ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул. „Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
E-mail:info@delcevo.gov.mk

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 1
01.02.2018 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Февруари, 2017

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 01.02.2018 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од Четвртата 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 Четвртата седница која се одржа на ден 30.01.2018
година и тоа:
1.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2018 година;
2.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект магацин за прехранбени и предмети за
домаќинство во урбанистичко-планска документација на Надица Стојменовска;
3.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект станбена куќа во урбанистичко-планска
документација на Икма Зекировска;
4.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект помошен објект во урбанистичко-планска
документација на Зоран Ордев;
5.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект викенд куќа А4 во урбанистичко-планска
документација на Мухамед Кајтазов Делчево;
6.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект помошен објект во урбанистичко-планска
документација на Мухамед Кајтазов Делчево;
7.Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план вон населено место за придружни и услужни
објекти на магистрален пат М5 Делчево-М.Каменица-Општина Делчево;
8.Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на
пазарна вредност на градежно земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби
во претходната година на подрачјето на општина Делчево.
9.Листа за определување на имињана улици,плоштади,мостови и на други инфраструктурни објекти на
подрачјето на општина Делчево;
10. Програма за работа на Одделението за превенција, заштита и спасување при Општина Делчево;
11. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2018
година;
12. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија од трето одделение при ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево ;
13. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија од шесто одделение при ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево;
14. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија од деветто одделение при ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево;

15. Одлука за формирање на Локален совет за превенција;
16. Одлука за формирање на Совет за јавно здравје на Општина Делчево;
17. Одлука за формирање на Комисија за заштита на правата на пациентите;
18. Одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачите;
19. Одлука за приоритетен проект „Одделеување на фекалната од атмосферската канализација на
Милково Брдо-дел 2-Делчево во Делчево;
20. Одлука за приоритетен проект „Изработка на техничка документација за одделеување на фекалната
од атмосферската канализација во населба Ново Делчево, СРЦ и Шумски расадник и одделување на
фекалната од атмосферската канализација на ул. „Орце Николов“ и изградба на главен колектор од СРЦ и
Шумски расадник.
21. Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Делчево;
22. Правилник за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија
на Општина Делчево;
23.Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување на подрачјето на општина Делчево.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 08-183/1

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.02.2018 год.

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник
бр199/14;44/15,193/15,31/16,163/16, 164/17 и 191 / 17 ) член 11 став 1 и член 36 став 6од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 4. редовна седница одржана на
ден 30.01. 2018 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2018 година
Урбанистички планови за град Делчево:
1.Довршување на Детален урбанистички план - Лесна индустрија и сервиси на м.в. ,,Стар монопол,, Делчево дел од блок 2,6 ,урбана единица 2- со граници:

Дел од улицата Маршал Тито кон југ од спој со Крушевска улица на север на опфат кон југ до спој до севезападна
граница на ендек (источни граници на: ) к.п. бр.8761/4,к.п. бр.8761/2,к.п. бр.8764,к.п. бр 8766,к.п. бр.8715 4, кон
североисток до осовина на Крушевска улица (новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП, делумно изведена) .
По осовина на Крушевска улица ( новопроектирана - делумно изведена) кон северозапад до спој со улица ,,
Маршал Тито,, По осовина на ул.Маршал Тито – југозападна страна
2.Довршување наДетален урбанистички план за урбана единица2 , дел од блок 2,7 – ,, Централно градско
подрачје,,со граници:
Североисточна страна –граничи со река ,,Брегалница,,со спој со ендек
Југоисточна страна по оската на водотек на канал
Југозападна граница по оска на ул. М тито,, и дел од ,, Солунска,,
Северозапад ,северозападна граница на 7561/1 , до ул М Тито ,продолжува по ул.,, ММ Брицо“ до река Брегалница
и се по река до појдовна точка на опфат
3. Детален урбанистички план за Индустриска зона, УЕ 1 дел од блок 1.2, локалитет Север 1, со граници:
- југ -југозапад ул.,,Булевар Македонија“ (градска магистрала-делница од магистрален пат А3 по ГУП;
североисток-по новопроектирана сервисна улица по ГУП
северозапад-новопроектирана собирна улица по ГУП
4. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1 во Урбана единица
2 со граници:_ југоисток граница-к.п. 6042/1:6023;6022;6018
североисток – крак на улица Индустриска
северозапад – собирна новопроектирана улица
југозапад -река Брегалница
5.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево, дел од Урбана единица 3,
Блок 3,3 и граници :
- од север кон југ спој на ендек со улица, по улица,, Острец,, преку источна граница на к.п. бр. 8460 (8464 ) до северна
граница на к.п. бр. 5016/1.
- кон запад по северна граница на к.п. бр. 3883,3882 до спој со к.п. 8543
- на север по граница на к.п. бр. 8543и продолжува по осовина на ул. ,, Влаинска,, до спој со крак на улица ,,
Плачковица,, кон запад по граница на к.п. бр. 8426 ,
- на југ по улица ,, Плачковица,, до граница на ДУП
- кон север по ендек до почеток на опфат
6. Урбанистички план вон населено место за придружни и услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево –
Македонска Каменица со граници:
североисток: дел од јужна меѓа на к.п. бр. 1136 , к.п. бр.1137 , к.п. бр.1138, к.п. бр.1130, к.п. бр.1129, к.п. бр.1128,
к.п. бр.1127, западна мега на к.п. бр. 1103 и к.п. бр. 1102 до пат М5
југ : Магистрален пат М5 (според нова категоризација А3М)
7. Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана единица 1 блок 1,4 со
граници:

- северозапад по осовина на ул.,, ММ Брицо,,
- југозапад по осовина на новопроектирана ул. бр.1.
-североисток по осовина на новопроектирана ул. 5 преку пешачка улица до спој со новопроектирана ул. бр.2 до спој
со ул. ММ Брицо,,
8. Изработка на ДУП за Спортско рекреативен центар –Пијанец ,Урбана единица 2, дел од Блок 2,4
9. Изработка на Детален урбанистички план – Сервисна зона (Исток) Урбана единица 3,дел од Блок 3.1.
10.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се вршат измени и дополнување и
на други делови од Генералниот урбанистички план (ГУП) со дополна на Деталниот урбанистички план(ДУП) на
град Делчево.
11.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се донесуваатЛокална
урбанистичка документација,Проекти заинфраструктура,урбаистичко планска документација за туристичка развојна
зона,урбанистичко планска документација за автокамп, урбанистички план вон населено место во катастерските
општини на сите села во општината,како и урбанистички план за село за сите села .
12.Донесување Одлука на Совет за утврдување на потреба од изработка,дополнување на Годишна програма,
усвојување Урбанистички планови и друг вид Урбанистичка документација ( Локална урбанистичка
документација,проекти за инфраструктура , архитектонско урбанистички проект и друга урбанистичка документација
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање опфатени во член 7)
Финансирањето урбанистичките планови го врши Општината од средства предвидени со Буџетот на Општината
Делчево како и средства од заинтересирани правни и физички лица согласно законската регулатива.
Број 09-144/1
30.01.2018
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 4. редовна
седница, одржана на ден 30.01.2018 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , Магацин за прехрамбени и
предмети за домакинство – во урбанистичко планска документација
сопственост на Надица Стојменовска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број уп I бр. 12-1568 од 29,08,2011 година, од страна на Надица Стојменовска,
а кое се однесува на бесправно изграден објект, Магацин за прехранбени и предмети
за домаќинство, означен во елаборат како зграда бр.2 изграден на КП бр.5558, КО
Делчево, запишана во имотен лист бр. 12132, и кој бесправен објект е во
урбанистички план во зона со намена различна од
предвидената, Советот на
Општина Делчево констатира дека за истиот може да се изврши усогласување на
намените и да се вклопи во идна урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-145/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 4. редовна
седница, одржана на ден 30.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , Станбена кука – во
урбанистичко планска документација на Икма Зекировска с.Тработивиште
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број уп I бр. 12-2070 од 24,08,2011 година, од страна на Икма Зекировска
с.Тработивиште, а кое се однесува на бесправно изграден објект, Станбена куќа,
означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 884 запишана во имотен
лист бр. 622 и к.п. бр. 885 запишана во имотен лист бр. 232 КО Тработивиште
запишана, и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат, Советот
на Општина Делчево утврди дека за истиот може да се донесе урбанистичко планска
документација со која ке се изврши проширување на пласкиот опфат и вклопување
на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 09-146/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 4. редовна
седница, одржана на ден 30.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , Помошен објект – во
урбанистичко планска документација на Зоран Ордев -Делчево
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број уп I бр. 12-212 од 15,02,2016 година, од страна на Зоран Ордев ул. ,,Маршал
Тито ,, бр, 8 Делчево , а кое се однесува на бесправно изграден објект , Помошен
објект , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 6087/1 запишана
во имотен лист бр. 1037 КО Делчево запишана, и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат , Советот на Општина Делчево утврди дека за истиот
може да се донесе урбанистичко планска документација со која ке се изврши
проширување на пласкиот опфат и вклопување на бесправниот објект во идна
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-147/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 4. редовна
седница, одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , А-4 Викенд кука – во
урбанистичко планска документација на Муамед Кајтазов -Делчево
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број уп I бр. 12-405 од 25,03,2011 година, од страна на Муамед Кајтазов
ул. ,,Борис Кидрич,, бб Делчево , а кое се однесува на бесправно изграден објект ,
А-4 Викенд кука , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 6087/7
запишана во имотен лист бр. 2005 КО Делчево запишана, и кој бесправен објект е
надвор од урбанистички плански опфат , Советот на Општина Делчево утврди дека
за истиот може да се донесе урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на пласкиот опфат и вклопување на бесправниот објект во идна
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 09-148/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа

(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 4. редовна
седница, одржана на ден 30.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект, Помошен објект – во
урбанистичко планска документација на Муамед Кајтазов -Делчево
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број уп I бр. 12-405 од 25,03,2011 година, од страна на Муамед Кајтазов
ул. ,,Борис Кидрич,, бб Делчево , а кое се однесува на бесправно изграден објект ,
Помошен објект , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 6087/7
запишана во имотен лист бр. 2005 КО Делчево запишана, и кој бесправен објект е
надвор од урбанистички плански опфат, Советот на Општина Делчево утврди дека за
истиот може да се донесе урбанистичко планска документација со која ке се изврши
проширување на пласкиот опфат и вклопување на бесправниот објект во идна
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-149/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( Сл.в.
на РМ 51/05;138/07;91/09;124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13,163/13 и 42/14 ),член 50 точка 6 и член 62 точка
1 од Законот за локална самоуправа (Сл.в на РМ бр. 5/02)и Неиздавање согласност и враќање

документација од Министерство за транспорт и врски со бр:24-4100/2 од 11.05.2017 Советот на општина
Делчево, на својата 4. редовна седница, одржана на ден 30.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - урбанистички план вон населено место за придружни и услужни објекти
на магистрален пат М5 Делчево– Македонска Каменица – Општина Делчево

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт - урбанистички план вон населено место за придружни и
услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево– Македонска Каменица – Општина Делчево.
Урбанистичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на Генерлниот урбанистички план на
град Делчево, Закон за просторно и урбанистичко планирање, Програмата за донесување на урбанистички
планови за Општина Делчево, Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот и
правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите .
Член 2
Просторот за кој се донесува Одлука за утврдување на Нацрт - урбанистички план вон населено место
за придружни и услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево– Македонска Каменица – Општина
Делчевое со вкупна површина на парцела 2.21ha.
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
- североисток: дел од јужна меѓа на к.п. бр. 1136,к.п. бр.1137,к.п. бр.1138, к.п. бр.1130, к.п. бр.1129, к.п.
бр.1128, к.п. бр.1127, западна мега на к.п. бр. 1103 и к.п. бр. 1102 до пат М5
-југ : Магистрален пат М5 (според нова категоризација А3М)
Член 4
Детален урбанистички план на Нацрт - урбанистички план вон населено место за придружни и
услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево– Македонска Каменица – Општина Делчевое со
површина 2.21ha и изработен од страна на ЗУМ Проект доо Скопје Друштво за проектирање,ревизија и
изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува површина оформена со1 урбан блок со 3 градежни парцели .
Во планот е предвидена следната намена:
А4 - Времено сместување (компатибилни намени Б1,Б3,В2,Д3)
Г3 -Сервиси (компатибилни намени Б1,Б2,Б4,Д2,Д3,Д4,Г2,Г4(
Е2 – Комунална супраструктура (компатибилни намени Б1)
Со планот се одредени:
- облик и големина на површина за градба (м2)
-регулациона линија

- градежна линија
-максимална површина за градба (м2)
- процент на изграденост (%)
- коефициент на искористеност ( к)
-намена на површини
- макс. висина (м1)
-потребен број на паркинг места
-други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт урбанистички план содржи:
А) Документациона основа
текстуален дел
графички приказ
нумерички дел за
Б) Планска документација
текстуален дел
графички приказ
нумерички дел

Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на
Советот на општината.
Член 7
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската
регулатива.
Член 8
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за урбанизам, уредување и одржување
на градежно земјиште и заштита на животната средина
Член 9
Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на Нацрт - урбанистички план
вон населено место за придружни и услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево – Македонска
Каменица измена и дополна- Општина Делчево бр.09-1403/1 од 17.11.2017 година.
Член 10

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Делчево,,.

Број 09 –150/1
30.01.2018год.
Делчево

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

Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (“Службен Весник на
РМ “бр.61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188/2013,
154/2015, 1 92/2015 и 23/2016) и Методологијата за процена на пазарна
вредност на недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013
и 21/2013),Советот на Општина Делчево, на својата 4.редовна седница,
одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на зони за процена на пазарна вредност на
недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и
земјоделско земјиште според просечни цени на извршени
купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина
Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за процена на пазарна вредност
на недвижен имот и пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште
според просечни цени на извршени купопродажби во предходната година
на подрачјето на Општина Делчево.
Член 2
На подрачјето на град Делчево се утврдуваат следните зони
I.Прва зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) улица “Индустриска“- спој на улица“Идустриска“ со улица “Булевар
Македонија“-спој на “Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ –
улица“Македонска“- спој на улица“ Македонска“ со улица “Вера Јоциќ,
спој на улица“ Вера Јоциќ“ со улица “Ѓорче Петров“ - улица “Ѓорче
Петров“ -спој на улица “Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна
патека согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека
согласно ДУП Делчево со река Габровчица- река Габровчица-спој на река
Габровчица со улица“Булевар Македонија“-улица “Булевар Македонија“спој на улица“Булевар Македонија “со улица “Трст“- улица“Трст“-спој на
улица “ Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток
на старо пазариште-спој на старо пазариште со Војниички ендек-спој со
Војниички ендек со улица“Маршал Тито“ - улица. “Маршал Тито“ - спој на
улица “Маршал Тито „со ул. „Солунска„-ул „Солунска„-спој на
улица„Солунска „со улица. „ Маршал Тито“- улица “Маршал Тито“- спој на
улица “Маршал Тито“ со Пустевски ендек - Пустевски ендек- Река
Брегалница-улица “Индустриска“.
Прва зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
река „Брегалница –спој на река Брегалница-Пустевски ендек-спој на
Пустевски ендек со улица.„Маршал Тито“-улица,„Маршал Тито“ -спој на
улица ,Маршал Тито “ со улица.„Индустриска“-улица.“Индустриска“ -спој
на улица.“Идустриска“ со “Булевар Македонија“-спој на
“Булевар
Македонија“ со улица “Македонска“ – улица “Македонска“- спој на крак
од улица“Брака Миладиновци“ со улица“Македонска“ -крак од улица
„Брака Миладиновци“- улица “Брака Миладиновци“- спој на улица “Брака
Миладиновци “со Новопредвидена улица
согласно ГУП Делчево-

Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево-спој на Новопредвидена
улица согласно ГУП Делчево со Киселички пат-Киселички пат-по граница
на ГУП2) улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица“Ѓорче Петров“ со
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево -спој на
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река
Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со улица “Булевар
Македонија“ – улица“Булевар Македонија“-спој на улица“ Булевар
Македонија “ со улица“ Трст“- улица “Трст“-спој на улица “Трст “со улица
“Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток на старо пазариштеспој на старо пазариште со Војнички ендек-спој на со Војнички ендек со
улица. “Маршал Тито“- улица“Маршал Тито“-спој на урбаниот блок лесна
индустрија со урбаниот блок семејно домување согласно ГУП на ДелчевоРека “Брегалница“-улица “Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчевоулица“Булевар Македонија“ -спој на улица“Булевар Македонија“ со улица
“Скопска“- улица“Скопска“-спој на улица “Скопска“ со улица“М.М.Брицо“улица“М.М.Брицо“-спој на улица“М.М.Брицо“ со улица“ Ѓорче Петров“.
II.Втора зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Спој на улица“Маршал Тито“ со улица“Индустриска“ – улица“Маршал
Тито“- спој на улица“Маршал Тито“ со улца“Солунска“-улица “Солунска“спој на улица“ Солунска“со улица“ Маршал Тито“ –улица“Маршал Тито“улица спој на урбаниот блок лесна иднустрија со урбаниот блок семејно
домување согласно ГУП на Делчево-река Брегалница- Таушански ендек граница на ГУП-Спој на граница на Гуп со крак на улица“Иво Лола Рибар“спој на улица “ Иво Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица “Миче Ацев“ спој на улица“Мирче Ацев“ со улица“Ванчо Прке“ –улица “Ванчо Прке“спој на улица “Ванчо Прке“ со улица “Брегалничка“ -спој на улица
“Брегалничка“ со улица. “Илинденска“-улица. “Илинденска“-спој на
улица“Илинденска
“со
улица
“Острец“-улица“Острец“-спој
на
улица“Острец“ со улица“Маршал Тито“.
2) Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево -спој на новопредвидена
улица со улица“Брака Миладиновци“-крак од улица“Брака Миладиновци“спој на крак од ул „Брака Миладиновци „со ул„ Македонска„ - ул„
Македонска„ - спој на ул “Македонска“ со улица“.Вера Јоциќ“-улица“Вера
Јоциќ“-спој на улица “Вера Јоциќ“ со улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица
“Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека согласно ДУП
Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево
со река Габровчица- река Габровчица-граница на ГУП.
2) Населба Пролет
3) улица“Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-Булевар Македонија спој на Булевар Македонија со улица“Скопска“- улица “Скопска“-спој на
улица“Скопска“ со улица“М.М.Брицо“- граница на ГУП.
Втора зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1)
спој на улица“Браќа Миладиновци“ со улица“Велко Влаховиќ“улица“Велко
Влаховиќ“-спој
на
улица
“Велко
Влаховиќ“
со
улица“Правомајска“-улица “Правомајска“-спој на улица “Правомајска“ со
улица “Ѓорче Петров“-улица“Ѓорче Петров“ до граница на ГУП.
2) граница на ГУП-улица „Видие Смилевски Бато„ -спој на улица„.Видие
Смилевски Бато„ со улица „Христијан Тодоровски Карпош„-улца „
Христијан Тодоровски Карпош-„спој на улица „Христијан Тодоровски
Карпош„ со крак од улица„.Борис Кидрич„-спој на крак од улица. „Борис
Кидрич „со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со
улица „Маршал Тито„- улица „Маршал Тито„-спој на улица „Маршал

Тито„со пат за Голак-пат за Голак-граница на ГУП
III.Трета зона ги опфаќа локалитетите:
-Населба „Басарица“
-Туристички локалитет „Голак“
Трета зона прва подзона го опфаќа локалитетот:
-Населба „Звегорска Река“
Трета зона втора подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Населба „Стрелиште“
2) Линија 1) Спој на граница на ГУП со крак на улица“Иво Лола Рибар“спој на улица“ Иво Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица“Миче Ацев“ спој на улица “Мирче Ацев“ со улица “Ванчо Прке“ –улица“Ванчо Прке“спој на улица“Ванчо
Прке“ со улица“Брегалничка“
-спој
на
улица“Брегалничка“ со улица “Илинденска“-улица “Илинденска“-спој на
улица“Илинденска “со улица “Острец“-улица“Острец“-спој на улица
“Острец“ со улица“Маршал Тито“.
Линија 2) Спој на граница на ГУП со улица “Видиео Смилевски Бато“ -спој
на ул“Видиео Смилевски Бато“ со улица“Христијан Тодоровски Карпош“улица“ Христијан Тодоровски Карпош“спој на улица“Христијан Тодоровски
Карпош“ со крак од улица“Борис Кидрич“-спој на крак од улица“Борис
Кидрич“со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со
улица “Маршал Тито“.
Член 3
Согласно член 16 од Методологијата за процена на пазарна вредност
на недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013)
а според податоци од предходната година За прва зона во елементите за
проценка се утврдува четиринаесетта зона, За прва зона прва подзона
во елементите за проценка се утврдува четиринаесетта зона прва подзона,
за втора зона во елементите за проценка се утврдува петнаесетта зона,
за втора зона прва подзона во елементите за проценка се утврдува
петнаесетта зона прва подзона, за трета зона во елементите за проценка
се утврдува шеснаесетта зона, за трета зона прва подзона во
елементите за проценка се утврдува шеснаесетта зона прва подзона и за
трета зона втора подзона во елементите за проценка се утврдува
шеснаесетта зона втора подзона.
Член 4
Согласно член 22 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013)
за макролокација во елементите за проценка се утврдени за с.Очипала
15 бодови(евра)
за с.Полето13 бодови(евра) за с.Чифлик 10
бодови(евра) за с.Тработивиште 8 бодови(евра) за с.Разловци 7
бодови(евра) и с.Илиово 3 бодови(евра) а согласно член 21 од
Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) и согласно
Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби
во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018 година бр.421515/1 од 10.02.2014 година донесена од Владата на РМ за останатите
населени места не се пресметува макролокација.

Член 5
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013)
а според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година
за пазарна вредност на градежно земјиште во прва зона се утврдува 20
евра/м2 , за прва зона прва подзона ,втора зона и втора зона прва
подзона се утврдува 15 евра/м2 ,а за трета зона,трета зона прва
подзона и трета зона втора подзона се утврдува 10 евра/м2 според
среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на
уплатата.
За пазарна вредност на градежно земјиште во Туристички локалитет
Голак се утврдува 15 евра по метар квадратен според среден курс на
Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.
Член 6
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013)
а според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година
за пазарна вредност на градежно земјиште во населените места во
Општина Делчево се утврдува за с.Габрово и с.Звегор 300 денари за м2 ,
за с.Тработивише 180 денари за м2, за с.Вирче ,с.Град и с.Стамер 150
денари за м2 ,за с.Разловци и с.Очипала 100 денари за м2 , и за сите
останати по 45 денари за м2.Овие цени се применуваат за дворно место
и место кое може да биде идно дворно место или место за градба
во село најмногу до 500 м2 а останатото земјиште во село се
проценува како земјоделско земјиште.
Член 7
Доколку градежното земјиште се наога во подрачје каде нема донесено
Детален урбанистички план а се наоѓа во Генерален урнабнистички план
на град Делчево вредноста се намалува од 40% до 70% во зависност од
близината на деталниот урбанистички план ,близината на населеното
место , поврзаност со инфраструктура и големината на површината.
Член 8
Согласно член 13 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013)
а според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година
за пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта во Општина
Делчево се утврдува:
Р.
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Вид на
земјиште

Класа на земјиштето
III
IV
V
VI

I

II

VII

VIII

Нива

40,00

35,00

33,00

28,00

25,00

20,00

15,00

10,00

Ливада

35,00

28,00

22,00

18,00

14,00

11,00

9,00

7,00

Овошна градина

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

18,00

15,00

Пасиште
Шума

15,00

12,00

10,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

35,00

30,00

25,00

20,00

18,00

15,00

12,00

9,00

Член 9
Отстапување на одредени цени на земјоделското земјиште, шумите и
пасиштата може да се врши од страна на Проценувачите во следниве

случаи:
а) Зголемување , но не повеке од 50% во зависност од
- близина на населено место
- поврзаност со инфраструктура
б) Намалување, но не повеке од 50% во зависност од :
- оддалеченост од населено место
- непристапност на пат
- големина на површина
- за шумите и овошните насади од состојбите на истите
Член 10
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 11
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката со број
07-1097/1 од 05.06.2014 година.
Член 12
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-151/1
31.08.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 5 став 2 од законот за определување на имиња на улици ,
плоштади , мостови и на други инфраструктурни објекти (“Сл.весник на
РМ“ број 66/04 бр..55/07, бр.145/10,бр.136/11,бр.163/13 и бр.147/15) ,а
согласно член 22 став 1 точка 28 од Стаутот на Општина Делчево („Сл.Гласник
на Општина Делчево“ бр.15/2013 ) Советот на Општина Делчево, на својата 4.
редовна седница, одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ЛИСТА
за определување на имиња на улици , плоштади , мостови и на други
инфраструктурни објекти
I За имиња на улици ,плоштади , мостови и други инфраструктурни објекти на
подрачјето на општина Делчево се определуваат :
1 ) Улици
- Борис Трајковски – Поранешен претседател на Република Македонија;
- Михаил Апостлски - Командант на главниот Штаб на НОБ и ПО на
Македонија за време на НОБ .Член на МАНУ од 1967 година;
- Наум Охридски – Ученик на светите Кирил и Методиј.Основач на познатиот
Охридски универзитет;
- Цар Самоил – Средновековен владател на Македонија и поголемиот дел од
Балканскиот полуостров како дел од Србија, Грција, Албанија и Западна
Бугарија;
- Димитрија Чуповски – Македонски преродбеник, основач на Македонското
културно друштво во Санкт Петербург . Македонски нацонален деец и борец;
- Васил Главинов - Македонски социјалист и организатор на работничкото
движење во периодот 1893-1915 година;
- Крале Марко – Последен крал кој владеел со Македонија пред да биде
освоена од Турците;
- Крсте Петков Мисирков – Публицист, собирач и проучувач на
македонското народно творештво. Тој е и автор на првата книга и првото

списание на современ македонски јазик, основоположник и активен учесник
во македонските научно-литературни и национално-политички друштва
Мисирков е автор на книгата „За македонцките работи“, списанието „Вардар“ и
др.;
- Поп Стојан - Стојан Разловски (познат и како поп Стојан) бил македонски
црковен деец и револуционер, духовен водач на Разловечкото востание.
Роден е во пијанечкото село Разловци (Делчевско);
- Петар Поп Арсов - Македонски национален херој, филолог, револуционер,
еден од основоположниците на Македонската револуционерна организација,
долгогодишен член на ЦК, задграничен претставник на организацијата, автор
на Првиот устав на Внатрешната организација и автор на познатата
публикација „Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници“,
идеолог, книжевник, публицист, борец за национално, културно и духовно
издигање на македонскиот народ;
- Мајка Тереза - Мајка Тереза, голема хуманистка и единствена нобеловка
родена на овие македонски простори. Целиот свој живот го посвети за да им
помага на болните и сиромашните лица;
- Љубомир Белогаски – Академик и еден од преставниците на првата
генерација македонски современи сликари. Основоположник на
македонската современа уметност и врвен мајстор на акварелот. Роден во
Делчево во 1911 година;
- Сабри Мемишов – Член на одбор на град Делчево во 1950 година и учесник
во преименувањето тогашното Царево Село во Делчево, во чест на големиот
македонски револуционер и идеолог на Македонското револуционерно
движење;
- Азис Арифовски – Прв кино оператор во град Делчево;
- Кемал Ататурк - Кемал Ататурк е познат како мошне способен воен
офицер за време на Првата светска војна;
- Свети Пантелејмон - Голем исцелител што лечел со божја помош.Постои
манастир што го носи неговото име и истиот се наоѓа на планината Голак во
близина на Делчево;
- Борнова – збратимен град од Турција со град Делчево;
- Јагодинска – во чест на Јагодина, збратимен град од Ребублика Србија со
град Делчево;
- Симитлиска – во чест на Симитли, збратимен град од Репулика Бугарија со
град Делчево;
-Вишгородска – во чест на Вишгород, збратимен град од Украина со град
Делчево;
Илин Камен – природна реткост кај село Ѕвегор. Во близина на село Ѕвегор
непосредно до градот Делчево постои поголем камен кој се вика Илин Камен.
Според легендата каментот всушност ја претставува скаменетата Илина мома
која била убава овчарка, а се претворила во камен по налог на Господ за да
ја заштити да не падне во рацете
на тиранинот за кој сакале да ја
омажат.Денес е прогласен за споменик на природата;
-Пролет-Во градот Делчево веќе постои новопроектирана населба која се
вика „Пролет“;
- Двете Липи – место во центарот на градот Делчево на кое уште пред
Втората светска војна во 1938 година биле засадени две липи и место каде
што се собирале делчевските боеми;
- Боемска – во чест на делчевските Боеми;
- Печен Камен – локалитет во атарот на село Ѕвегор познатат по камен со
црвена боја и претставува природна реткост и е во постапка за заштита за
прородна реткост;
- Маџирска – првата маала во градот Делчево;
- Румена војвода – Румена војвода била водач на една од најпрочуените

ајдучки дружини во македонската историја;
- Блаже Конески - истакнат македонски книжевен, културен и јавен
работник, академик, поет, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог
и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој
бил и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик
и значајна личност во македонската книжевност;
- Петре Прличко – истакнат македонски глумец во повеќе филмови,
театарски претстави и телевизиски екранизации. Сам по себе претставува
вистинска легенда и има голем удел во македонското глумиште во XX век;
- Ѓорѓи Колозов – еден од најпознатите глумци во Македонија, најзапаметен
е по неговите извонредни толкувања на разни типски ликови од народно
творештво како цар, селанец, па дури и како Господ. Уживал популарност и
во македонската дијаспора, во Австралија, САД, како и во соседните држави
на Балканот;
- Ристо Шишков – истакнат македонски филмски и театарски глумец.
- Есма Реџепова – позната македонска пејачка и хуманитарка. Нарекувана
е Кралица на Ромската музика во светски рамки;
- Васка Илиева – македонска пејачка, доајен на македонската народна песна
и една од најпознатите македонски изведувачи на народна музика;
- Вања Лазарова – македонска пејачка на изворни народни песни и воопшто,
доајен на македонската народна музика.[1]
- Јонче Христовски – истакнат македонски пејач, текстописец и композитор
на песни во народен дух, исклучително популарен естраден yметник[2], кој
славата на македонскиот мелос ја пронесувал низ целиот свет. Создал
сопствен интерпретативен стил, препознатлив и комуникативен со публиката.
Најзапаметени меѓу народот ќе останат неговите сценски настапи со фрлање
на палтото на земја, бакнување на земјата и боемскиот мераклиски начин на
живот отсликан во неговите изведби на песните.
- Гоце Арнаудов – популарен македонски пејач на фолклорна музика;
- Василево – едно од старите имиња на градот Делчево;
- Султанија – едно од старите имиња на градот Делчево;
- Илија Такев Илиев – роден во Делчево 1905 год. тогашно Царево
Село .Основач на првиот спортски клуб
во гимнастика во 1921
година .Предводник и тренер на гимнастичкото друштво „Соколи“.Учесник во
иницијаторскиот одбор за изградба на првата спортска сала во Делчево
„Соколана“ во 1933 година. Учесник на многу натпревари на територијата на
поранешна Југославија и реперезентативец од Врдарскиот дел на тогашната
теритирија на Македонија.Освојувач на многу медали во дисциплините Разбој
и Вратило.
2 ) Плоштади
- АСНОМ - Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 година во
манастирот Св. Прохор Пчински;
- Гоце Делчев – Македонски револуционер по кој е именуван грдаот Делчево;
- Пијанечка Република - слободна територија од два месеци во 1870 година
со седиште во село Црквенец ослободена од четата на Дедо Иљо Малешевски
и Димитар Поп Георгиев со оформени органи на управа ( можеби е и прва
Република на Балканот)
- Македонија – Република Македонија;
3) Мостови
- Киро Глигоров – Прв претседател на Република Македонија;
Гоце Делчев – Македонски ревеолоционер по кој е именуван грдаот

Делчево;
- Тоше Проески - Познат македонски пејач и една од најголемите ѕвезди на
балканската музичка сцена, каде што е доживуван како заштитен знак на
Македонија.
- Слобода - како општо прифатено сфаќање и значање на слободата;
- АРМ – Вториот мост на река Брегалница која минува низ средината на градот
Делчево.Изграден во 1978 година еод страна на ЈНА и до денес е во сообраќај
за возила и пешаци. Ја поврзува „Индустриската зона“ со населбата „Стар
Расадник“, а истовремено е и делница од Регионалниот пат кон туристичкиот
локлитет Голак;
- Илин Мост – во близина на село Ѕвегор непосредно до градот Делчево
постои поголем камен кој се вика Илин Камен;
- Жирардов – збратимен град од Полска со град Делчево;
- Изгрев – е врзан со појавата на сонцето и новиот ден. Изгрвот го најавува
утрото и почетокот на новиот ден;
- Попов Мост - место викано Попов Мост на излезот од градот Делчево во
првец кон Берово и веќе постоечки мост познат меѓу народот како Попов мост;
4 ) Други инфраструктурни објекти
- Кулата – средновековна кула изградена достариот
патот Делчево
( поранешно Царево село) – Пехчево на левата страна од река Брегалница.
Служела за заштита и обезбедување на наведениот пат. Од Општината
Делчево е прогласена за споменик, а денес е во фаза на реставрација .
- Тврдина(та )- Тврдина изградена над селото Град ( Општина Делчево) која
била
наменета за обезбедување на патиштата по долината на река
Брегалница кои воделе од Ќустендил кон Солун;
- Кочија – Археолошки артефакт најден во близина на Делчево со која е
погребан владетел од предримскиот период .Делови од истата денес се чуваат
во Музеј во Штип
- Чафка – Највисокиот врв на планината Голак 1536 м.;
- Омар – Највисокиот врв од Осоговските Планини 1190 м кој се наога на
подрачјето на Општина Делчево, а истовремено е и граница со Р
Бугарија.Историски овој дел од Осоговските Планини бил премин за четите
на ВМРО од Македонија кон Бугарија;
- Кукуље – Месност на природна реткост, земјени фигури обликувани од
природата во атарот на с.Нов Истевник општина Делчево прогласен за
споменик на природата;
- Монте Карло- поранешна градска кафана, место за собирање на
делчевчани во 60-тите години;
- Обел – Највисок врв (1219м) на планината Влаина на подрачјето на
општина Делчево и се наога на границата со Р. Бугарија;
- Бела Вода – месност во атарот на с.Габрово општина Делчево, која е
позната по појава на лековита минерална вода ( на база на сулфур) но која
уште целосно не е истражена;
- Чуката – мало ритче кое се наоѓа во Старо Делчево или Мацир маало;
- Копачката - македонско машко соборско оро, кое потекнува од селото
Драмче, во областа Пијанец, во околината на Делчево кое од УНЕСКО е
заштитено како нематеријалното културно наследство;
II . Листата за за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на
други инфраструктурни објекти се доставува до Владата на Република
Македонија, за добивање на согласност .
III. Листата за определување на имиња на улици , плоштади, мостови и на
други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево влегува во
сила со денот на објавувањето во “Службен гласник“ на Општина Делчево“, а

ќе се објави и по добивање на согласност од Владата на Република
Македонија .
Број 09-152/1
ДЕЛЧЕВО
30.01.2018 година
Делчево

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

Врз основа на чл.36 од Законот за локална самоуправа( ,,Сл.весник na
РM“бр.5 од 2012г.), член 10,11 и 12 од Законот за заштита и спасување на
РМ („Сл.весник на РМ“ бр.36/2004) и Законот за пожарникарство на
РМ,,Сл.весник бр.168 (пречистен текст) од 2017 година, Советот на општина
Делчево, на својата 4.седница, одржана на ден 30.01.2018 годин, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Одделението за превенција, заштита и
спасување при општина Делчево за 2018 година

1.Вовед
Одделението за превенција заштита и спасување при општина Делчево за
2018 година ќе спроведува мерки и активности согласно законските норми
предвидени за сегментите кои се од областа на превенција, заштита и
спасување на граѓаните и материјалните добра од елементарни и други
непогоди, како и мерки и активности кои редовно се спроведуваат, а со цел
превентивно делување заради заштита на животот и здравјето на населението
на територијата на Општината. Во оваа Програма се опфатени мерките и
активностите кои Одделението во соработка со другите надлежни сублекти ќе
ги спроведе, како и финансиската рамка која е потребна за остварување на
истите мерки за 2018 година.
2.Мерки и активности по проблематики со финансиска рамка
а) Заштита и справување со пожари
Во рамки на Одделението, а во насока на превенција заштита и справување
од пожари десјтвува и ТППЕ Делчево, кое нешто е регулирано со измените во
Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникари на РМ.
Во тој контекс до нашето Одделение доставен е Финансиски план за
работењето на ТППЕ Делчево за 2018 година, со проекции за 2019 и 2020
година.
Исто така отпочнат е процес за ревитализирање на ,,Просторните сили,, при
општина Делчево, кои како единица се регулирани во Законот за заштита и
спасување. За оспособување на овие сили и нивно ставање во потполна
функција, потребно е превземање на неколку мерки и активности за кои се

потребни материјално-финансиски средства од Буџетот на општина Делчево.
Финансиска рамка за,,просторни сили,,:
-25 пара ХТЗ кондури, или околу 1700 ден.по 1 пар (вкупно 42500ден.)
-30 гребла за пожар,или 600 ден. по 1 парче, за ПС иТППЕ(изработка во
ЈПКД)(вкупно 18000)
-25 работни одела, 1500ден.по 1 комплет(вкупно 37500)
-ПП основна обука во ТППЕ Делчево за 25 лица, по 3 наставни часа за 1 лице
300 денари,или (вкупно 7500 денари)
-4 напртњачи за гаснење на пожар,1 број е 6000 ден.(вкупно 24000)
Предвидливите трошоци се во висина од 129.500 денари.
За следниве ставки се предвидени останатите 170.500денари.
-Исплата за ангажирање на лице од Просторни сили при ЕЛС Делчево;
-Снабдување со храна и вода за пиење на ангажирани лица од Просторни сили;
-Непредвидени трошоци.
Вкупната варијабилна сума е 300.000 денари, потребни да бидат
предвидени во Буџетот за 2018 година, за ,,просторните сили на ЕЛС Делчево.
- Рок: Јануари-Ноември 2018 година
б) Заштита и справување со поплави:
За справување со овој вид на елементарна непогода, а со цел заштита на
животот и здравјето на граѓаните на Општината и нивните материјални добра,
Одделението има изготвено соодветен ,,Оперативен план за заштита од
поплави,, со кој се предвидени, целите, мерките и активностите, критичните
точки, рессурсите, како и потребните буџетски средства за остварување на
Програмата во овој дел.
Р.бр.

Активност

Период
на Буџет во МКД
спроведување

1

Таргетирање
на
нови Јануарикритични
точки
и Декември 2018
постапување
согласно
тригодишниот
акциски
план
за заштита од
поплави

12 000,00

2

Постапување
акцискиот план

1 100 000,00

3

Обука на просторните Јануари-Март
сили за справување со 2018
поплави

7 500,00

4

Поставување на вреќи со Јануарипесок
на
критичните Декември 2018
точки

30 000,00

5

Известување

12 000,00

по ЈануариДекември 2018

на Јануари-

Забелешк
а

Транспорт
и
дневни
трошици

населението
кое
е Декември 2018
изложено на директен
удар на поплавниот бран
6

Набавка на неопходна Јануариопрема(вреќи,
песок, Март 2018
лопати,моторни пили)

85 000,00

7

Извлекување
и Јануариспасување на луѓе, стока Март 2018
и други добра

600 000,00

8

Асанација на теренот

9

Дезинфекција
дератизација

10

ВКУПНО

ЈануариМарт 2018

90 000,00

и ЈануариМарт 2018

50 000,00

2018

1 986 500,00

в) Општи мерки за заштита на населението од заразни болести:
За спроведување на овие мерки ЈЗУ,,Центар за јавно здравје Кочани,, преку
ПЕ Делчево изработува Програма(Стручен Елаборат) во која се опфатени
следните општи мерки за заштита на населението од заразни болести:
1.Обезбедување на безбедна вода за пиење
2.Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби
3.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во објектите за храна
4.Обезбедување на санитарно-хигиенски
предучилишните установи

услови

во

училиштата

и

5.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин на кој ќе се
овозможи заштита на човековата околина од загадување
6.Вршење на превентивна дезифекција, дезинсекција и дератизација во
населените места и други јавни површини
7.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на
населението.
Мерките се спроведуваат етапно, во текот на целата календарска
година и според утврдената динамика, а финансирањето е со средства
од Буџетот на општина Делчево.
а) Следење на квалитетот и здравствената исправност на водите за
пиење
од
селски
водоводи
и
други
алтернативни
јавни
водоснабдителни објекти
*Хемиски и бактериолошки анализи...........60х2000=120 000 денари

б) Загаденост на р.Брегалница од градската канализација и процена
на ризик

*Хемиски и бактериолошки анализи.................6х2000=12 000 денари
в) Надзор над детската градинка во општина Делчево
*Теренски увиди со анкета и изготвување на Извештај........4 000 денари
г) Превентивна дезинсекција(Уништување на комарци)


Три теристички третирања на комарци =120 000 денари



Авионско третирање на комарци на 1000 хектари =330 000 денари

д) Дератизација на градска канализација и депонија за комунален
отпад = 69 600 денари
(80кг препарат за канализација и 7кг за депонија=87кг.х800ден=69 600 ден)
Вид на активности

Цена на активност во МКД

Вода за пиење

120 000

р.Брегалница

12 000

Надзор над градинка

4 000

Третирање на комарци

120 000

Општа дератизација

69 600

ВКУПНО
325 600
Доколку се прифати и авионско прскање против комарци,
сроведувањето на Програмата ке ја чини Општината 655 600 ден.
Според дадената проекција, Одделението за превенција, заштита и
спасување за спроведување на предвидената ПРОГРАМА за 2018
година има потреба од вкупно 2 612 100 денари.
Број 09-153/1
ДЕЛЧЕВО

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

30.01.2018 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од
Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15) и член 22 став 1
точка 32 од Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата
4.седница на Советот, одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2018 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2018 година, бр.0102-444/1 од 28.12.2017
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-154/1
ДЕЛЧЕВО
30.01. 2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.Весник на РМ“ бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми
за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта,
Советот на Општина Делчево, на својата Четврта редовна седница,
одржана на ден 30.01.2018 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на тридневна ученичка
екскурзија
низ РМ за ученици од деветто одделение
при ООУ „Свети Климент Охридски“ – Делчево

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење
на
Програмата за реализација на тридневна ученичка екскурзија низ
РМ за ученици од деветто одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“–Делчево бр.01-35/1 од 16.01.2018.
2. Мислењето да се достави до Училиштниот одбор на ООУ
„Св.Климент Охридски“ – Делчево.
Број 09-157/1
30.01.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.Весник на РМ“ бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми
за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта,
Советот на Општина Делчево, на својата Четврта редовна седница,
одржана на ден 30.01.2018 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на тридневна ученичка
екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение
при ООУ „Свети Климент Охридски“ – Делчево

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење
на
Програмата за реализација на тридневна ученичка екскурзија низ
РМ за ученици од шесто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“–
Делчево бр.01-33/1 од 16.01.2018.
2. Мислењето да се достави до Училиштниот одбор на ООУ
„Св.Климент Охридски“ – Делчево.
Број 09-156/1
30.01.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.Весник на РМ“ бр. 5/2002) и Барањето на мислење на Програми
за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците од основните училишта,
Советот на Општина Делчево, на својата Четврта редовна седница,
одржана на ден 30.01.2018 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на тридневна ученичка
екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Свети Климент Охридски“ – Делчево

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење
на
Програмата за реализација на тридневна ученичка екскурзија низ
РМ за ученици од трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“–
Делчево бр.01-34/1 од 16.01.2018.
2. Мислењето да се достави до Училиштниот одбор на ООУ
„Св.Климент Охридски“ – Делчево.
Број 09-155/1
30.01.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 14 и член 62, став 1 од Законот залокалната самоуправа
(,, Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), а во врска со член 11 став 3 од Законот за полиција (,,
Сл.весник на РМ,, бр.114/2006, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 I 120/16), Советот
на Општина Делчево, на својата 4.седница, одржана на ден 30.01. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Локален Совет за Превенција
Член 1
Се формира Локален Совет за Превенција како советодавно и координативно тело, заради
остварување на соработка и зацврстување на влијанието на јавноста во работата на
полицијата.
Член 2
Целта на Локалниот Совет за Превенција се состои во изградба на заеднички препораки за
подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општина Делчево, како и градење на
доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите што влијаат на јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Член 3
Локалниот Совет за Превенција е составен од претставници на локалната и централната власт,
како и други владини и невладини организации.
Член 4
Со Локалниот Совет за Превенција заседава Градоначалникот на Општина Делчево.
Претставници во Советот од член 1 на оваа одлука се:
1. Полициска станица - Делчево-командир;
2. Полициска станица од Општа надлежност-Делчево-Инспектор по превенција;
3. Основно јавно обвинителство-Делчево-Јавен обвинител
4. Драган Mаневски, Претседател на Советот на Општина Делчево
5. Вице Стоиловски, член на Советот на Општина Делчево;
6. Николчо Ситновски, член на Советот на Општина Делчево;
7. Кирил Тренчевски, член на Советот на Општина Делчево;
8. Катица Трајкова Тасева, член на Советот на Општина Делчево;
9.Јулија Крстевска, член на Советот на Општина Делчево;
10.Дејан Георгиевски,член на Советот на Општина Делчево;
11. Николина П. Мавродиева, Виш соработник за сообраќај и патишта;
12.Кире Цоневски-Соработник за превенција и справување со кризна состојба, заштита и
спасување;
13.ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“-Делчево-Директор;
14. ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Делчево-Директор;
15.Оддление за урбанизам, уредување на градежно земјиште и заштита на животна срединаРаководител;
16.ТППЕ Делчево-Командир;
17.ЈПКД „Брегалница“-Делчево-Директор;
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во“Сл.гласник на
Општина Делчево”.

Број 09-158/1
30.01. 2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје („Сл.весник на РМ“ бр.22/2010,136/11,
144/14, 149/15 и 37/16), и член 36 од Законот за локална самоуправа „Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002) Советот на Општина Делчево, на својата 3.редовна седница, одржана на
ден30.01. 2018 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Совет за јавно здравје
на Општина Делчево
Член 1
Се формира Совет за јавно здравје на Општина Делчево, составен од 5 члена, од кои 4 членапретставници на Општината (администрација и Совет на Општина) и 1 член-претставник на
Центарот за јавно здравје Кочани, РЕ Делчево.
Член 2
За членови на Советот за јавно здравје се избираат:
1. Шабан Багашов, претставник на Општината
2. Маја Стоименовска, претставник на Општината
3. Катица Трајкова Тасева,претставник на Советот на Општината
4. Билјана Ѓеоргиевска претставник на Советот на Општината
5. Надица Ефтимовска- претставник на Центарот за јавно здравје Кочани, РЕ Делчево
Член 3
Советот за јавно здравје на Општина Делчево има задача да ги проучува прашањата и
политикитe во областа на јавното здравје, да изготвува мислења, да дава иницијативи и/или
предлози до органите на единиците на локалната самоуправа.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-159/1
30.01.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 39, 40, 41 и 42 од Законот за заштита на правата на пациентите
(„Сл.весник на РМ“ бр. 82/08,12/09, 53/11 и 150/15) и член 36 од Законот за локалната
самоуправа (,, Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
4.седница, одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите
во општина Делчево
Член 1
Се формира Комисија за унапредување на правата на пациентите во општина
Делчево.
Член 2
Комисијата се сотои од 9 девет члена и тоа: двајца претставници на пациентите
- членови на здруженијата на пациенти, двајца претставници од невладините
организации што се занимаваат со човечките права и граѓанските иницијативи, двајца
лекари од општината и тројца членови делегирани од советот на општина Делчево.
Член 3
За членови на Комисија за унапредување на правата на пациентите во општина
Делчево се избираат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лидија Дамјанова-Здружение на пациенти дијабетичари
Љупчо Василевски-Здружение на пациенти „Нефрон“
Виолета Арсова, примариус доктор, во пензија
Јелица Стојковска, примариус
Зоран Биковски, ХДЗР “КХАМ“-Делчево
Александар Николовски,ЗГ „Бравура кооператива
Вице Стоиловски, член на Советот на Општина Делчево
Сашко Јовановски, член на Советот на Општина Делчево
Кирил Тренчевски, член на Советот на Општина Делчево

Член 4
Членовите на комисијата не смеат да бидат вработени во здравствени установи
во кои се укажува здравствена заштита. Мандатот на членовите на комисијата
изнесува две години, со право на уште еден последователен избор.
Член 5
Комисијата за заштита на правата на пациентите ги врши следните работи:
1) унапредување на правата на пациентите и нивната заштита;
2) ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите;
3) предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до
надлежните органи;
4) соработува со надлежните органи;
5) разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежни
органи;
6) бара стручна експертиза ако оцени дека е тоа неопходно за утврдување на
состојбатa;

7) води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките
преземени за заштита на правата на пациентите;
8) подготвува и поднесува годишен извештај за заштита на правата на пациентите
пред советот на општината, односно градот Скопје;
9) издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на
правата на пациентите и
10) врши и други работи пропишани со овој закон.
Комисијата донесува деловник за својата работа со кој поблиску се уредува начинот
на работа.
Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-160/1
30.01.2018 година
Делчево

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

Врз основа на член 126 од Законот зa заштита на потрошувачите ("Сл.весник на РМ"
бр. 38/04,77/2007,103/08,24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), Советот на Општина
Делчево, на својата 4.редовна седница одржана на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Совет за заштита на
потрошувачите на општина Делчево
Член 1
Се формира Совет за заштита на потрошувачите на општина Делчево во
следниов состав:
1.Влатко Величковски , претседател (Совет на Општина)
2. Дијана Јосифовски ,член (Совет на Општина)
3. Славица Димитрова ,член (Совет на Општина)
4. Сребран Ѓорѓиевски,член здружение на потрошувачи, здружение на граѓани
5. Методи Кушовски,член-ЈПКД „Брегалница“-Делчево
6. Ѓоко Поповски ,член - УЗ Први Реон
7. Зоран Димитровски ,член - МЗ Стамер
8. Драган Ѓорѓиевски,член - Државна пазарна инспекција
9.Митра Илиевска,член - Државна пазарна инспекција
Член 2
Членовите на советите за заштита на потрошувачите на општините, односно
градот Скопје се избираат од редовите на советниците, здруженијата на потрошувачи
и од други здруженија на граѓани, јавните претпријатија, стопанските комори и од
државните органи на инспекцискиот надзор кои имаат надлежности поврзани со
заштита на потрошувачите.

Член 3
Советот за заштита на потрошувачите има задача да предложи локални
двегодишни програми за заштита на потрошувачите, во согласност со
Програмата за заштита на потрошувачите на Владата на РМ.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
"Сл.гласник на Општина Делчево".
Број 09-161/1
30.01. 2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/02),
а во врска со Законот за задолжување на РМ со заем кај Европска инвестициона банка
по Договор за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“,
Совет на општина Делчево, на својата 4. редовна седница одржана на ден 30.01.2018
година, донесе
ОДЛУКА
За приоритетен проект „Одделување на фекалната од атмосферската
канализација на Милково брдо-дел 2-Делчево “ во Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот „Одделување
на фекалната од атмосферската канализација на Милково брдо-дел2Делчево “.
Член 2
За проектот „Одделување на фекалната од атмосферската канализација на
Милково брдо-дел2-Делчево“ во Делчево ќе бидат побарани финансиски средства во
висина од 11,204,139.92 денари согласно проектната документација.
.
Сретствата за финансирање на овој проект ќе бидат обезбедени по Договор за
заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“,.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”.
Број 09-162/1
30.01. 2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ”
бр.5/02), а во врска со Законот за задолжување на РМ со заем кај Европска
инвестициона банка по Договор за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување
на отпадни води“, Совет на општина Делчево, на својата 4 редовна седница одржана
на ден 30.01.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За приоритетен проект „Изработка на тeхничка документација за
Одделување на фекалната од атмосферската канализација во населба Ново
Делчево, СРЦ и Шумски расадник и одделување на фекалната од
атмосферската канализација на улица „Орце Николов“ и изградба на главен
колектор од СРЦ и Шумски расадник“
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот „Изработка на
тeхничка документација за Одделување на фекалната од атмосферската
канализација во населба Ново Делчево, СРЦ и Шумски расадник и
одделување на фекалната од атмосферската канализација на улица „Орце
Николов“ и изградба на главен колектор од СРЦ и Шумски расадник“.
Член 2
Сретствата за финансирање на овој проект ќе бидат обезбедени по Договор
заем кај Европска инвестициона банка по Проектот „Водоснабдување и одведување
на отпадни води“,.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”.
Број 09-163/1
30.01.2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 19 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (‘” Сл. Весник на РМ” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ
бр. 5/02), Советот на општина Делчево на својата Четврта редовна седница,
одржана на 30.01.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За краткорочно домашно задолжување на општина Делчево
Член 1
Општина Делчево се задолжува преку краткорочно домашно задолжување со
склучување на договор за кредит за финансирање на проектот на општина
Делчево, финансиран од ИПА компонента, од третиот повик за прекугранична
соработка Р.Македонија и Р.Бугарија, во износ од 3.000.000,00 денари, а со
цел реализација на проектот “Енергетски ефикасно осветлување во регионот
Благоевград – Делчево”.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно краткорочно задолжување
под услови и критериуми одредени од банката.
Член 3
За избор на банка-кредитор ќе бидат земени во предвид најповолните услови
кои што ги нуди банката.
Член 4
Оваа Oдлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Општина Делчево”.
Број 09-164/1
30.01. 2018 год.
Делчево

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

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник 5/2002) и член 10 и член 22
точка 43 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013) Советот
на Општина Делчево на својата четврата седница, одржана на ден 30.01.2018 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина
Делчево
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на наградите
и признанија кои ги доделува Општина Делчево .
Член 2

Општина Делчево ги доделува следните награди и признанија:
1.Општинска награда;
2. Општински признанија;
3. Награди кои се доделуваат по одредени поводи и настани.
II. ОПШТИНСКА НАГРАДА
Член 3
Општинската наградата се доделува на физички и правни лица од Општина Делчево и од Република
Македонија, како знак на општествено признание за особени постигнувања од областа на стопанството,
науката, уметноста, културата, воспитувањето и образованието, здравствената и социјалната заштита,
спортот, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата како и во други области на трудот
и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзината афирмација во Република Македонија и
во светот.
Член 4
Општинската наградата се доделува за остварувања реализирани во период од една година до објавувањето
на огласот како и подолг период на работно и творечко ангажирање.
Член 5
Општинската наградата се доделува на денот на празникот на Општината 7 –ми Септември.
Одлуката за доделување на општинската награда донесува Советот на Општината, а свечено ја врачува
Градоначалникот на Општина Делчево.
Член 6
Наградата се доделува врз основа на конкурс што се објавува во средствата за јавно информирање.
Конкурсот се објавува во средствата за јавно информирање најдоцна до 1-ви Јули во тековната година и
трае 30 дена.
Член 7
Наградата за физички лица се состои од плакета и паричен износ.
Наградата за правно лице се состои од плакета.
Член 8
Плакетата за доделување на Наградата содржи назив на наградата, годината за која се доделува, име и
презиме, односно назив на правното лице и назив на трудот, делото односно постигнувањето за кое се
доделува Наградата.
Формата(образецот)на плакетата ја утврдува Комисијата за доделување на награди и признанија на
Општина Делчево.
Комисија
Член 9
Постапката за предлагање и утврдување на предлози ја спроведува Комисијата за доделување на награди
и признанија на Општина Делчево,(во натамошниот текст ,,Комисија,,).

Комисијата ја именува Советот на Општината за време од четири години.

Член 10
Комисијата се состои од седум членови, од кои двајца членови на Советот, тројца членови се именуваат од
редот на истакнати научни, просветни, културни и спортски работници од подрачјето на Општина Делчево
и двајца членови државени службеници, вработени во Општина Делчево.
Член 11
Комисијата ги врши следните работи:
- Утврдува критериуми за доделување на награда;
- Распишува конкурс за доделување на награди;
- Донесува предлог-одлука за бројот и паричниот износ на наградите;
- Донесува предлог-одлука за доделување на годишната награда;
- Ја утврдува формата(образецот)на плакетата што се доделува на носителите на наградата;
- Врши и други работи поврзани со постапката за доделување награда.

Член 12
Комисијата работи на седници.
Работата на комисијата е јавна.
Комисијата може да одлучи одделени прашања да ги претресува и без присуство на јавноста.
За остварување на јавност во работата се грижи претседателот на Комисијата.
Член 13
Комисијата може да работи, ако на седницата присустуваат мнозинство од вкупниот број на членови.
Комисијата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Одлучувањето по правило е со јавно гласање.
Член 14
Седниците ги свикува и дневниот ред го предлага претседателот на Комисијата.
Претседателот на Комисијата е должен да свика седница на Комисијата и по барање на една третина од
неговите членови или на барање на претседателот на Советот на Општина Делчево.
Предлагачот што предлага свикување на седницата на Комисијата, предлага и дневен ред за истата

Член 15
Со седницата на Комисијата, раководи претседателот на Комисијата.
Во случај на отсутност или спреченост, Претседателот го заменува еден член на Комисијата што се избира
на самата седница.

Член 16
Седниците на Комисијата се одржуваат по потреба.
Седниците на Комисијата се свикуваат со писмена покана, која содржи место и време на одржувањето и
предлог дневен ред.
Поканите и потребните материјали се доставуваат до членовите на Комисијата најдоцна 3(три) дена пред
одржувањето на седницата.
По исклучок во итни случаи, претседателот на Комисијата може да свика седница во пократок рок од
предвидениот во претходниот став, а дневниот ред да го предложи на самата седница
Член 17
За седницата на Комисијата се води записник кој содржи: датум на одржување на седницата, имињата на
присутните и отсутните членови, дневниот ред, кратка содржина на текот на седницата и донесената одлука.
Претседателот и членовите имаат право во записникот да го внесат издвоеното мислење по прашањата од
дневниот ред.
Постапка за предлагање на наградата
Член 18
Право да предлагаат кандидати за Наградата имаат правни и физички лица со седиште, односно
живеалиште на подрачјето на Општина Делчево.
Предлогот мора да биде образложен, а кога се однесува на поединци, група творци или ученици односно
студенти, треба да се приложи и кратка биографија.

Член 19
Претседателот на Комисијата е должен најдоцна десет дена од истекот на рокот во конкурсот за
доставување предлози, да свика седница на Комисијата за разгледување на пристигнатите предлози и за
утврдување предлог за доделување на Награда.
Член 20
Комисијата најпрвин утврдува дали пристигнатите предлози се доставени во предвидениот рок и дали се
во согласност со условите и критериумите од конкурсот.
Член 21
Врз основа на расправата по предлозите, Комисијата со јавно гласање утврдува кандидати за доделување
на Наградата.
Одлуката за утврдување кандидат се донесува со мозинство гласови од сите членови на комисијата.
Член 22
Комисијата доставува до Советот предлог-одлука за доделување на годишната награда.
Член 23
Предлогот за доделување на Наградата го потпишува претседателот на Комисијата и го доставува до
Советот на Општината.

Предлогот од став 1 на овој член содржи, покрај листите на предложените кандидати и образложение за
секој кандидат поединечно.
Член 24
Одлуката за доделување на Наградата ја донесува Советот на Општината на седница.
Советот со јавно гласање се изјаснува за прифаќање на предлогот на Комисијата .
Советот не може да донесе одлука за доделување на награда без предлог на Комисијата.
Член 25
Одлуката за доделување на награда се објавува во ,,Службен гласник,, на Општина Делчево и на интернет
страната на Општина Делчево.
Средствата за наградата
Член 26
Средствата за наградата се обезбедуваат од Буџетот на Општина Делчево.
Висината и бројот на паричните награди се утврдува со Буџетот на Општината за тековната година.
III. ОПШТИНСКИ ПРИЗНАНИЈА
Член 27
Општина Делчево доделува признанија за особени постигнувања и
придонес за развојот и афирмацијата на Општина Делчево.
Член 28
Признанијата се доделуваат во форма на плакети и благодарници.
Член 29
Плакета се доделува на поединци и правни лица од Општината Делчево од Републиката и од странство,
како и на странски и меѓународни организации за значајни остварувања и постигнувања во вкупниот
општествен развој, унапредување на Општината, заштита и унапредување на животната средина,
стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, здравството, воспитувањето и образованието како и
во другите области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и за нејзина афирмација
во Република Македонија и во светот.
Член 30
Благодарница се доделува на поединци и правни лица за успешно остварени активности и заедничко
ангажирања во извршувањето на планови, проекти и други активности од значење за Општината.
Член 31
Признанијата ги доделува Градоначалникот на Општина Делчево во текот на целата година по одредени
поводи и настани организирани од Општината.
IV. НАГРАДИ КОИ СЕ ДОДЕЛУВААТ ПО ОДРЕДЕНИ ПОВОДИ И НАСТАНИ
Член 32
Општината Делчево во текот на целата година по одредени поводи и настани доделува и други награди и
тоа:

1. Награда за ученици кои постигнале значајни резултати на државни и меѓународни натпревари;
2. Награда за најдобрите матуранти;
3. Награда за најдобар ученик од ромска националност;
4. Награда за најдобар пожарникар;
5. Награда за најдобар полициски службеник;
6. Награда за верскиот празник ,,Богојавление –Водици,,;
7. Награда по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,,
8. Новогодишен подарок;
9. Свадбен подарок за Пијанечко- Малешевската свадба.
Награда за ученици кои постигнале значајни резултати на државни и меѓународни натпревари
Член 33
Наградата се доделува на ученици во основно и средно образование кои во поединечна категорија освоиле
прво, второ или трето место на државни натпревари организирани од лиценцирани институции од МОН
или Биро за развој на образованието како и од реномирани меѓународени натпревари.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда од ставот (2) е во износ од
15.000денари за освоено прво место
10.000денари за освоено второ место
8.000денари за освоено трето место
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на поднесено барање за
исплата на парична награда за постигнати значајни резултати на државни и меѓународни натпревари во
тековната учебна година.
Барањата од став 4 на овој член ученикот го доставува до архивата на Општина Делчево најдоцна до 31
декември во тековната година кога е организаран натпреварот.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, фотокопија од диплома за освоената награда од
државниот или меѓународниот натпревар и потврда за редовен ученик.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на наградата во рок од 30 дена од
поднесувањето на барањето.
Награда за најдобрите матуранти
Член 34
Наградата се доделува на десет најдобри ученици во IV година-матуранти од СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Наградата е патување во странство.
Постапката за избор на десетте најдобри ученици ја спроведува СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево за достава на податоци за
извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на наградата.

СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево е должно да ги достави податоците од спроведената постапка за избор во рок
од 15 дена од добивањето на барањето од став 4 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево согласно добиените податоци донесува решение за доделување на
наградата.

Награда за најдобар ученик од ромска националност
Член 35
Наградата за најдобар ученик од ромска националност се доделува по повод Светскиот ден на ромите 8ми Април.
Награда од став 1 на овој член се доделува на ученик во средно образование од СОУ,,М.М.Брицо,, Делчево.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 10.000,ооденари.
Постапката за избор на најдобар ученик од ромска националност ја спроведува СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево за достава на податоци за
извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на наградата.
СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево е должно да ги достави податоците од спроведената постапка за избор во рок
од 15 дена од добивањето на барањето од став 6 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево по добивањето на податоците донесува решение за доделување на
наградата.
Награда за најдобар пожарникар
Член 36
Наградата за најдобар пожарникар се доделува по повод Денот на македонските пожарникари 20-ти Мај.
Наградата од став 1 на овој член се доделува на пожарникар во ТППЕ Делчево кој покажал посебно
истакнување и храброст во гасењето на пожари и други технички интервенции.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 6.000денари.
Постапката за избор на најдобар пожарникар ја спроведува ТППЕ Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до ТППЕ Делчево за достава на податоци за извршениот
избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на наградата.
ТППЕ Делчево е должно да ги достави податоците од спроведената постапка за избор во рок од 15 дена
од добивањето на барањето од став 6 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево по добивањето на податоците донесува решение за доделување на
наградата.

Награда за најдобар полициски службеник
Член 37

Наградата за најдобар полициски службеник се доделува по повод Денот на македонската полиција 7-ми
Мај.
Наградата од став 1 на овој член се доделува на службено лице во МВР-ПС Делчево кое покажало посебни
достигнувања и залагања во службата.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 6.000денари.
Постапката за избор на најдобар полициски службеник ја спроведува МВР-ПС Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до МВР-ПС Делчево за достава на податоци за извршениот
избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на наградата.
МВР-ПС Делчево е должно да ги достави податоците од спроведената постапка за избор во рок од 15 дена
од добивањето на барањето од став 6 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево по добивањето на податоците донесува решение за доделување на
наградата.
Награда за верскиот празник ,,Богојавление –Водици,,
Член 38
Наградата по повод верскиот празник ,,Богојавление –Водици,, се доделува традиционално секоја година
на лицето кое ќе го фати светиот крст во водите на реката Брегалница.
Наградата од став 1 се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 10.000денари.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на наградата.

Награди по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,,
Член 39
Наградите по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,, се доделува традиционално секоја
година на тројца најдобри и најкреативни учесници на манифестацијата.
Наградите од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари или предмети.
Вредноста на наградата изнесува:
-12.000денари за освоено прво место
-8.000денари за освоено второ место
-4.000 денари за освоено трето место
Постапката за избор ја спроведува Комисија за доделување на награди и признанија нa Општина Делчево
на денот на одржувањето на манифестацијата .
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на наградата.
Новогодишен подарок
Член 40

Новогодишниот подарок се доделува на службите кои работат на денот/ноќта на дочекот на Новата година.
Новогодишниот подарок се доделува на
- ЈЗУ Здравен дом,,Гоце Делчев,, Делчево
- Територијалната противпожарна единица Делчево
- Регионален центар за гранична полиција ИСТОК
Новогодишниот подарок од став 1 на овој член се доделуваат во форма на предмети.
Вредноста на секој поединечен подарок може да биде најмногу до 15.000,ооденари.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на подарокот.
Свадбен подарок за Пијанечко- Малешевската свадба
Член 41
Свадбен подарок се доделува на младоженците кои се избрани за Пијанечко- Малешевската свадба во
тековната година.
Свадбениот подарок од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари или предмети.
Свадбениот подарок од став 2 на овој член е по избор на младоженците и е во вредност од 12.000денари.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на подарокот.
Средствата за наградата
Член 42
Средствата за наградите од член 33 до член 41 на овој Правилник се обезбедуваат од Буџетот на Општина
Делчево.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 4
Градоначалникот на Општина Делчево може да додели и други награди кои не се предвидени со овој
правилник и тоа со одлука на Советот на Општина Делчево, а на предлог на Комисијата за доделување на
награди и признанија нa Општина Делчево.

Член 44
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Делчево.

Бр. 09 -166/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.01.2018 година

Претседател

Делчево

Драган Маневски,с.р.

Врз основа на член 34 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на
РМ“ бр.36/04,бр.49/04, бр.86/08 ,124/10,18/11и 41/14 год.) и член 22 став 1 од
Статутот наопштина Делчево („Сл.гласник на општина Делчево“ бр.15/2013) Советот
на Општина Делчево на својата 4.седница, одржана на ден 30.01. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
За формирање на Штаб за заштита и спасување за
општина Делчево
Член 1
Се формира Штаб за заштита и спасување за подрачјето на општина Делчево во
состав:
1.Игор Жежовски-командат
2.Кире Цоневски -началник
За помошници
3.Ванчо Новоселски-началник за оперативни работи
4.Љупчо Симоновски-заштита и спасување од поплави
5.Влатко Мицевски-заштита и спасување од пожари
6.Борче Стоименовски-згрижување и евакуација
7.Д-р Игор Јовановски- медицинска помош
Член 2
Во состав на Штабот влегува помошен персонал во состав,
1.Тања Стојковска-адимистратор
2.Марјан Златковски-курир
3.Ванчо Белогаски-возач
Член 3
Задача на Штабот за заштита и спасување за општината Делчево е да раководи со
општинските сили за заштита и спасување и другите учесници ангажирани за
заштита испасување на подрачјето на Општината Делчево.
Член 4
Материјалното обезбедување на Штабот за заштита и спасување за општината
Делчево ќе се врши преку Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за оснивање
на Штаб за заштита и спасување за Општина Делчево бр.09-561/1 од 11.03.2015
год.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Бр.09-167/1
30.01. 2018 година
Делчево

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

