ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 2
27.02.2018 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 26.02.2018 година,
донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од Петтата 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 Петтата седница која се одржа на ден 23.02.2018 година и тоа:
1.Одлука за отпочнување на активности за редовно ажурирање на Процената на загрозеност
на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и опасности.
2.Одлука за финансиско учество и приоритетен предлог проект за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби;
3.Одлука за финансиско учество во проект и давање на приоритетен предлог проект по
Програмата за развој на селата за 2018 година;
4.Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на
спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на
граѓани;
5.Правилник за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување на
еднократна парична помош;
6.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делчево за 2017 година, за квартал 4;
7. Одлука за вршење на траен отпис на даночна обврска-комунална такса за истакната
фирма во општина Делчево;
8.Одлука за вршење на отпис на побарување од купувачи;
9.Одлука за вршење на отпис на обврски спрема добавувачи;
10.Одлука за вршење на отпис на застарени обврски спрема добавувачи;
11. Заклучок за усвојување на Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата на подрачјето на општина Делчево со ;
12.Решение за именување на членови на Комисијата за доделување на награди и признанија
на општина Делчево;
13.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен објект по
барање на Анка Костадиновска;
14.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен објект по
барање на Санде Мирчевски;
15.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа по
барање на Атанас Узунски;
16.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа по барање
на Магда Атанасова;

17.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат доградба на станбена
куќа по барање на Атанас Узунски;
18.Одлука за изработка на Урбанистичко проектна документација-Проект за инфраструктура
за реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод „Хотел“ изградба на 10(20) КВ
кабелски вод на делница „ТС Хотел-ТС Чимеви Бавчи“-Делчево;
19.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Фекална канализација која
поминува низ дел од населба „Басарица“ и дел од постојната населба покрај локалниот пат Л2 од Делчево-с.Киселица-с.Вратиславци во Делчево;
20.Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура
за реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв „Ново Делчево“-ул. „Пере Тошев“Делчево;
21.Одлука за изработка на Урбанистичко проектна документација-Проект за инфраструктура
за реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод „Хотел“ изградба на 10(20) КВ
кабелски вод на делница „ТС Стара Кожара“-ТС Културен дом, столб пред р.БреагланицаДелчево;
22.Одлука за изменување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето
на Општина Делчево за 2018 година;
23.Заклучок за усвојување на Годишниот извештаj за спроведување на Програмата за јавна
чистота во општина Делчево за 2017 година;
24.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за
управување со отпад во општина Делчево за 2017 година;
25.Програма за одржување на јавна чистота во Општина Делчево за 2018 година.
26.Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево бр.02-18/2 од 12.02.2018 година.
27.Заклучок за усвојување на Полугодишниот извшетај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за 2017/2018;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-357/1

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2018 год.

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 5 став 2 алинеја 2 од Законот за управување со кризи („Сл.весник на
РМ“ бр.29/05 и 36/11), член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), како и член 13 и член 14 од од Уредбата за Методологија за изработка
на Процената за загрозеност на безбедноста на РМ од сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите
во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената
(„Сл.весник на РМ“ 13/2011), Советот на Општина Делчево, на својата 5.седница одржана на
ден 23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување на активности за редовно ажурирање на Процената на загрозеност
на подрачјето на општина Делчево
од сите ризици и опасности
Член 1
Се донесува Одлука за отпочнување на активности за редовно ажурирање на Процената
на загрозеност на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и опасности.
Процената на загрозеност на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и
опасности беше изработена од страна на Регионалниот центар за управување со кризи и
донесена од страна на Советот на Општината со Одлука бр. 09-936/1 од 31.07.2017 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-330/1
23.02.2018 година
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36
став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13
и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на својата 5 седница одржана на ден
28.02.2018 година, донесе следната

ОДЛУКА
За финансиско учество и приоритетен предлог проект за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет и се утврдува намената на проектот „Изградба на
дел од локален пат Л-10 отклон од пат М-5 (нова ознака А3) – Илиово-Турија
(делница од с.Tурија – с.Трстија)“.

Проектот ќе биде поднесен до Министерството за локална самоуправа на Р.Македонија, Биро
за регионален развој, а по Програмата за развој на подрачјата со специфични развојни
потреби за 2018 година.
Член 2
За реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат Л-10 отклон од пат М-5
(нова ознака А3) – Илиово-Турија (делница од с.турија – с.Трстија)“во должина од 1+097.002+000.33 метри потребно е да се обезбеди буџет од 5.528.720.79 денари.
Член 3
Средствата потребни за реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат Л-10 отклон
од пат М-5(нова ознака А3) – Илиово-Турија (делница од с.турија – с.Трстија)“ ќе се обезбедат
од Министерството за локална самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за
развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
Член 4
Општина Делчево ќе партиципира во проектот со 10% од вкупниот буџет, а средствата
ќе бидат обезбедени од општинскиот буџет.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-331/1
23.02.2018 год.
Делчево

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

3.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36
став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13
и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на својата 5.седница одржана на ден
23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За финансиско учество во проект и давање на приоритетен предлог проект по
Програмата за развој на селата за 2018 година
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет и се утврдува намената на проектот „Интегрирана
сообраќајна површина 2 во с.Габрово од 0,000,00-0+198,90.
Проектот ќе биде поднесен до Министерството за локална самоуправа на Р.Македонија, Биро
за регионален развој, а по програмата по програмата за развој на селата за 2018 година.
Член 2
За реализација на проектот „Интегрирана сообраќајна површина 2 во с.Габрово од
0,000,00-0+198,90 потребно е да се обезбеди буџет од 1.146.672,57 денари од кои 50% ке

бидат обезбедени од буџетот на општина Делчево како финансиско учество во проектот
Член 3
Средствата во висина од 50% потребни за реализација на проектот „Интегрирана сообраќајна
површина 2 во с.Габрово од 0,000,00-0+198,90. ќе се обезбедат од Министерството за локална
самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-332/1
23.02.2018 година
Делчево

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

4.
Врз основа на член 22, член 36 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/2002), член 22-а од Законот за спортот („Сл. Весник на Р.М. бр.
29/2002………190/2016), а во врска со член 15 точка 6 од Статутот на Општина Делчево
(„Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013) и член 49 од Законот за здруженија и
фондации („Сл.весник на РМ„ бр.52/2010,135/2011 и 55/2016),Советот на Општина Делчево
на својата Петта седница, одржана на ден 23.02.2018 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОМОШ
НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, ПРАВНИ ЛИЦА ВО ОБЛАСТА НА
СПОРТОТ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на
финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на
спортот како и на здруженија на граѓани.
Член 2
Во Буџетот на Општина Делчево за секоја година посебно се предвидуваат средствата кои се
доделуваат во вид на:
1. Финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на
спортот;
2 Финансиска помош на здруженија на граѓани.
II. ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И ПРАВНИ ЛИЦА
ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
Член 3

Општина Делчево доделува финансиска помош на спортските клубови, спортските
здруженија и правни лица во областа на спортот кои извршуваат јавен интерес во спортот во
Општина Делчевои тоа согласно одредбите од член 22 став 1 точка 6 од Законот за
локалната самоуправа, член 22-а од Законот за спортот и согласно одредбите на овој
Правилник.
Член 4
Висината на средствата за финансиска помош на спортските клубови, спортските здруженија
и правни лица во областа на спортот се одредува во Буџетот на Општината за секоја година
посебно.
Од предвидените средства од став 1 на овој член,90% се доделуваат по пат на јавен повик
согласно одредбите од овој правилник, додека 10% од предвидените средства од став 1 на
овој член се распределуваат со поднесување на барање и тоа во исклучителни ситуации кои
се предвидени во член 24 од овој правилник.
Висината на финансиската помош која поединечно може да ја добие спортски клуб, спортско
здружение и правни лица во областа на спортот во тековната година по пат на јавен повик
може да изнесува најмногу до 300.000денари.
Услови, начин и постапка за доделување на финансиска помош
Член 5
Доделувањето на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и други
правни лица во областа на спортот од Општина Делчево се врши врз основа на јавен повик
објавен од страна на Градоначалникот.
Јавниот повик се објавува на веб страницата на Општина Делчево и во средствата за јавно
информирање.
Јавниот повик се објавува на почетокот на календарската година (јануари до март).
Рокот за пријавување изнесува 15 дена од денот на објавата на повикот.
Член 6
На јавниот повик можат да се пријават сите спортски клубови и спортски здруженија кои се
регистрирани и дејствуваат на територија на Општина Делчево, спортски клубови во рамките
на основните училишта и средното училиште на територија на Општина Делчево под услови
утврдени со овој Правилник.
Право на учество на јавниот повик имаат и правни лица кои ќе организираат спортски
манифестации на територијата на Општина Делчево, а кои придонесуваат за развојот на
спортот на локално ниво(во натамошниот текст ,, правни лица во областа на спортот,,).
Член 7
Јавниот повик за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски
здруженија и правни лица во областа на спортот, содржи:
-назив на органот кој го објавува;
-општи услови кои треба да ги исполнат пријавените;
- критериуми кои треба да ги исполнат пријавените;
- потребната документација која треба да ја достават;
- висина на средства која може да се добие поединечно;
- начин на пријавување;
- рок за поднесување на пријавите;

- адреса на која треба да се испратат документите.
Член 8
Спортски клубови и спортски здруженија кои ќе се пријаватна јавниот повик кон пријавата
треба да достават:
-тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од шест месеци (копија или
оригинал) ;
- решение за дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт(копија);
- годишна програма за работа во тековната година;
- извештај за искористени средства од Општина Делчево за претходната година (доколку
користеле средства) ;
- листа со спортските успеси кои ги постигнале во последните две години, поткрепена со
докази;
- листа на регистрирани членови на спортски клубови и здруженија за тековната
натпреварувачка година;
- официјален годишен билтен за учество во национален систем на натпревари во последните
две натпреварувачки години.
Правни лица во областа на спортот кои ќе се пријават на јавниот повик за да организираат
спортски манифестации на територијата на Општина Делчево кон пријавата треба да
достават:
- тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од шест месеци (копија или
оригинал) ;
- програма и финансиски план за реализација на спортска манифестација;
- извештај за искористени средства од Општина Делчево за претходната година(доколку
користеле средства).
Член 9
Општината во почетокот на календарската година(од јануари до март) во тековната година,
објавува јавен повик за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски
здруженија и правни лица во областа на спортот.
Пријавата и документација пропишана во член 8 се доставува до архивата на Општина
Делчево, по пошта или во електронска форма.
Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „ Не отварај“ и со
назнака „за јавен повик за доделување на финансиска помош на Спортски клубови, спортски
здруженија иправни лица во областа на спортот “.
Пријавата се доставува во еден примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното лице
на пријавениот.
Во електронска форма пријавите и документацијата се праќаат на официјалната електронска
адреса на Општина Делчево со назнака „за јавен повик за доделување на финансиска помош
на Спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот “.
Комисија
Член 10
Постапката за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија
и правни лица во областа на спортот ја спроведува Комисијата за спорт (во натамошниот
текст ,,Комисија,,) согласно одредбите на овој Правилник.
Член 11

Комисијата ги има следните надлежности:
- објавува јавен повик;
- ги утврдува критериумите за пријавување и оценување;
- ги отвори и разгледа пријавите;
- утврдува листа на пријавени согласно утврдените критериуми;
- дава предлог листа за доделување финансиска помош до Градоначалникот;
- врши разгледување на финансиските извештаи.
Член 12
Комисијата работи на седници.
Седницата на Комисијата ја свикува и со неа раководи претсетателот на Комисијата.
За текот на седницата на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој се
потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.
Претседателот и членовите имаат право во записникот да го внесат издвоеното мислење.
Член 13
Претседателот на Комисијата е должен во рок од најмногу 15 дена по истекот на
предвидениот рок за доставување на пријавите да свика седница на Комисијата за
разгледување на поднесените пријави.
Член 14
Комисијата најпрвин утврдува дали пристигнатите пријави се комплетни и дали се доставени
во предвидениот рок.
Ако пријавите се некомплетни и ненавремени, Комисијата дава предлог до Градоначалникот
за отфрлање на пријавата.
Член 15
Доколку пријавата е комплетна и навремена, Комисијата врши проценка и оценување
согласно критериумите кои ќе ги утврдат пред распишување на јавниот повик.
Комисијата го задржува правото да не ги додели сите предвидени средства, доколку врз
основа на доставените пријави, увиди дека е помал бројот на пријавени од предвиденото или
доколку утврди дека пријавените спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во
областа на спортот не се на задоволително ниво, односно не ги задоволуваат утврдените
критериуми.
Член 16
Комисијата дава предлог листа за доделување финансиска помош кој го потпишува
претседателот на Комисијата и ја доставува до Градоначалникот.
Член 17
Одлуката за доделување на финансиска помош ја донесува Градоначалникот на Општина
Делчево во рок од 15 дена од приемот на предлогот на Комисијата.
Склучување на договор
Член 18
Помеѓу Општина Делчево и спортските клубови, здруженија или правното лице во областа на
спортот на кој се доделува финансиска помош се склучува Договор со кој се регулираат
меѓусебните права и обврски.
Договорот се склучува во рок од 15 дена сметано од денот на донесувањето на одлуката за
доделување на финансиска помош .
Член 19

Договорот за финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во
областа на спортот ги содржи следниве елементи:
- страни на договорот;
- предмет на договорот;
-обврски на договорните страни;
- начин на исплата на доделените средства;
-рок на важност на договорот;
-причини за раскинување на договор.
Член 20
Финансиската помош што ќе ја добијат спортски клубови, спортски здруженија и правни лица
во областа на спортот, Општината ќе им ја исплати сукцесивно во текот на годината во
зависност од расположливите средства во Буџетот.

Контрола на наменското користење на средствата за финансиска помош
Член 21
Спортските клубови, здруженија и правни лица во областа на спортот кои имаат добиено
финансиски средства, се должни да поднесуваат полугодишни и годишни финансиски
извештаи за наменското користење на средствата за финансиска помош.
Полугодишниот извештај се доставува најдоцна до 31 Јули во тековната година, а годишниот
финансиски извештај се доставува најдоцна до 31 Декември во тековната година и истите
содржат податоци за начинот, намените и периодот на трошење на средствата, ефектите од
користењето на средствата, остварените спортски резултати, а во прилог се доставува и
детален приказ за потрошените средства поткрепени со документација.
Член 22
Доколку се утврди дека средства кои ги добиле спортските клубови, здруженија и правни
лица во областа на спортот не ги искористиле согласност со намената и согласно договорот,
Општината ќе бара да се вратат примените средства.
Член 23
Комисија за спорт врши разгледување на финансиските извештаи за наменско користење на
средствата и ја утврдува:
-навременоста на доставување на извештајот;
-целовитоста на извештајот;
-наменско/ненаменското користење на средствата;
Врз основа на финансискиот извештај комисијата утврдува кои пријави ќе бидат земени во
предвид за доделување односно недоделување на средства со следниот јавен повик.
Доделувањето на финансиска помош со барање
Член 24
Во исклучителни ситуации спортски клубови, здруженија, правни лица и други субјекти во

областа на спортот можат да поднесат барање за доделување на финансиска помош после
објавувањето на јавниот повик и тоа само под следните услови:
- барањето да се однесува само за организирање на спортски манифестации кои треба да се
одржат на територијата на Општина Делчево, а организаторот не можел да ги предвиди пред
објавување на јавниот повик;
- подносителот на барањето да нема добиено финансиска помош преку јавниот повик во
тековната година;
- да не се распределени сите средства предвидени за финансиска помош за спортски
клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот во Буџетот на Општина
Делчево.
Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член може да изнесува најмногу до10.000
денари.
Постапката за доделување на финансиска помош од став 1 на овој член се покренува со
поднесување на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Комисијата за спорт го разгледува барањето и констатира дали се исполнети условите од
став 1 точка 1, 2 и 3 и дава предлог до Градоначалникот на Општината.
По доставувањето на предлогот Градоначалникот на Општина Делчево донесува Решение за
одобрување или одбивање на барањето за доделување на финансиска помош.
III.ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
Член 25
Финансиска помош од Буџетот на Општина Делчево се доделува на здруженија на граѓани за
проекти и програми кои придонесуваат за постигнување на целите утврдени во стратешките
документи, програми и планови на општината.
Приоритетните области и цели за финансирање на проектни и програмски активности се
локалниот економски развој, техниката, образованието, културата, уметност, социјална
заштита и заштита на животната средина.
Предност ќе имаат настани кои се спроведуваат на територијата на Општина Делчево.
Член 26
Висината на средствата за финансиска помош на граѓански здруженија се одредува во
Буџетот на Општината за секоја година посебно.
Од предвидените средства од став 1 на овој член, 90% се доделуваат по пат на јавен повик
согласно одредбите од овој правилник, додека 10% од предвидените средства од став 1 на
овој член се распределуваат со поднесување на барање и тоа во исклучителни ситуации кои
се предвидени во член 49 од овој правилник.
Висината на финансиската помош која поединечно може да ја добие здружението во
тековната година по пат на јавен повик може да изнесува најмногу до 100.000денари.
Услови, начин и постапка за доделување на финансиска помош
Член 27
Доделувањето на финансиска помош на здруженија на граѓани се врши врз основа на јавен
повик објавен од страна на Градоначалникот.
Јавниот повик се објавува на веб страницата на Општина Делчево и во средствата за јавно
информирање.
Јавниот повик се објавува на почетокот на календарската година (јануари до март).
Рокот за пријавување изнесува 15 дена од денот на објавата на повикот.
Член 28

На јавниот повик можат да се пријават сите здруженија на граѓани кои се кои се
регистрирани и активно дејствуваат на територија на Општина Делчево најмалку 2 години
пред објавувањето на повикот.
Член 29
Јавниот повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, содржи:
- назив на органот кој го објавува повикот ;
-приоритетни области и цели;
- општи услови кои треба да ги исполнат пријавените;
- критериуми кои треба да ги исполнат пријавените;
-временска рамка за спроведување на проектите ;
- висина на средства која може да ги добие здружението;
- потребна документација која треба да ја достават ;
-начин на пријавување ;
- рок за поднесување на пријавите;
- адреса на која треба да се испратат документите.
Член 30
Граѓанските здруженија кои ќе се пријават на јавниот повик кон пријавата треба да
достават:
- тековна состојба од Централен регистар на Р.М. не постара од шест месеци (копија или
оригинал) ;
- решение за упис во регистарот на Здруженија и фондации (Копија);
-извештај за искористени средства од Општина Делчево(за оние кои добиле средства во
претходната година);
- профил на организацијата со листа на досега реализирани проекти;
- годишна програма на активности за тековната година;
- предлог-проект ;
- изјава од одговорното лице на здружението дека за истиот проект нема одобрено или
добиено финансиски средства од други институции или организации.
Член 31
Здруженијата можат да поднесат само една пријава за финансиска помош или да поднесат
повеќе пријави за финансиска помош во разни области на делување.
Доколку здруженијата поднесат повеќе пријави истите можат да добијат финансиска помош
само за еден проект или само за програма.
Здруженија можат да аплицираат преку заеднички проекти во соработка со Општината.
Здруженија можат да аплицираат партнерски со други здруженија од Општината преку
заеднички проект.
Член 32
Општината во почетокот на календарската година(од јануари до март) во тековната година,
објавува јавен повик за доделување на финансиска помош на граѓански здруженија.
Пријавата и документација пропишана во член 30 се доставува во архивата на Општина
Делчево, по пошта или во електронска форма.
Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „ Не отварај“ и со
назнака „за јавен повик за доделување на финансиска помош на граѓански здруженија “.
Пријавата се доставува во еден примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното лице
на здружението.
Во електронска форма пријавите и документацијата се праќаат на официјалната електронска
адреса на Општина Делчево со назнака „за јавен повик за доделување на финансиска помош
на граѓански здруженија “.

Комисија
Член 33
Постапката за доделување финансиска помош на граѓански здруженија ја спроведува
Комисија за доделување на финансиска помош на граѓански здруженија согласно одредбите
на овој Правилник.
Член 34
Комисијата за доделување на финансиска помош на граѓански здруженија (во натамошниот
текст Комисија) ја формира Градоначалникот на Општина Делчево со Решение од редот на
вработените во општинската администрација и од редот на членовите на советот на Општина
Делчево.
Член 35
Комисијата ги има следните надлежности:
-објавува јавен повик;
- ги утврдува критериумите за пријавување;
- ги отвори и разгледа пријавите;
- утврдува листа на пријавени согласно утврдените критериуми;
- доставува предлог листа до Градоначалникот;
- ја следи реализацијата на проектите и програмите;
- ги разгледува финансиските извештаи на здруженијата ;
Член 36
Комисијата работи на седници.
Седницата на Комисијата ја свикува и со неа раководи претсетателот на Комисијата.
За текот на седницата на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој се
потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.
Претседателот и членовите имаат право во записникот да внесат издвоено мислење.
Член 37
Претседателот на Комисијата е должен во рок од најмногу 15 дена по истекот на
предвидениот рок за доставување на пријавите да свика седница на Комисијата за
разгледување на поднесените пријави.
Член 38
Комисијата најпрвин утврдува дали пристигнатите пријави се комплетни и дали се доставени
во предвидениот рок.
Ако пријавите се некомплетни и ненавремени, Комисијата дава предлог до Градоначалникот
за отфрлање на пријавата.
Член 39
Комисијата врши проценка на пристигнатите пријави по критериумите кои ќе ги утврдат пред
распишување на јавниот повик.
Комисијата го задржува правото да не ги додели сите предвидени средства, доколку врз
основа на доставените пријави, увиди дека квалитетот на проектите и програмите не се на
задоволително ниво, односно поголем дел од проектите и програмите не ги задоволуваат
утврдените критериуми.

Член 40
Комисијата донесува предлог листа за доделување финансиска помош која го потпишува
претседателот на Комисијата и ја доставува до Градоначалникот.
Член 41
Одлуката за доделување на финансиска помош ја донесува Градоначалникот на Општина
Делчево во рок од 15 дена од приемот на предлог листата на Комисијата.
Склучување на договор
Член 42
Помеѓу Општина Делчево и здружението кое има добиено финансиски средства, се склучува
Договор со кој се регулираат меѓусебните права и обврски.
Договорот се склучува во рок од 15 дена сметано од денот на донесувањето на одлуката за
доделување на финансиска помош .
Член 43
Договорот за финансиска помош на граѓански здруженија ги содржи следниве елементи:
- страни на договорот;
- предмет на договорот;
- обврски на договорните страни;
- начин на исплата на доделените средства;
- рок на важност на договорот;
-причини за раскинување на договор.
Член 44
Финансиската помош што ќе ја добијат здруженијата, Општината ќе им ја исплати сукцесивно
во текот на годината во зависност од расположливите средства во Буџетот.
Контрола на наменското користење на средствата за финансиска помош
Член 45
Доделените финансиски средства здруженијата ги користат исклучиво за намената за која се
доделени и на начин определен во предлог проектот или програмата.
Здруженијата кои имаат добиено финансиски средства се должни да поднесуваат
полугодишни и годишни финансиски извештаи за наменското користење на средствата за
финансиска помош.
Полугодишниот извештај се доставува најдоцна до 31 Јули во тековната година, а годишниот
финансиски извештај се доставува најдоцна до 31 Декември и истите содржат податоци за
начинот, намените и периодот на трошење на средствата, ефектите од користењето на
средствата, а во прилог се доставува детален приказ за потрошените средства поткрепен со
документација.
Член 46
Доколку се утврди дека средства кои ги добило здружението не ги искористило согласност со
намената и согласно договорот, Општината ќе бара да се вратат примените средства.
Член 47
За време на реализацијата на проектот здруженијата кои добиле финансиска помош
задолжително треба да обезбедат видливост на поддршката од Општината преку користење

на логото на Општината.
При организација на јавни настани поврзани со проектот кој добил финансиска
помош, здруженијата треба да вршат покана за присуство на официјални лица од
Општината.
Член 48
Комисија за доделување на финансиска помош ја следи реализацијата на проектите и
програмите и врши разгледување на финансиските извештаи на граѓанските здруженија за
наменско користење на средствата и ја утврдува:
- навременоста на доставување на извештајот;
-целовитоста на извештајот;
- наменско/ненаменското користење на средствата;
Врз основа на финансискиот извештај и врз основа на постигнатите резултати комисијата
утврдува кои пријави ќе бидат земени во предвид за доделување односно недоделување на
средства со следниот јавен повик.
Доделувањето на финансиска помош со барање
Член 49
Во исклучителни ситуации здруженија на граѓани можат да поднесат барање за доделување
на финансиска помош после објавувањето на јавниот повик и тоа само под следните услови:
- барањето да се однесува за проекти, програми и настани кои се од значење за Општината,
а кои барателот не можел да го предвиди пред објавување на јавниот повик;
- подносителот на барањето да нема добиено финансиска помош преку јавниот повик во
тековната година ;
- да не се распределени сите средства предвидени за финансиска помош за здруженија на
граѓани.
Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член може да изнесува најмногу до
10.000денари.
Постапката за доделување на финансиска помош од став 1 на овој член се покренува со
поднесување на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Комисијата го разгледува барањето и констатира дали се исполнети условите од став 1 точка
1, 2 и 3 и дава предлог до Градоначалникот на Општината.
По доставувањето на предлогот Градоначалникот на Општина Делчево донесува Решение за
одобрување или одбивање на барањето за доделување на финансиска помош.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 50
Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина
Делчево.
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за утврдување
на критериумите, условите и постапката за доделување на парична помош бр.07-157/1 од
21.01.2014година

Бр. 09 – 333/1
23.02.2018 година
Делчево

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

5.
Врз основа на член 22, член 36 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник 5/2002), член 11, член 12 и член 214 од Законот за социјална заштита (Сл. Весник на
РМ бр. 148/2013........163/2017), а во врска со член 15 точка 7 од Статутот на Општина
Делчево („Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013) Советот на Општина
Делчево на својата Петта седница, одржана на ден 23.02.2018 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се одредуваат критериумите, условите и постапката за доделување на
еднократна парична помош и висината на паричната помош која ја доделува Општина
Делчево на физички лица.
Член 2
Право на користење на еднократна парична помош согласно одредбите од овој Правилник
можатда остварат само физички лица кои што се жители на Општина Делчево.
Член 3
Во Буџетот на Општина Делчево за секоја година посебно се предвидуваат средствата кои се
доделуваaт на физички лица во вид на :
1. Еднократна парична помош за социјално загрозени лица;
2. Еднократна парична помош за лекување;
3. Еднократна парична помош за смртен случај;
4. Еднократна парична помош за лица настрадани од природни непогоди;
5. Еднократна парична помош за новороденче;
6. Еднократна парична помош за прво новороденче.
II. КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ
Еднократна парична помош за социјално загрозени лица
Член 4
Општина Делчево доделува еднократна парична помош за задоволување на потребите на
лице или семејство кое се нашло во положба на социјална односно материјална загрозеност.
Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува од 1.000 до 2.000 денари.
Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на физички лица без средства за
егзистенција и физички лица корисници на минимална социјална помош.
Постапката за доделување на парична помош на социјално загрозени лица се поведува со
поднесување на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на неговите
лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за социјално

загрозени лица за барателот и членовите на неговото семејството е:
- важечка лична карта на барателот;
- потврди од Агенцијата за вработување на Р.М.;
- потврда од Центар за социјални работи;
- уверение за имотна состојба од Управата за јавни приходи;
- трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 6 алинеи 2, 3, 4 на овој член, Општина Делчево ги прибавува по
службена должност по електронски пат со надлежните институции, по дадената писмена
согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во
постапката за остварување на правото на парична помош.
Документите од став 6 алинеи 1 и 5 на овој член подносителот на барањето ги приложува на
увид.

Еднократна парична помош за лекување
Член 5
Еднократна парична помош се доделува на физички лица за лекување во државата и во
странство, а кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за лекување.
Висината на паричната помош од став 1 на овој член се доделува според следните
критериуми:
1. Лекување со оперативен зафат надвор од државата до 10.000 денари;
2. Лекување надвор од државата до 6.000 денари;
3. Лекување со оперативен зафат во државата до 6.000 денари;
4. Лекување со соодветни испитувања до 4.000 денари.
Во исклучителни ситуации висината на паричната помош може да биде и повисока од
утврдената во став 2 на овој член, а најмногу до 30.000денари и тоа кога барателот е во
живото-загрозувачка состојба и му се потребни повеќе финансиски средства за да изврши
оперативен зафат.
Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на лица чии вкупни месечни примања
во семејството не надминуваат износ од 30.000денари.
Постапката за доделување на парична помош за лекување се поведува со поднесување на
писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на неговите
лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за лекување за
барателот и членовите на неговото семејството е:
- важечка лична карта на барателот;
- Медицинска документација(специјалистички упати, наоди од специјалист, извештај за
историјат на болеста, отпусни листи, медицински потврди од соодветни здравствени установи
за болничко лекување, потврда/извештај за закажана хируршка интервенција и слично);
- потврди за нето плата на секој член од семејството во последните три месеци (за вработени
членови на семејството);
- потврди од Агенцијата за вработување на Р.М. (за невработени членови на семејството) ;
- потврда од Центар за социјални работи (за корисници на социјална помош);
- трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 7 алинеи 4 и 5 на овој член, Општина Делчево ги прибавува по
службена должност по електронски пат со надлежните институции, по дадената писмена
согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во
постапката за остварување на правото на парична помош.
Документите од став 7 алинеи 2 и 3 на овој член ги приложува подносителот на барањето,
додека документите од став 7 алинеи 1 и 6 ги дава само на увид.

Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се поднесува
во рок од три месеци од извршениот оперативен зафат или завршувањето на лекувањето.

Еднократна парична помош за смртен случај
Член 6
Еднократна парична помош ќе се доделува на семејства кои се соочуваат со смртен случај, а
не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за истиот.
Висината на паричната помош од став 1 на овој член е до 5.000 денари.
Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на невработени лица или на лица чии
вкупни месечни примања во семејството не надминуваат износ од 12.000 денари.
Постапката за доделување на парична помош за смртен случај се поведува со поднесување
на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на неговите
лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за за смртен случај за
барателот и членовите на неговото семејството е:
- важечка лична карта на барателот;
- извод од матичната книга на умрените ;
- потврди за нето плата на секој член од семејството во последните три месеци (за вработени
членови на семејството);
- потврди од Агенцијата за вработување на Р.М. (за невработени членови на семејството) ;
- потврда од Центар за социјални работи (за корисници на социјална помош);
- трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 6 алинеи 2, 4 и 5 на овој член, Општина Делчево ги прибавува по
службена должност по електронски пат со надлежните институции, по дадената писмена
согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во
постапката за остварување на правото на парична помош.
Документите од став 6 алинеа 3 на овој член ги приложува подносителот кон барањето,
додека документите од став 6 алинеи 1 и 6 ги дава само на увид.
Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се поднесува
во рок од три месеци од настанувањето на смртниот случај.
Еднократна парична помош за лица настрадани од природни непогоди
Член 7
Еднократна парична помош ќе се доделува на поединец или семејство кое се нашло во
положба на природна непогода (земјотрес, поплава, пожар).
Паричната помош од став 1 се доделува само за оштетени објекти.
Висината на паричната помош се доделува во зависност од причинетата штета и вкупните
примања на семејството и е поделена во две категории:
- Прва категорија – до 15.000 денари на семејства со вкупни примања до 20.000 денари.
- Втора категорија – до 10.000 денари на семејства со вкупни примања над 20.000 денари.
Во исклучителни ситуации висината на паричната помош може да биде и повисока од
утврдената во став 3 на овој член, а најмногу до 30.000денари и тоа кога на барателот кој се
соочил со природни непогоди му е предизвикана штета од големи размери и тоа само за
објекти наменети за домување.
Постапката за доделување на парична помош за лица настрадани од природна непогода се
поведува со поднесување на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на неговите
лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за за лица настрадани

од природна непогода за барателот и членовите на неговото семејството е:
- важечка лична карта на барателот;
-записник или наод и мислење за утврдената состојба од претрпена природна непогода
издаден од надлежен орган;
-потврди за нето плата на секој член од семејството во последните три месеци (за вработени
членови на семејството);
- потврди од Агенцијата за вработување на Р.М. (за невработени членови на семејството);
-потврда од Центар за социјални работи (за корисници на социјална помош);
- трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 7 алинеи 4 и 5 на овој член, Општина Делчево ги прибавува по
службена должност по електронски пат со надлежните институции, по дадената писмена
согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во
постапката за остварување на правото на парична помош.
Документите од став 7 алинеи 2 и 3 на овој член ги приложува подносителот кон барањето,
додека документите од став 7 алинеи 1 и 6 ги дава само на увид.
Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се поднесува
во рок од три месеци од настанувањето на природната непогода.
Еднократна парична помош за новороденче
Член 8
Право на еднократна помош за новороденче има мајката која родила едно или повеќе
живородени деца (близнаци, тројка или повеќе).
Висината на парична помош за секое новороденче изнесува 3.000 денари.
Постапката за доделување на парична помош за новороденче се поведува со поднесување на
писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на неговите
лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за новороденче:
- Важечка лична карта од мајката;
- Извод од матичната книга на родените за детето ;
-трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 5 алинеа 2 на овој член, Општина Делчево ги прибавува по службена
должност по електронски пат со надлежните институции, по дадената писмена согласност на
подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во постапката за
остварување на правото на парична помош.
Документите од став 5 алинеи 1 и 3 на овој член подносителот на барањето ги приложува на
увид.
Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се поднесува
во рок од три месеци од раѓањето на детето.
Исклучок од став 1 на овој член право на еднократна парична помош за новороденче може
да добие таткото само во случај на смрт на мајката.
Доколку барателот ги исполнува пропишаните услови, Градоначалникот на Општина Делчево
донесува решение за доделување на еднократна парична помош за новороденче.
Еднократна парична помош за прво новороденче
Член 9
Право на еднократна помош за прво новороденче има мајката која ќе го роди првото
новороденче во тековната годината на територијата на Општина Делчево.
Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува 10.000денари.
Остварувањето на правото на парична помош за прво новроденче го исклучува правото за
користење на парична помош за новороденче по член 8 од овој правилник.

Постапката за доделување на парична помош за прво новороденче се поведува со
поднесување на барање од страна на Општина Делчево до ЈЗУ Здравен дом,,Гоце Делчев,,
Делчево.
ЈЗУ Здравен дом,,Гоце Делчев,, Делчево ја известува Општина Делчево кога ќе се роди
првото новороденче во годината.
Градоначалникот на Општина Делчево врз основа на добиеното известување донесува
решение за доделување на еднократна парична помош за прво новороденче во Општина
Делчево.
Исклучок од став 1 на овој член право на еднократна парична помош за прво новороденче
може да добие таткото само во случај на смрт на мајката.
Член 10
Правото на користење на парична помош од член 4, член 5, член 6 и член 7 на овој
правилник, барателот може да го оствари само еднаш во текот на една календарска година.
Исклучок на став 1 од овој член барателот може да оствари парична помош и двапати во
текот на една календарска година, доколку лицето кое по остварувањето на парична помош
за социјална загрозеност во тековната година, се соочи со природна непогода или му се
потребни средства за оперативен зафат, а кои можат да бидат основи за поднесување на
барање за доделување парична помош.
III. КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ПОМОШ
Член 11
По поднесени барања за доделување на парична помош од член 4, член 5, член 6 и член 7 на
овој Правилник одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на
Комисијата за доделување на парична помош.
Член 12
Комисијата за доделување на парична помош(во натамошниот текст Комисија) ја формира
Градоначалникот на Општина Делчево со Решение од редот на вработените во општинската
администрација.
Член 13
Комисијата ги разгледува поднесените барања и констатира дали барателите ги исполнуваат
условите за доделување на парична помош согласно одредбите од овој Правилник.
Член 14
Комисијата работи на седници што ги свикува и со кои раководи Претседателот на
Комисијата.
За текот на седницата на Комисијата се води Записник.
Член 15
Претседателот на Комисијата е должен еднаш во месецот да свика седница на Комисијата за
разгледување на поднесените барања.
Член 16
Комисијата најпрвин утврдува дали поднесените барања се комплетни и дали се поднесени

во рок кој е пропишан со овој правилник .
За некомплетните и ненавремено поднесени барања, Комисијата дава предлог до
градоначалникот да донесе решение со кое ќе го отфрли барањето за доделување на
еднократна парична помош.
Член 17
Доколку барањето е комплетно и е поднесено согласно пропишаниот рок Комисијата ја
проверува основаноста на барањето и дава предлог до Градоначалникот согласно член 11 од
овој правилник.
Член 18
Предлогот за доделување на парична помош го потпишува претседателот на Комисијата и го
доставува до Градоначалникот.
Член 19
По доставувањето на предлогот Градоначалникот на Општина Делчево донесува Решение за
одобрување или одбивање на барањето за доделување на парична помош.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина
Делчево.
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за утврдување
на критериумите, условите и постапката за доделување на парична помош бр.07-157/1 од
21.01.2014година
Бр. 09 -334/1
23.02.2018 година
Делчево

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

6.
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 Петта редовна седница, одржана на
ден 23.02.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 4
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево зa 2017 година, за квартал 4, за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 335/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.02.2018 год.
Делчево

Претседател,
Драган Maневски,с.р.

7.
Врз основа на член 85-а од Законот за даноците на имот (“Службен Весник на Република
Македонија” бр. 61/04 , 92/07, 102/08, 35/11 и 53/11) и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр 5/2002), Советот на Општина Делчево на својата
5.седница, одржана на ден 23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за вршење на траен отпис на даночна обврска-комунална такса
за истакната фирма во општина Делчево
Член 1
Се врши траен отпис на даночна обврска-комунална такса за истакната фирма во
Општина Делчево на 179 даночни обврзници.
Вкупниот износ на отпис на долг по основа на комунална такса за истакната фирма е
3.239.629,00 денари заклучно со состојба 31.12.2017 година.
Член 2
Отписот на побарувањата по основ на комунална такса за истакната фирма се врши
заради бришење на правните субјекти од евиденцијата на Централен регистар на Република
Македонија и кон истите не може да се поведе ниту една правна постапка за наплата на долгот.
Наведените обврзници од Прилог-Листата која е составен дел на оваа одлука се бришат
од Регистарот/евиденцијата на даночни обврзници во Општина Делчево.
Член 3
Составен дел на оваа одлука е Листа од Одделението за буџетска контрола,
сметководство и администрирање на даноци-Општина Делчево бр.11-286/1 од 15.02.2018
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-336/1
23.02.2018 година
Делчево

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

8.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ
бр.5/2002), a согласно известувањето од Централен регистар на Република Македонија,
Советот на Општина Делчево на својата Петта седница, одржана на ден 23.02.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за вршење на отпис на побарување од купувачи
Член 1
Се врши отпис на побарување од вкупно 13 купувачи утврдени во листата на Одделението
за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при Општина Делчево што
е составен дел на оваа одлука.

Вкупниот износ на отписот на побарување со оваа одлука изнесува 428.660,00 денари,
заклучно со состојба 31.12.2017 година.
Член 2
Отписот на побарувањето се врши поради бришење на правните субјекти од член 1 на оваа
одлука од евиденцијата на Централен регистар на Република Македонија, а согласно
известување бр.08-1642/2 од 28.11.2017година на Централен регистар на Република
Македонија.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на
даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 -337/1
23.02.2018 година
Делчево

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

9.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002), a согласно известувањето од Централен регистар на Република Македонија,
Советот на Општина Делчево на својата Петта седница, одржана на ден 23.02.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за вршење на отпис на обврски спрема добавувачи
Член 1
Се врши отпис на обврски спрема вкупно 26 добавувачи утврдени во листата на Одделението
за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при Општина Делчево што
е составен дел на оваа одлука.
Вкупниот износ на отписот на обврските со оваа одлука изнесува 479.000,00 денари,
заклучно со состојба на 31.12.2017 година.
Член 2
Отписот на обврските се врши поради бришење на правните субјекти од член 1 на оваа
одлука од евиденцијата на Централен регистар на Република Македонија, а согласно
известување бр.08-1642/2 од 28.11.2017година на Централен регистар на Република
Македонија.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на
даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 – 338/1
23.02.2018 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.Врз основа на член 363 од Законот за облигационите односи („Службен весник на
Република Македонија“ број 18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009
и 161/2009) и член 36 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата Петта седница, одржана на ден
23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за вршење на отпис на застарени обврски спрема добавувачи
Член 1
Се врши отпис на обврски спрема вкупно 24 добавувачи утврдени во листата на
Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при
Општина Делчево што е составен дел на оваа одлука.
Вкупниот износ на отписот на обврските со оваа одлука изнесува 601.111,00 денари
заклучно со состојба на 31.12.2017 година.
Член 2
Отписот се врши поради застареност на обврските од член 1 на оваа одлука.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на
даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 – 339/1
23.02.2018 година
Делчево

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

11.Врз основа на член 25 од Законот за полицијаЗаконот за полиција (Службен весник на
Република Македонија“ бр114/06), Законот за дополнување наЗаконот за полиција(,,Службен
весник на Република Македонија“ бр.6/09), Законот за изменување и дополнување на
Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.145/12),Законот за
изменување и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.41/14), Законот за изменување и дополнување на Законот заполиција
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.33/15)и Одлуката на Уставниот, суд на
Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ број 148/08), како и
член 36 став 1 т.13 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 5.редовна седница, одржана на 23.02.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево
1. Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот на
Полициската станица од општа надлежност-Делчево.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
општина Делчево“.
3. Заклучокот со Извештајот да се достави до:
- Министерот за внатрешни работи на РМ;
- Народниот правобранител на РМ.

Број 09-340/1
23.02.2018 год.
Делчево

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

12.
Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и
член 22 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево„ бр.15/20013)
а согласно Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на
награди и признанија на Општина Делчево, бр.09-166/1 од 30.01.2018 година, Советот на
Општина Делчево, на својата Петта седница, одржана на ден 23.02.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување на членови на Комисијата за доделување на награди и признанија на
Општина Делчево
I.
За членови на Комисијата за доделување на награди и признанија на Општина
Делчево се именуваат:
1. Драган Маневски - член на Советот на Општина Делчево, претседател
2. Сашко Ивановски - член на Советот на Општина Делчево, член
3. Љупчо Прачковски (истакнати научни, просветни, културни и член
спортски раб)
4. Миле Ѓорѓијоски (истакнати научни, просветни, културни и член
спортски раб)
5. Слободан Илиоски (истакнати научни, просветни, културни и член
спортски раб)
6. Снежана Трајкова - државен службеник во Општина Делчево, член
7. Тони Стоименовски - државен службеник во Општина Делчево, член
II.
Мандатот на членовите на Комисијата за доделување на награди и признанија на
Општина Делчево трае 4 (четири) години.
III.
Надлежностите на Комисијата се уредени во Правилникот за начинот, условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина
Делчево, бр.09-166/1 од 30.01.2018 година.
IV.
Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево„.
Број 09-341/1
23.02.2018 година
Делчево

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

13.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на
Општина Делчево, на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02.2018 година
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект – по барање на Анка Костадиновска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-596 од 15,08,2011 година, од страна на Анка Костадиновска ул.,, Маршал Тито,,
108 Делчево , за бесправно изграден објект , Помошен објект , означен во елаборат како
зграда бр.2 изграден на КП бр. 1840 запишан во имотен лист бр. 11032 КО Делчево з
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 09-342/1
23.02.2018 година
Делчево

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

14.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект – по барање на Санде Мирчевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12729 од 17.08.2011 година, од страна на Санде Мирчевски ул. ,,К Ј Питу ,, бр, 24 Делчево за
бесправно изграден објект, Помошен објект, означен во елаборат како зграда бр.2 изграден

на КП бр. 3474 запишана во имотен лист бр. 9554 КО Делчево .
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 09-343/1
23.02.2018 година
Делчево

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

15.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука – по барање на на Атанас Узунски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-731 од 17,08,2011 година, од страна на Атанас Узунски с.Тработивиште за бесправно
изграден објект , Станбена кука, означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП бр.
804/1 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 574, и кој бесправен објект е надвор
од урбанистички плански опфат .
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 09-344/1
23.02.2018 година
Делчево

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

16.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука – по барање на на Магда Атанасова
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12372 од 27,07,2011 година, од страна на Магда Атанасова ул. ,, Острец ,, бр, 53 Делчево за
бесправно изграден објект , Викенд кука , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на
КП бр. 3429 запишана во имотен лист бр. 9481 КО Делчево .
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 09-345/1
23.02.2018 година
Делчево

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

17.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Доградба на станбена кука –по барање на Атанас Узунски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-731 од 17.08.2011 година, од страна на Атанас Узунски с.Тработивиште за бесправно
изграден објект, Доградба на станбена кука, означен во елаборат како зграда бр. 4 изграден
на КП бр. 804/1 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 574, и кој бесправен објект
е надвор од урбанистички плански опфат .

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 09-346/1
23.02.2018 година
Делчево
18.

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

Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02. 2018 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура за – Реконструкција
(каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,, -изградба на 10(20) кв кабелски вод на делница ,, ТС ХотелТС Чимеви Бавчи,, - Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура
– Реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,, -изградба на 10(20) кв кабелски вод на
делница ,, ТС Хотел-ТС Чимеви Бавчи,, - Делчево.
Член 2
Потребата за Реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,, -изградба на 10(20) кв кабелски
вод на делница ,, ТС Хотел-ТС Чимеви Бавчи,, - Делчево е решавање на долгогодишни проблеми што
произлегуваат од преоптоварување на мрежата, безбедност на граганите и корисниците и ослободување на површини
согласно урбанистичката документација.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската
регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 347/1
23.02. 2018год.
Делчево

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

19.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на

својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Фекална канализација
која поминува низ дел од населба Басарица и дел од постојната населба покрај
локалниот пат Л-2 од Делчево- с.Киселица- с.Вратиславци во Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација Проект за инфраструктура –Фекална канализација која поминува низ дел од населба
Басарица и дел од постојната населба покрај локалниот пат Л-2 од с.Киселица до
с.Вратиславци во Делчево.
Член 2
Потребата за Фекална канализација која поминува низ дел од населба Басарица и дел
од
постојната
населба
покрај
локалниот
патЛ-2
од
Делчевос.Киселица- с.Вратиславци во Делчевое решавање на долгогодишни проблеми што
произлегуваат однемање на фекална канализација на поголем број објекти на патот Л- 2 во
непосредна близина на Делчево.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно
законската регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“
Број 09 –348/1

СОВЕТ НА ОПШТИНАДЕЛЧЕВО

23.02.2018год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на

својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура
за – Реконструкција (каблирање) на дел од ДВ 10 кв ,, Ново Делчево,, -ул Пере
Тошев – Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација Проект за инфраструктура –Реконструкција (каблирање) на дел од ДВ 10 кв ,, Ново Делчево,,
-ул Пере Тошев - Делчево.
Член 2
Потребата за Реконструкција (каблирање) на дел од ДВ 10 кв ,, Ново Делчево,, -ул Пере Тошев
- Делчевое решавање на долгогодишни проблеми што произлегуваат од преоптоварување на
мрежата, безбедност на граганите и корисниците и ослободување на површини согласно
урбанистичката документација.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно
законската регулатива.
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09 – 349/1
23.02. 2018год.
Делчево

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

21.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот( „Службен весник на РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на
својата 5. редовна седница, одржана на ден 23.02. 2018 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура
за – Реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,, -изградба на
10(20) кв кабелски вод на делница ,, ТС Стара Кожара -ТС Културен дом,, столб
пред р Брегалница – Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација Проект за инфраструктура –Реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,,
-изградба на 10(20) кв кабелски вод на делница ,, ТС Стара Кожара -ТС Културен дом,, столб
пред р Брегалница - Делчево
Член 2
Потребата за Реконструкција (каблирање) на надземен ДВ 10 кв извод,,Хотел,, -изградба на
10(20) кв кабелски вод на делница ,, ТС Стара Кожара -ТС Културен дом,, столб пред р
Брегалница - Делчевое решавање на долгогодишни проблеми што произлегуваат
одпреоптоварување на мрежата, безбедност на граганите и корисниците и ослободување на
површини согласно урбанистичката документација.

Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно
законската регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09 –350/1
23.02. 2018год.
Делчево

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

22.Врз основа на член 20-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/14; 44/2015; 193/15; 31/16; 55/13;
144/12;163/13 и 42/14), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 5. редовна
седница, одржана на ден 23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување е на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето
на Општина Делчево за 2018
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши Изменување на Програмата за изработка урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2018 година бр. 09-144/1 од 30.01.2018 година,
донесена од страна на Советот на Општина Делчево.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево
за 2018 година бр. 09-144/1 од 30.01.2018 година донесена од страна на Советот на Општина
Делчево,се врши следната измена:
Наместо да стои :
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.,, М.М. 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,,
Треба да стои:
7. Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана единица
1 блок 1,4 -измена и дополна, со граници:
- северозападна страна по осовината на улица бр. 1
- југозападна страна по осовината на улица Методија Митевски Брицо
- североисточна страна по осовината а улица бр. 5 по осовината на пешачка патека која
излегува на улица бр . 2
- југоисток по осовина на улица бр. 2, до спој со пешачка улица
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно
законската регулатива на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно неговата
Забелешка- Изјава дедена во Барањето.
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на

Општина Делчево,,.
Број 09-351/1
23.02.2018 година
Делчево

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

23.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 5.редовна седница, одржано на ден 23.02.2018
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за спроведувањето
на Програмата за јавна чистота во Општина Делчево за 2017 година
1. Се усвојува Извештајот за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во
Општина Делчево за 2017 година;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денотна објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево;
Број 09-352/1
23.02.2018 година
Делчево

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

24.
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за управување со отпад („Сл.весник на РМ“ бр.68/2004
и 71/2004) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а
согласно член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 5.редовна седница, одржана
на ден 23.02. 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот извештај за спроведување
на Програмата за управување со отпадот
во општина Делчево за 2017 година
1.Советот на Општина Делчево дава согласност на Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за управување со отпадот во општина Делчево за 2017 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-353/1
23.02.2018 год.
Делчево

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

25.Врз основа на член 12 од законот за јавна чистота (Службен весник на Р.М.,бр.111/08),
член 7 од Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево (Службен глесник
на Општина Делчево,, бр.8 од 17.11.2008) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Делчево на 5. Седница

одржана на ден 23.02.2018 годинаја донесе следната :
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2018ГОДИНА
ВОВЕД
Под поимот одржување на јавна чистота се подразбира чистење (миење и метење) на јавните
површини и отворените простори на јавните објекти како и чистење на мраз во зимски
услови.
Со Програмата за одржување на јавната чистота се предвидуваат видот и обемот на работите
што треба да се извршат, финансиските средства потребни за реализација како и временските
рокови за извршување на работите и динамиката и начинот на извршување на работите.
Согласно Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево донесена од Советот
на Општина Делчево број 07-701/1 од 14.11.2008 година, одржувањето на јавната чистота во
Општина Делчево го врши Јавното комунално претпријатие ,,Брегалница,, Делчево.
ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Со Програмата се предвидени работи за одржување на јавната чистота од следните јавни
површини: улици, тротоари, плоштади, кејови, мостови, паркинг простори, пазаришен простор,
пешачки патеки, парковски површини и градско зеленило и други уредени отворени простори.
Во одржувањето на јавната чистота ќе се извршуваат следните работи:
-Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и други јавни
површини,
-Миење на улиците и јавните површини,
-Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење
на корпи за отпадоци и отстранување на атмосферски наноси,
-Чистење на снегот и мразот во зимски услови од тротоарите и јавните паркинг простори,
-Вонредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на штети од истите.
ДИНАМИКА, ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Метењето на улиците и другите јавни површини (тротоари, пешачки патеки, паркинг
простори) во централното градско подрачје, каде јавнитре површини се со густа фреквенција
на движење ќе се врши секој работен ден во неделата освен во зимски услови кога има
поголема количина на снег и мраз мразот од тротоарите и пешачките патеки.
Во зависност од временскиот период во годината метењето на улиците ќе се врши:
-Од 06.00-14.00 часот во периодот од 01.04 до 31.10 (летен период)
-Од 07.00-15.00 часот во период од 01.11 до 31.03 (зимски период)
Ред.бр

Улица – јавна површина

1

Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)

2

Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од
двете страни на булеварот, до стара зграда на Општина
Делчево)

3

Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до Шумско стопанство)

4

Ул.,,Индустриска,, (Од спој со Бул.Македонија, ул.Светозар

Марковиќ, до ул.,,Маршал Тито,,)
5

Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски
Парк АСНОМ

6

Кеј на Ослободување (Од мостот до Градски стадион)

7

Градски Пазар

8

Паркинг пред Спомен дом АСНОМ

9

Паркинг пред Здравен дом

10

Детски игралишта во Милково Брдо, Стар расадник и игралиште
зад Стар пожарен дом

11

Парк на Кеј на Ослободување

12

Детско игралиште во Ново Делчево

13

Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Пере Тошев,,

14

Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,

15

Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,
Вкупна површина од 20.500м2

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (01.06 до 30.09) во временскиот
интервал од 04 – 07 часот еднаш во неделата
Ред.бр

Улица – јавна површина

1

Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)

2

Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од
двете страни на булеварот, до стара зграда на Општина
Делчево)

3

Булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до
раскрсница со улица ,,Скопска,,)

4

Ул.,,Индустриска,, (Од спој со Бул.Македонија, ул.Светозар
Марковиќ, до ул.,,Маршал Тито,,)

5

Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прке,,-Градски
Парк АСНОМ
Вкупна површина од 10.700м2

УЛИЦИ И ПОВРШИНИ ОД КОИ СЕ СОБИРААТ ОТПАДОЦИ
Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на корпи за
отпадоци, отстранување на атмосверски наноси (песок, камен, кал, лисја и сл. по поројни
дождови) се врши секој работен ден во годината.
-Голак сцена и спортски игралишта- еднаш годишно пред и после одржување на Голачки
фолклорни средби,
Ред.бр
1

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)

2

Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од
двете страни на булеварот, до стара зграда на Општина
Делчево)

3

Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до Шумско стопанство)

4

Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски
Парк АСНОМ

5

Градски Пазар

6

Градски парк пред Спомен дом АСНОМ

7

Парк на Кеј на Ослободување

8

Детско игралиште во Ново Делчево

9

Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Пере Тошев,,

10

Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,

11

Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,

12

Кеј на река Брегалница

13

Голак сцена и спортски игралишта
Вкупна површина 20.270м2

ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Во зимски услови кога улиците се прекриени со снег и е оневозможено редовното метење на
улиците и јавните површини опфатени со оваа Програма ЈПКД,,Брегалница,, Делчево ќе врши
чистење на снегот од тротоарите и нивно посипување со сол и песок во централното градско
подрачје како и кај детските установи, пешачки премини, мостовите, паркиралиштата и сите
други прометни јавни површини во градот.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е обврска на самите
корисници и сопственици на објектите.
Во зимски услови ќе се врши чистење на снегот и мразот од следните јавни површини:

Ред.бр

Улица – јавна површина

1

Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до
касарна)

2

Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалницасемафорите од двете страни на булеварот, до стара зграда на
Општина Делчево)

3

Тротоари на булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска
пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до раскрсница со улица ,,Скопска,,)

4

Тротоари на ул.,,Индустриска,,

5

Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,

6

Тротоари на ул.,,Кеј на ослободување-десниот тротоар гледано
во правец на градскиот базент)

7

Паркинг пред спомен дом АСНОМ

8

Паркинг пред Здравен дом,,Гоце Делчев,,

9

Градски пазар
Вкупна површина од 13.900м2

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
На потребни финансиски средства за спроведување на програмата за одржување на јавната
чистота во Општина Делчево за 2018 година
Ред.бр. Позиција
1

2

3

4

5

Ед.мера

Количина

Ед.цена

Вкупна цена

Метење на улици и јавни
површиниМ2
секојдневно(282 дена во
годината)

(20.500
х20.261)
5.350.500

0.15

802.575.00

Миење на улици 4мес.х4пати-16 пати во
годината

(10.700х16)
171.200
0.50

85.600.00

Собирање на отпадоци
од јавни површинисекојдневно 282д.

М2

(20.270х261 0.15
)
5.290.470

793.570.00

Чистење на снег и мраз
во зимски услови-зимски М2
период

13.900

8.50

118.150.00

Набавка и поставување
на улични корпи за
отпадоци

10

2.000.00 20.000.00

М2

Бр.

ВКУПНО

1.815.980.00
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018 ГОД.

Ред.бр.

приходи

1

Надомест за јавна чистота од домаќинствата

2

Надомест за јавна чистота од правни лица

ВКУПНО

Износ во ден.
1.416.000.00
404.000.00

1.820.000.00

Наплата на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе ја врши ЈПКД,,Брегалница,,Делчево преку доставување на фактурите за извршени комунални услуги.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на фактурите ќе се прикажува одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на буџетот
на Општина Делчево. На давателот на услугата ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево исплатата ќе се
врши врз основа на склучен договор по доставени фактури за извршени работи од страна на
ЈПКД,,брегалница,, Делчево.
Надзор над спроведувањето на оваа Програма врши Овластениот инспектор за комунални

работи и животна средина на Општина Делчево.

Бр.09-354/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.02.2018 год
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

26.

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 5. редовна седница,
одржана на ден 23.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување
на Статутот на Јавната локална библиотека
„Илинден„- Делчево
Член 1
Се дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната
локална библиотека „Илинден“ - Делчево, бр.02-18/2 од 12.02.2018 година
година,
донесена од страна на Управниот одбор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.

Број 09-355/1
23.02.2018 година
Делчево

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

27.
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 5.редовна седница, одржана
на ден 23.02.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево 2017/2018

1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево за учебната 2017/2018 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-356/1
23.02.2018 год.
Делчево

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

