на
наставниот кадар
од општинските
основни и средни
училишта од
општината заради
давање на личен
пример и
индиректна
едукација на
учениците

Мерки/Активности






Подготовка на
план за
едукација
Обезбедување
на
консултанти/едук
атори
Организирање на
најмалку 2
едукативни
настани во
основните и
средното
училиште, на
годишно ниво, во
предметниот
период

Очекувани
резултати
8.1 Изработен план
за едукација до
крајот на јануари
2020
8.2 Обезбедени 2
едукатори /1
социјален работник
и 1 социолог/

8.3 Да бидат
организирани 2
едукативни настани
во месеците мај и
октомври во перодот
2020 -2022 во
општина Делчево

Индикатор
8.1.1
Подготвен
план во
предвидениот
рок
8.2.1 Број на
обезбедени
едукатори со
соодветен
стручен
профил во
предвидениот
рок
8.3.1 Број на
организирани
настани
8.3.2 Вкупен
број на лица
од наставниот
кадар од
општинските

Рок

2020
2022

Можен
реализатор
Општина
Делчево,
Основни и
средни
училишта,
НВО

Колку
30.000

Буџет
Од каде
Општина
Делчево,
НВО,
Донатор

Коментар

8.4. Во
едукативните
настани да бидат
вклучени најмалку
50 лица годишно во
ОпштинаДелчево

9. Со едукација до
родова
сензибилизација на
сопственици и
оперативни
менаџери од мали и
средни
претпријатија за
подигнување на
свеста кај
вработените за
родовата еднаквост







Подготовка на
план за
едукација
Обезбедување
на
консултанти/едук
атор
Организирање на
најмалку 2
едукативни
настани за
менаџери од
мали и средни
претпријатија за
подигнување на
свеста кај
вработените за
родовата

9.1.Изработен план
за едукација до
крајот на јануари
2020
9.2. Обезбедени 2
едукатори /1
социјален работник
и 1 социолог/

9.3 Да бидат
организирани 2
едукативни настани
во месеците мај и
октомври во перодот
2020 -2022

основни и
средни
училишта
вклучен во
едукативни
настани
8.4.1 Број на
вклучени лица
од наставниот
кадар од
општинските
основни и
средни
училишта по
настан
9.1.1
Подготвен
план во
предвидениот
рок
9.2.1 Број на
обезбедени
едукатори со
соодветен
стручен
профил во
предвидениот
рок
9.3.1 Број на
организирани
настани
9.3.2 Вкупен
број на лица
од
сопствениците

30.000
2020
2022

Општин
а
Делчево,
НВО,До
натор

20% од
сопствениците

еднаквост

и
оперативните
менаџери од
приватните
мали и средни
претпријатија
од Делчево
вклучен во
едукативни
настани
9.4. Во едукативните
настани да бидат
вклучени 20% од
сопствениците и
оперативните
менаџери од
приватните мали и
средни претпријатија
од Делчево

9.4.1 Број на
вклучени
сопствениците
и
оперативните
менаџери од
приватните
мали и средни
претпријатија
од Делчево по
настан

Област на делување:
Институционален развој и организациско јакнење
на Комисијата за еднакви можности во Општина Делчево

ПРИОРИТЕТ
7. Функционалност на Комисијата за еднакви можности од Општина Делчево
СЦ 7: Подготовка на стратешки и оперативни програми, правила и процедури како основа за работа на КЕМ во Општина
Делчево
ОЦ 7.1. Изработен деловник за работа на КЕМ од ОпштинаДелчево
ОЦ 7.2 Изработена годишна програма на КЕМ за 2020 година врз основа на постоечките документи за ОпштинаДелчево
ОЦ 7.3 Иницијатива за усвојување на годишните оперативни програми на КЕМ за ОпштинаДелчево до Советот на
општината најдоцна до јануари 2020 г.
ОЦ 7.4 Иницијатива за усвојување на Деловникот за работа на КЕМ на ОпштинаДелчево и вметнување на Деловникот за
работа на КЕМ во Статутот на општината, најдоцна до Мај 2020 г.
Проект

Мерки/Активности

Очекувани
резултати

Индикатор

Рок

Можен
реализатор

Колку

Буџет
Од каде

Коментар

10. Изработка на
Деловник за работа
на КЕМ од
Делчево за
за 2020 до крајот на
јануари 2020

 Анализа на
постоечките
документи и
законска
регулатива

10.1 Изработен
деловник за работа
на КЕМ од Делчево
до крајот на јануари
2020

 Работилница за
изготвување на
нацрт - Деловник
за работа на КЕМ
на Општина
Делчево
 Техничка помош од
општинската
администрација за
финализирање на
нацрт - Деловникот
за работа на КЕМ
од Општина
Делчево
 Работилница за
изработка на нацрт
годишна
оперативна
програма на КЕМ
за
општинатаДелчево
 Техничка помош од
општинската

10.2 Изработена
Годишна програма за
работа на КЕМ
одДелчево за 2020 до
крајот на јануари
2020

10.1.1
Изработен
Деловник за
работа на КЕМ
од Делчево во
предвидениот
рок
10.1.2 Усвоени
Деловник за
работа на КЕМ
од Делчево од
страна
општинскиот
совет во
предвидениот
рок
10.2.1.
Изработена
годишни
програми за
работа на КЕМ
од Делчево за
2020 во
предвидениот
рок
10.2.2. Усвоена
годишната
програма за
работа на КЕМ
од Делчево за
2020 во
предвидениот
рок од
општинскиот
совет.

20192022

Општина
Делчево,
НВО

90.000

Општина
Делчево,
НВО,
Донатор

администрација за
финализирање на
годишната
оперативна
програма на КЕМ
за Општина
Делчево
 Креирање на
пропратен
документ за
иницијатива до
советниците на
ОпштинаДелчево
за усвојување на
годишната
оперативна
програма на КЕМ
 Лобирање кај
претседателот на
Советот за ставање
на точка на дневен
ред
 Лобирање кај
советниците за
усвојување на
годишната
оперативна
програми.
11. Изработка на

 Работилница за

11.1 Изработена

11.1.1

2019-

-Општина

90.000

-Општина

Годишна програма
за работа на КЕМ
од , Делчево за
2021 до крајот на
декември 2020

изработка на нацрт
годишна
оперативна
програма на КЕМ
за
ОпштинаДелчево
 Техничка помош од
општинската
администрација за
финализирање на
годишната
оперативна
програма на КЕМ
за Општина
Делчево
 Креирање на
пропратен
документ за
иницијатива до
советниците на
ОпштинаДелчево
за усвојување на
годишната
оперативна
програма на КЕМ
 Лобирање кај
претседателот на
Советот за ставање
на точка на дневен

Годишна програма за
работа на КЕМ од
Делчево за 2021 до
крајот на декември
2020

Изработена
Годишна
програма за
работа на КЕМ
одДелчево за
2021год. во
предвидениот
рок
11.1.2. Усвоена
Годишната
програма за
работа на КЕМ
од Делчево за
2021 во
предвидениот
рок од
општинскиот
совет

2022

Делчево,
-НВО

Делчево,
-НВО,
-Донатор

ред
 Лобирање кај
советниците за
усвојување на
годишната
оперативна
програми.
12. Изработка на
Годишна програма
за работа на КЕМ
од Делчево за 2022
до крајот на
декември 2021

 Работилница за
изработка на нацрт
годишна
оперативна
програма на КЕМ
за Општина Делчево
 Техничка помош од
општинската
администрација за
финализирање на
годишната
оперативна
програма на КЕМ
за општинаДелчево
 Креирање на
пропратен
документ за
иницијатива до
советниците на
ОпштинаДелчево за
усвојување на
годишната

12.1
ИзработенаГодишна
програма за работа
на КЕМ од
Делчевоза 2022до
крајот на декември
2021

12.1.1
ИзработенаГод
ишна програма
за работа на
КЕМ од
Делчевово
предвидениот
рок
12.1.2
УсвоенаГодишн
ата програма за
работа на КЕМ
од Делчево во
предвидениот
рок од
општинскиот
совет.

Деке
мври
2021

-Општина
Делчево,
-НВО

90.000

-Општина
Делчево,
-НВО,
-Донатор

оперативна
програма на КЕМ
 Лобирање кај
претседателот на
Советот за ставање
на точка на дневен
ред
 Лобирање кај
советниците за
усвојување на
годишната
оперативна
програма.

Број 09- 1840/1
27.09.2019 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Маневски

14.
Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за заштита и спасување-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“
бр.93/2012) а во врска со Позитивното мислење за Процена на загрозеност и План за заштита и спасување од природни непогоди и
др.несреќи од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно Одделение за заштита и спасување –Делчево со архивски број 09-82/2 од
20.09.2019 година, Советот на Општина Делчево на својата 29. редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Процена на загрозеност од природни непогоди
и други несреќи
на Територијалната противпожарна единица Делчево

1.Се усвојува Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на Територијалната противпожарна единица Делчево
(ТППЕ) со архивски број 08-1769/3 од 18.09.2019 година .
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“ .
Број 09-1841/1
27.09.2019 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

15.
Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за заштита и спасување-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“
бр.93/2012), а во врска со Позитивното мислење за Процена на загрозеност и План за заштита и спасување од природни непогоди и
др.несреќи од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно Одделение за заштита и спасување –Делчево со архивски број 09-82/2 од
20.09.2019 година, Советот на Општина Делчево, на својата 29 редовна седница , одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
на Територијалната противпожарна единица Делчево
1.Се усвојува Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Територијалната противпожарна единица Делчево
(ТППЕ) со архивски број 08-1769/2 од 18.09.2019 година .
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“ .
Број 09-1842/1
27.09.2019 година
Делчево

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

16.
Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за заштита и спасување-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“

бр.93/2012), а во врска со Согласноста на Правилникот за заштита од пожари и експлозии на ТППЕ-Делчево од Дирекцијата за заштита и
спасување,Подрачно Одделение за заштита и спасување –Делчево со архивски број 09-81/2 од 20.09.2019 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 29. редовна седница, одржана на ден 27.09.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии
на Територијалната противпожарна единица Делчево
1.Се усвојува Правилникот за заштита од пожари и експлозии на Територијалната противпожарна единица Делчево (ТППЕ) со архивски број
08-1770/2 од 18.09.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“ .
Број 09-1843/1
27.09.2019 година
Делчево

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

