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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 27.04. 2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 37. 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 37.седница која се одржа на ден 25.04.2016 година и тоа:
1.Заклучок за Извештајот за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион;
2. Заклучок за Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источнопланскиот регион за 2015-2019 година за 2015;
3.Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на локален пат Л18
отклон од Р523 с. Нов Истевник, делница отклон од Р523 до Балабанска маала;
4.Одлука за утврдување на намена на проектот „Реконструкција на локален пат Л18
отклон од Р523 с. Нов Истевник, делница отклон од Р523 до Балабанска маала;
5.Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести;
6.Оперативен план за заштита од поплави на територијата на општина Делчево.
7.Одлука за определување на места за изборни плакати;
8.Одлука за доделување награда патување на ученици од IV година од СОУ „М.М.Брицо“Делчево;
9.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Делчево за 2016 година;
10.Одлука за утврдување на Општ акт за село Ѕвегор, општина Делчево за кое нема
урбанистички план;
11.Одлука за финансиска помош на НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“-Делчево;
12.Одлука за за определување на простории за работа на комисиите и другите работни
тела на Советот на општина Делчево;
13.Одлука за определување на просторија за склучување брак на подрачјето на општина
Делчево;
15.Заклучок за усвојување на Информација за текот на донаторската акција „Со срце за
дневниот центар“.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-793/1
25.04.2016 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански, с.р.

1.Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник

на РМ“ бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 36.редовна седница, одржана на
ден 25.04.2016, донесе
ЗАКЛУЧОК
за Извештајот за работењето
на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2015 година
1. Извештајот за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за
2015 година, заедно со Годишниот финансиски извештај за 2015 година, кој е
составен дел на Извештајот за работењето, не се усвојува.
2. Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во
Штип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-779/1
25.04.2016 год.
Делчево

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

2.
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник на
РМ“ бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 36.редовна седница, одржана на
ден 25.04.2016, донесе
ЗАКЛУЧОК
за Годишниот Извештај за спроведување
на Програмата за развој на
Источно-планскиот регион за 2015-2019 година за 2015 година

1. Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно-планскиот
регион за 2015-2019 година за 2015 година, не се усвојува.
2. Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во Штип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-780/1
25.04.2016 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,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, Советот на општина
Делчево на својата 37. седница одржана на ден 25.04. 2016 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на локален пат Л18 отклон од
Р523 с.Нов Истевник делница отклон од Р523 до Балабанска маала“
Член 1
Со оваа одлука се утврдува како приоритет проектот „Реконструкција на локален пат Л18 отклон
од Р523 с.Нов Истевник делница отклон од Р523 до Балабанска маала“. Проектот ќе биде
финансиран од Програмата зa финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, Инвестиции
во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за:
инфраструктура и пристап до земјоделско земјиште по мерка 124, за аплицирање до Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот разво.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.

Бр.09-781/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.04.2016

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

4.
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, Советот на општина Делчево на својата 37. седница одржана на ден 25.04.
2016 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на намената на проект „Реконструкција на локален пат Л18 отклон од Р523 с.Нов Истевник делница
отклон од Р523 до Балабанска маала“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање на проектот „Реконструкција на локален пат Л18 отклон од Р523 с.Нов
Истевник делница отклон од Р523 до Балабанска маала“ Проектот ќе биде финансиран од Програмата зa финансиска
поддршка во земјоделието и руралниот развој, Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и
водостопанството наменети за: инфраструктура и пристап до земјоделско земјиште по мерка 124, за аплицирање до Агенцијата
за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот разво.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина Делчево“.

Бр.09-782/1
25.04. 2016 год.
Делчево

5.Врз основа на член 14 од

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

Законот за заштита на населението од заразни болести
(„Сл.весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14 и 150/15) и добиеното Мислење од
ЈЗУ Центарот за јавно здравје-Кочани бр. 1083-0201од 23.12.2015, и член 36 од Законот
за локална самоуправа, Советот на општина Делчево, на својата 37.седница, одржана на
ден 25.04.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести
Овој документ општина Делчево го изготвува како рефлексија на Стручното
мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за 2016 година и Стручниот
Елаборат за спроведување на општите мерки за заштита на населениото од заразни
болести за 2016 година, изработени од ЈЗУ-Центар за јавно здравје-Кочани.
Целта на Програмата е организирано спроведување на општите мерки за да се
појавата или намали, отстрани или искорени ширењето на заразните болести на
територијата на општина Делчево. Во Програмата се утврдени активностите,
извршителите, роковите и изворите на финасирање на мерките и активностите.
Општите мерки и активности ги организира и следи Локалната самоуправа во
соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Кочани, подрачна единица
Делчево.
За заштита на населението од заразни болести во 2016 година ќе се спроведат
следните општи мерки:
1. Обезбедување на чиста и здрава вода за пиење,
2. Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби,
3. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во објектите за храна
4. Обезбедување на хигиенско- технички услови во училишните и предучилишните
установи
5. Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води со цел заштита на човековата
околина од загадување
6. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населените
места и јавни површини
7. Превентивно-промоторни активности за унапредување на здравјето на населението
на територијата на општината.
1. Обезбедување на чиста и здрава вода за пиење
Согласно одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на
подрачјето на општина Делчево, организираното снабдување на најголемиот дел од
населението во општина Делчево го врши ЈПКД ,,Брегалница,,-Делчево преку градскиот
водовод.
Водоснабдувањето во дел од селата е во надлежност на споменатото претпријатие,
а дел од селски водовод или природни извори на вода.
а) Водоснабдување од градскиот водовод
Примарна грижа на општина Делчево ќе биде обезбедување на населението со
доволни количини на здравствено исправна и квалитетна вода за пиење и услови за
нејзино непрекинато користење.
За таа цел во 2016 година ќе се настојува да се спроведат следните активности:
– Изготвување на проект за предтретман на суровата вода од река Лошана
(коагулација со флокулација, седиментација и ламинарно таложење) на локација
под брана на река Лошана;
– Подобрување на мрежната инфраструктура и замена на старите вентили и
дотраени водоводни цевки;
– Испирање на водовдната мрежа по зони;
– Поставување на нови водомери со електронско читање;
– Спроведување на обука на одговорниот кадар за одржување на хигиената на
водата и заштита на животната средина;
– Воспоставување на НАССР систем за контрола на безбедноста на водата;
– Проекти за воведување на СКАДА систем за контрола на водоснабдувањето;
– Редовен мониторинг на состојбата на водоводните објекти и исправноста на водата.
Основниот мониторинг и информирањето на корисниците за квалитето на водата го
извршува територијално надлежниот регионален Центар за здравје Кочани, а
периодичните анализи ЈЗУ Институт за јавно здравје Скопје и тоа според утврдена
динамика.
б)Водоснабдување од други јавни водоснабдителни објекти

Правно неиздржано е со јавните водоснабдителни објекти и природни извори да
стопанисуваат нестручни лица(физички и правни). Прописите наложуваат со истите да
стопанисуваат јавни претпријатија со соодветен стручен кадар. До инплементацијата на
законската регулатива, задолжителното следење на безбедноста на водата ќе го врши
надлежниот регионален Центар за јавно здравје Кочани, преку ПЕ во Делчево со средства
од Буџетот на општина Делчево. За овие активности( со утврдена динамика и зони) ЈЗУ ќе
изготвува мислења, превзема соодветни мерки и ќе доставува годишен извештај за
состојбата со водоснабдувањето и процена на ризик. Нивна препорака е Општината да
креира политика со која ЈПКД,,Брегалница,, ќе го превземе управувањето со селските
водоводи.
2. Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби
Градскиот базен во Делчево користи комбиниран систем за снабдување со вода за
своите потреби. Еднаш месечно како и досега ќе се зема примерок за исправноста на
водата за рекреативни потреби. Резултатите на крајот од годината, во форма на
информација ќе се разгледуваат на Совет.
3. Обезбедување на санитетско-хигиенски услови во производството и
промет на храна
Согласно Законот за безбедност на храната(Сл.весник на РМ бр. 157/10) овие
услови и состојби ќе ги обезбедува и контролира ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани и за
истите активности ќе биде изготвена Информација за безбедноста на храната во општина
Делчево, а ќе ја разгледува и усвојува Советот на Општината.
4.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води со цел заштита на
човековата околина од загадување
Со цел справување со споменатите загадувачи на човековата околина, општина
Делчево во целост го инкорпорира Стручниот Елаборат од ЈЗУ Центар за јавно здравје
Кочани, а тековно работи на изготвување на проектна документација за изградба на
пречистителна
станица за комунални и одредени индустриски отпадни води. Проектот ќе продолжи да се
работи во соработка на Општината со Швајцарската агенција за развој и соработка.
5. Обезбедување на хигиенско-технички услови во училишни и
предучилишни установи
Заради спречување на појава и ширење на заразни болести во овие установи и во
2016 година ќе се изврши увид во санитарно-техничките услови и теренска контрола во
истите. Извештајот од овие активности ќе послужи за аплицирање проекти за добивање
средства за санирање на најдените резултати.
6.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и
дератизација во населените места и јавни површини
Превентивната дезифекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна во
здравствени, училишни, предучилишни, социјални, објекти за производство и промет на
храна, зелени пазари, станици за патнички сообраќај, канализации, депонии идруго.
Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести(Сл.
Весник 66/04 чл.39 и 43), овластени да вршат ДДД на јавни установи и на други
јавни површини се Центрите за јавно здравје. Средстватра за овие активности се
издвојуваат од Буџетот на општина Делчево.
-Превентивна дезинфекција
Јавните установи, ЈПКД,,Брегалница,, и субјектите кои работат со храна, согласно
Законот се должни на секои 6 месеци да вршат превентивна дезинфекција во соработка
со овластена установа.

-Превентивна дезинсекција
Превентивна дезинсекција на летечки и лазечки инсекти ќе се спроведуваат во
летниот и есенскиот период врз сите облекти на храна, со примена на НАССР мерките за
претпазливост.
Актуелната закана од голем број на заразни болести кои се пренесуваат преку
инсекти, најчесто комарци во тековната година ќе бидат третирани превентивно и
сукцесивно.
Во таа насока , а по наредба на Државниот санитарен и здравствен инспекторат,
општина Делчево се задолжува да изврши вонредно ларвицидно третирање на
комарците со препаратот(smetopren) или друг соодветен препарат. Цел на оваа
активност е превентивно деливање врз ларвите на комарците, со што би се спречило или
минимизирала можноста од евентуална појава на вирусите Denga I Zika.
Редовните третирања на комарците се предвидени во 3 теристички прскања со
безбеден препарат(neopetroid) или друг соодветен реагенс, во месеците Мај, Јуни-Јули и
Август, на територија од 100 хектари во општина Делчево.
-Превентивна дератизација
Според утврдената динамика и распоред во Стручниот елаборат од ЈЗУ Центар за
јавно здравје Кочани, општина Делчево ќе спроведе општа дератизација со 87 кг.
Кумарински препарат. Дератизацијата ќе ја спроведе Центарот за јавно здравје со
учество на лице од ЈПКД,,Брегалница,,. Средствата за овие активности ќе ги обезбеди
општина Делчево.
7.Превентивно-промотивни активности за унапредување
на здравјето
на населението
За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ќе се врши
советување на лица заболени од заразна болест, за која е доставено Пријава за заразно
заболување.
Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното
здравје.
Во зависност од случувањата на терен, ќе се спроведуваат и тестирања на малигни
заболувања на цревниот трак, заразна жолтица, бруцелоза, СИДА идруги заразни
заболувања.
Финансирање на Програмата од Буџетот на општина Делчево
1. Следење на квалитетот и здравствената исправност на водите за пиење од
селските водоводи и други алтернативни јавни објекти
– Хемиски и бактериолошки анализи........60х2000=120 000 ден.
2. Загаденост на река Брегалница од градската канализација
и
процена на ризик...........6х2000=12 000 ден.
3. Надзор над детската градинка во општина Делчево
– Теренски увид со анкета и извештај.......4 000 ден.
4. Превентивна дезинсекција(уништување на комарци)-Три
теристички третирања на населени места(100hk)=120 000ден.
Авионско третирање на комарци на 1000хек.=330 000 ден.
5. Дератизација на градската канализација и депонија за комунален
отпад=69 600 ден.

Вид на активности

Цена по активност/денари

Води за пиење

120 000

Река Брегалница

12 000

Надзор над градинка

4 000

Уништување на комарци во нас.места

120 000

Општа дератизација

69 600

ВКУПНО

325 600

Доколку се прифати и авионско прскање против комарци, спроведувањето на Програмата
ќе ја чини Општината 655 600 денари.
Спроведувањето на овие активности идавањето на услуги ќе се регулира со посебен
договор склучен помеѓу општина Делчево и ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани.
Број 09-783/1
25.04.2016 год.
Делчево

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

6.
Врз основа на член 126 став 1 став 3 од Законот за водите („Сл.весник на РМ“ бр.87/2008
и измените и дополнувањата на истиот „Сл.весник на РМ“ бр.6/2009, 161/2009, 83/2010 и
51/2011) и член 36 од Законот за локална самоуправа на РМ“ бр.5/2002), Советот на
Општина Делчево на својата 37.редовна работна седница, одржана на ден 25.04.2016
година, донесе
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Вовед
Општина Делчево го зафаќа јужниот и средишниот дел на Пијанечката котлина. На југ е
планината ,,Средна,, на запад планината ,,Голак,, на североисток планината ,,Влаина,, а
на север реката Рибница и планинскиот предел,,Самовилец,,. Во централниот дел тече
реката,,Брегалница,,. Десни притоки се помалите реки,,Желевица,, ,,Репница,, Граштица,,
Звегорска река,, Габровчица,, Очипалска река и,, Рибница,,. Леви притоки се:,,Олшана,,
Петрашевска река,, Жужела,, Стара река,, и Туришница.
Пределот е 90% ридскопланински и се карактеризира со умерено-континентална клима.
Од четирите годишни времиња има речиси две: лето-карактеристично со топли и суви
денови и зима-сува со слаби врнежи (поготово снег) и со температури околу 0C степени.
2. Цел на планот
Планот содржи превентивни и оперативни мерки, имајки го во предвид во воведот
изнесеното. Во општина Делчево постојат мали можности да настанат поплави од
поголеми размери и со ефект на загрозување на животите на луѓето и животните.
Поголема би била веројатноста да настанат штети на земјоделско-овоштарските култури и
површини на подрачјето на Општината.
Како репер ќе го земеме 01.02.2015 година кога река Брегалница имаше најголемо
количество на вода(во центрланото градско подрачје протекуваа 400-450м3/сек), но
сепак настанаа штети на земјоделските површини и одредени инфраструктурни објекти од
општо заедничко значење.
Имајќи го во предвид фактот дека од Разловечката клисура, па се до вливот на река
Брегалница во акумулацијата Калиманци висинската разлика е 100 метри, истата заедно
со нејзините притоки(освен река Желевица) спаѓа во брзи реки со мали сливни подрачја.
3. Мерки
Со овој План се предвидуваат конкретни мерки за заштита од поплави:
А) Превентивни мерки
Б) Оперативни мерки

А)Превентивни мерки
Превентивни мерки се дејствија кои треба да се спроведат за да не дојде до несакани
последици при појава на поплави. Поплавите може да се појават во доцна есен и рана
пролет, особено ако на планините има поголема количина на снег или се појават поројни
(долготрајни) врнежи од дожд, при што би дошло до нагло топење на снегот(01.02.2015г).
При вакви услови можат да се појават поплави на следните места:
– село Разловци- излевање на река Брегалница во средината на селото, при што
можат да бидат поплавени училишната зграда, еден стопански објект и земјоделски
површини;
– село Тработивиште- можно е излевање на река Желевица, менување на нејзиниот
тек и поплавување на куќите покрај реката;
– промена на коритото на река Брегалница од вливот на река Репница до населба
СРЦ во градот Делчево-кај градски стадион, поплавување на ли.,,Крушевска,, и ,,8ми Септември,,. Постои можност од излевање на р.Брегалница од потегот Гумена
брана -с. Очипала.
Превентивни мерки:
-с.Разловци: засадување на високостеблести дрвја(врба и ела), како и прочистување на
речното корито на р.Брегалница под селото:
-с.Тработивиште: чистење на коритото на река Желевица од наноси од песок, земја и
чакал, изградба на земјен насип и засадување на врби:
Истите активности се потребни и по целиот тек на р.Брегалница, а на потегот Гумена
брана-мост, на улица,,Индустриска,, да се изгради минор и мајор корито.
Б) Оперативен план
Оперативните мерки се оние мерки кои се применуваат при самата претпоставка дака ќе
се случат поплави. Заначи мерките треба да се применат пред да почнат поплавите. За да
се делува максимално ефективно потребно е да се ангажираат сите соодветни
институции(штабови и сл.), кои со голема присебност и посветеност треба на критичните
места да започнат со поставување на вреќи песок, евакуација на лиѓе и животни од
загрозените микро подрачја(погоре наведени) и постојан мониторинг на состојбата.
Вреќи со песок треба да се постават на следните критични места:
– с. Разловци, кај основното училиште
– с. Треботивиште, на десната страна кај мостот на река Желевица
– над последните куќи на ул.,,Крушевска,, во градот Делчево
– на спојот на улиците,,Крушевска,, и ,,8-ми Септември,,
– на левиот брег на река Брегалница на потегот Гумена брана-мост на
улица ,,Индустриска,,
4. БУЏЕТ
Буџетот за Оперативниот план за заштита од поплави е подготвен согласно доставениот
План за заштита од поплави, согласно Буџетот на општина Делчево за 2016 година,
согласно Законот за водите на РМ (чл.126.ст.1 и 3 од 2011г.), Законот за заштита и
спасување (2014 г.).
Цел на буџетот е да обезбеди финансиска поддршка за превземање на превентивни и
оперативни мерки на територијата на општина Делчево.
Предлог мерки и буџет:
а) Превентивни мерки:
- Таргетирање на критични точки поставување согласно тригодишниот акциски план за
заштита од поплави
- Постапување по акцискиот план за чистење на реките и речните корита на територијата
на општина Делчево
- Обука на ,,Просторните сили,, за заштита и справивање со поплави
- Набавка на неопходна опрема за справување со поплави

б) Оперативни мерки
Мониторинг на критичните точки определени во акцискиот план за поплави
Поставување на вреќи со песок на критичните точки
Известување на анселението кое е изложено на директен удар на поплавниот
бран
– Извлекување и спасување на луѓе, стока и други добра во случај на поплави
– Асанација на теренот
Дезинфекција и дератизација
–
–

Со оглед на фактот дека општина Делчево е во голем дел заштитена од енормноголеми
поплави, сепак не е исклучена можноста истите да се случат и да биде нарушен
нормалниот тек на животот во Општината или евентуално загрозување на животот и
здравјето на населението. За реализација на сите предвидени активности во таа насока,
потребни се следните проектирани средства, кои треба да бидат обезбедени од Буџетот на
општина Делчево.
Табеларен приказ:
Активност

Период на
спроведување

Буџет во
МКД

ЈануариДекември 2016

12 000,00

1

Таргетирање на критични
точки и постапување
согласно тригодишниот
акциски план за заштита од
поплави

2

Постапување по акцискиот
Јануариплан за чистење на реките и Декември 2016
речните корита на
територијата на општина
Делчево

1 200 000,00

3

Обука на просторните сили
за заштита и спасување(30
лица)

ЈануариДекември 2016

120 000,00

4

Набавка на неопходна
опрема за справување со
поплави(вреќи, песок,
лопати, моторни пили)

ЈануариДекември 2016

85 000,00

5

Мониторинг на критичните
точки одредени во
акцискиот план за поплави

ЈануариДекември 2016

6 000,00

6

Поставување на вреќи со
песок на критичните точки

ЈануариДекември 2016

30 000,00

7

Известување на
Јануаринаселението кое е изложено Декември 2016
на директен удар на
поплавниот бран

12 000,00

8

Извлекување и спасување
Јануарина луѓе, стока и други добра Декември 2016
во случај на поплави

600 000,00

9

Асанација на теренот

90 000,00

ЈануариДекември 2016

Забелешка

Транспорт и
дневни трошоци
за просторните
сили

10

Дезинфенција и
дератизација

11

ВКУПНО

Бр.09-784/1
25.04. 2016 год.
Делчево

ЈануариДекември 2016

50 000,00
2259000

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

7.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и
согласно член 78 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.32/2014), Советот на
Општина Делчево, на својата 37.седница, одржана на ден 25.04. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на места за истакнување на
изборни плакати во општина Делчево
Член 1
Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања можат да
истакнуваат изборни плакати и тоа:
а) Во градот Делчево
-пред седиштето на политичките партии секоја партија може да постави монтажнодемонтажна рекламна табла со максимални димензии 2х1 метар;
-потпорен ѕид кај СОУ „М.М.Брицо“ наспроти комплекс „Делчевчанка“;
-потпорен ѕид на Бул.„Македонија“, под ООУ „Св.Климент Охридски“;
-потпорен ѕид на М-5, под Царински терминал, наспроти стара бензинска пумпа на
„Макпетрол“;
-потпорен ѕид на почеток на ул.„Пере Тошев“.
б) Во останатите населени места изборни плакати можат да се истакнуваат на објектисопственост на општина Делчево,но и на други станбени и други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на објектот.
Член 2
За обележување на местата за истакнување на изборни плакати согласно член 1 на
оваа одлука се задолжува Одделението за урбанизам, заштита на животна средина,
комунални дејности и сообраќај.
Надзор над спроведувањето на одредбите на оваа одлука ќе врши Одделението за
инспекциски надзор.
Член 3
Одлуката ќе се достави до сите организатори на изборната кампања и истите се
должни да се придржуваат на одредбите од член 1.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“ .
Број 09-785/1
25.04.2016 год.
Делчево
8.

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

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 37. редовна седница, одржана на ден
25.04.2016 година, донесе

ОДЛУКА
За доделување награда на ученици од IV година
од СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
Член 1
Се доделува награда на 10 (десет) најдобри ученици од IV година од СОУ „М.М.Брицо
– Делчево.
Наградата е екскурзија низ Европа.
Член 2
Постапката за изборот на десетте најдобри ученици ќе ја спроведе СОУ „М.М.Брицо“Делчево.
Средствата за наградното патување на учениците ќе бидат обезбедени од Буџетот
на Општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.

Број 09-786/1
25.04.2016 година
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

10.
Врз основа на член 84 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и измени
на истиот ( Сл.в. на РМ 51/05;137/07; 91/09;124/10,18/11,53/11,144/12 и 55/13, 163/13,
42/14, 44/15 и 193/15 ), и Прирачникот за начинот и водењето на постапката за донесување
и изготвување на Општ акт за село во кое нема урбанистички план и член 50 точка 6 и
член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) Советот на
општина Делчево, на својата 37.редовна седница, одржана на ден 25.04.
`2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Општ акт за село Ѕвегор, Општина Делчево
за кое нема урбанистички план
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Општ акт за село Ѕвегор, Општина Делчево за кое нема
урбанистички план, со тех.бр.18/2015 изработен од ИН-ПУМА ДОО Скопје.
Член 2
Просторот за кој се донесува Општиот акт за село Ѕвегор е со површина од 51,16 ха
со граници, намени, коефициенти, проценти дефинирани во Општиот акт и ПредлогОдлуката за утврдување на услови за начинот на градење во село Ѕвегор за кое нема
урбанистички план.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е:
– Согласност од Министерството за транспорт и врски на РМ бр.25-4305/2 од
07.04.2016 за Општиот акт бр.08-546/3 од 12.04.2016;
– Предлог-Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Ѕвегор
за кое нема урбанистички план 08-546/1 од 17.03.2016.
–
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општина Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива за утврдување на Општ акт.
Општиот акт кој го поппишува претседателот на Советот на Општината и се заверува
со печат на Советот на општина Делчево.
Член 5
Општиот акт со сите негови делови се чува во Одделението за урбанизам, уредување
на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-788/1
25.04. 2016 год.
Делчево

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

11.Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за финансиска помош Уп бр.21192 од 11.04.2016 година, Советот на Општина Делчево, на својата 37.редовна седница,
одржана на ден 25.04.2016
ОДЛУКА
за одобрување на финансика помош на
НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува
денари на НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“-Делчево.

финансиска помош во износ од 15.000

Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-776/1
25.04.2016 година
Делчево

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

12.Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,, Сл.весник
на РМ,, бр. 5/2002),Советот на Општина Делчево, на својата 37. редовна седница, одржана
на ден 25.04. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на простории за работа на
комисиите и другите работни тела на
Советот на општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определуваат простории за работа на комисиите и другите работни
тела на Советот на општина Делчево.
За простории за работа на комисиите и др.работни тела на Советот на Општина
Делчево, се опредлеуваат просториите 9 (19,28м2) и 10 (18,84м2) кои се наоѓаат во
зградата на поранешното Собрание (Стара амбуланта), на ул. „М.М.Брицо“ бр.40 во Делчево.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“, а ќе се применува од 01.06.2016 година.
Број 09-777/1
25.04. 2016 год.
Делчево
13.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/2002),Советот на Општина Делчево, на својата 37. редовна седница, одржана на
ден 25.04. 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на просторија за склучување брак
на подрачјето на општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определува просторија за склучување на брак на подрачјето на
општина Делчево.
За просторија за склучување на брак се определува просторијата бр. 8 со површина
од 40,93 м2 која се наоѓа во зградата на поранешното Собрание (Стара амбуланта), на ул.
„М.М.Брицо“ бр.40 во Делчево.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“, а ќе се применува од 01.06.2016 година.
Број 09-778/1
25.04. 2016 год.
Делчево

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

14.
Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002)
и Информацијата за текот на донаторската акција „Со срце за дневниот центар“ бр.08-768/1
од 25.04.2016 година, Советот на Општина Делчево, на својата 37.редовна седница,
одржана на ден 25.04.2016, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за текот на донаторската акција „Со срце за
дневниот центар“
4. Се усвојува Информацијата за текот на донаторската акција „Со срце за дневниот
центар“.
5. Членовите на Советот на Општина Делчево кои се уште не донирале средства за
донаторската акција „Со срце за дневниот центар“ -Драган Христов, Дарко
Тодоровски, Даниелка Ангеловска Ѓорѓиева, Радмила Ивановска Цветковска, Тони
Ѓорѓиевски, Тони Начевски, Љупчо Атанасов, Горан Трајковски, Сузанка Стоиловска,
Александра Трајковска, Фиданчо Младеновски и Благица Јочевска, лично се обврзаа
да донираат средства од првиот исплатен надоместок за присуство на седница.
6. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
7. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина
Делчево“
Број 09-789/1
25.04.2016 год.
Делчево

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

