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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 7
26.07.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Јули 2016

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 25.07.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 40. 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 40.седница која се одржа на ден 22.07.2016
година и тоа:
1.Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“ -Делчево за формирање
паралелки со помал број на ученици;
2.Одлука за усвојување на Стратегија за климатски промени на општина Делчево;
3.Одлука за усвојување на мониторинг тим за спроведување на Стратегија за
климатски промени на општина Делчево;
4.Одлука за поддршка на подготовката и реализацијата на проектот „Одржливо
управување со природние ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш;
5.Одлука за преотстапување на одржување и управување на објект двоен тениски терен во општина
Делчево.
6.Одлука за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на
ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“;
7.Одлука за парична помош на Локалниот младински совет;
8.Одлука за парична помош на Александар Иванов од Делчево;
9.Одлука за одобрување на парична помош на Ермина Ибраимова;
10.Одлука за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општински патишта и улици во општина Делчево за 2016 година;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1896/1
25.07.2016 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

1.Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основно образование – Пречистен текст ( „Сл.весник на РМ
бр.24/2013),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од
Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на
својата 40.редовна седница, одржана на ден 22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за формирање паралелки со помал
број на ученици
Член 1
Заради намален број на ученици запишани во ООУ „Ванчо Прке“ Делчево, во учебната 2016-2017, Советот на
Општина Делчево дава согласност за формирање на парелелки со помал број на ученици од законски утврдениот
број -24 и тоа:
Основно училиште
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

Паралелки

Број на ученици

I1

26

I2

26

I3

26

II 1

21

II 2

19

II 3

20

III 1

24

III2

24

III 3

21

IV 1

22

IV 2

12

IV 3

21

V1

21

V2

17

V3

23

VI 1

14

VI 2

14

VI 3

15

VI 4

15

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ПУ „Ванчо Прке“ - Габрово

ПУ Ванчо Прке - Ѕвегор

VII 1

23

VII 2

22

VII 3

20

VII 4

17

VIII 1

19

VIII 2

15

VIII 3

17

VIII 4

16

IX 1

14

IX 2

18

IX 3

16

IX 4

12

I

нема

II

8

III

4

Комбинирана (IV и V)

5,2

I

2

II

2

III

5

Комбинирана (IV и V)

1,

Член
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Бр.09-1878/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),
Советот на општина Делчево, на својата 40. седница одржана на ден 22.07.2016 година,ја донесе следната
ОДЛУКА
За усвојување на Стратегија за климатски промени на општина Делчево 2016-2026

Член 1
Се усвојува Стратегија за климатски промени на општина Делчево 2016- 2026 година.
Член 2
Проектот „Општински стратегии за климатски промени“ преку спроведување на процес, а користејки ја
методологијата „Зелена агенда“придонесе за изработка на Стратегија за климатски промени на општина Делчево
2016-2026.
Член 3
Општина Делчево како партнер на проектот ќе ги обезбеди неопходните ресурси: човечки, технички и
финансиски за развој и спроведување на стратегијата согласно националното законодавство и барањата и
условите во Стратегијата и Акцискиот план.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Делчево“
Бр.09-1879/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

22.07. 2016
Делчево

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),
Советот на општина Делчево, на својата 40.седница одржана на ден 22.07.2016 година,ја донесе следната
ОДЛУКА
За усвојување на мониторинг тим за спроведување на стратегија на Стратегија за климатски промени на
општина Делчево 2016-2026

Член 1
Се усвојува мониторинг тим за Стратегија за климатски промени на општина Делчево 2016 - 2026 година.
Член 2
Проектот „Општински стратегии за климатски промени“ преку спроведување на процес, а користејќи ја
методологијата „Зелена агенда“ придонесе за изработка на Стратегија за климатски промени на општина Делчево
2016-2026.
Член 3
Општина Делчево како партнер на проектот ќе ги обезбеди неопходните ресурси: човечки, технички и
финансиски за развој и спроведување на стратегијата согласно националното законодавство и барањата и
условите во стратегијата и акцискиот план.
Член 5
За лица задолжени за мониторинг за спроведување на Стратегијата за Климатски промени на општина Делчево
се следните лица:
Валерија Соколова претставник од Здружение „Регионален центар за застапување“
Розета Такева, Претставник од здружение „КХАМ“ Делчево

Кире Цоневски, Оппштина Делчево
Драган Балас, Центар за управување со кризи Делчево

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Делчево“
Бр.09-1880/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

22.07. 2016 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов

4.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/02), а во
согласност со програмата за рамномерен регионален развој за 2014 година, Советот на општина Делчево на
својата 40. седница одржана на ден 22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За за поддршка на подготовката и реализацијата на проектот„Oдржливо управување со
природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“
Член 1
Со оваа одлука се определува приоритетот на Општина Делчево за поддршка на подготовката и реализацијата на
проектот „Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“.
Проектот ќе биде поднесен до Програмата за зачувување на природата Повик за предлог-проекти на општините,
Тематска област: зачувување на природата.
Член 2
За спроведување на овој проект општина Делчево подготви техничка документација и апликација која ќе биде
аплицирана до Програмата за зачувување на природата имплементирана од Фармахем Скопје со проектот
„Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“ во партнерство со
општина Пехчево.
Член 3
За спроведување на овој проект од Програмата за зачувување на природата се ставени на располагање
2.750.000 МКД, без вклучен ДДВ за 17 општини од сливот на река Брегалница.
Средствата за овој проект се ослободени од ДДВ.
Член 4
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина
Делчево”.
Бр.09-1881/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

5.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (2Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно Договорот за регулирање на меќусебните односи при изградба
на еден двоен тениски терен во општина Деклчево бр.10-11/89 од 21.04.2015 и наш број
08-846/1 од 16.04.2015 година, склучен помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина
Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата 40.редовна работна седница, одржана
на ден 22.07. 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за преотстапување на одржување и управување на објект
двоен тениски терен во општина Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево го преотстапува на одржување и управување објектот
двоен тениски терен во општина Делчево на ЈПКД „Брегалница“-Делчево.
Член 2
Двојниот тенискиот терен во општина Делчево се наоѓа на ул. „Кеј на
ослободување“, ГП бр.2.4.1, КП бр.8706/2 КО Делчево.
Член 3
Сите обврски околу одржувањето и управувањето на тенискиот терен ќе бидат
регулирани со Договор склучен помеѓу Општина Делчево и ЈПКД „Брегалница“ - Делчево.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на општина Делчево“.

Бр.09-1882/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

6.
Врз основа на член 41 став 5 и 7 од Законот за основното образование-Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010;
18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013и 14/2014) , Советот на Општина
Делчево, на својата 40. редовна седница, одржана на ден 22.07. 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици
на ООУ „Св.Климент Охридски“
Член 1
Се дава согласност за формирање на чисти паралелки од 1 до 9 одделние, со помалку
од 24 ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2016/17 година, дадени
во Преглед 1 и тоа:
1. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ)
се формираат по 3(три) паралелки во I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII и IX одделние
одделение, односно вкупно 27(дваесет и седум) паралелки од I до IX одделение;
2. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира 1(една) паралелка во I одделение;

3.

4.

5.

6.

Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се формира
по 1(една) паралелка во I,IV,V,VI, VII, VIII и IX одделение, односно вкупно 7(седум)
паралелки од I до и IX одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формира по 1(една) паралелка во I, VI,VII, VIII и IX одделение, односно вкупно
5(пет) паралелки од I до IX одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се
формира по 1(една) паралелка во III,VI, VII,VIII и IX одделение, односно вкупно
5(пет) паралелки од I до и IX одделение.
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Стамер се
формира 1(една) паралелка во I одделение;

Член 2
Се дава согласност за формирање на паралелки за ученици со посебни потреби,
од 1-9 одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2016/17 година,
дадени во Преглед 1-А и тоа:
7. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ)
се формираат по 1(една) паралелка во VI, VII, VIII и IX одделение, односно вкупно
4 (четири) паралелки од I до и IX одделение;
Член 3
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки ,од I до V одделение,
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2016/17 година и тоа:
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Стамер се
формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III, 1(една) комбинирана паралелка
од IV и V одделение или вкупно 2 (две);
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Град се
формира 1 (една) комбинирана паралелка од II и III одделение;
8. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира се формира 1 (една) комбинирана паралелка од II и III одделение и 1
(една) комбинирана паралелка од IV и V одделение, или вкупно 2 (две);
9. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формираат 2 (две) комбинирани паралелки од II и III одделение и IV и V
одделение , или вкупно 2 (две);
10. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Разловци се
формира 1 (една) комбинирана паралелка од I и II одделение или вкупно 1
(една);
Член 4
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки за ученици од 1-5
одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2016/17 година, дадени во
Преглед 2-а и тоа:
11. Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се
формира 1 (една) комбинирана паралелка за ученици со посебни потреби од II и
III одделение.
Член 5
Се дава согласност за формирање на 1 (една) паралелка за дневен престој во ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2016/17 година, Преглед 2-б.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.
Бр.09-1883/1
22.07. 2016 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

7.

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.21-316 од 12.07.2016
година, Советот на Општина Делчево,на својата 40.редовна седница, одржана на ден
22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
Локален младински совет
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000 денари
на Локалниот младински совет-Делчево
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се за организација на фестивалот „До Зора“ кој
ќе се одржи во периодот од 30 до 31 јули 2016 година.
Средствата од член став 1 на овој член 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 09-1884/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

8.
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.21-319 од 15.07.2016
година, Советот на Општина Делчево, на својата 40.редовна седница, одржана на ден
22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
Александар Иванов
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 60.000 денари
на Александар Иванов ул. „ Солунска“ бр.39-Делчево
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се за покривање на дел од трошоците за
набавка на инвалидска количка.
Средствата од член став 1 на овој член 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 09-1885/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

9.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 доделување на материјална
помош Уп бр.21-279 од 14.06.2016 година, Советот на Општина Делчево, на својата
40.редовна седница, одржана на ден 22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
Ермина Ибраимова
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од
на Ермина Ибраимова ул. „Генерал Темпо“ бр.3 од Делчево.

30.000 денари

Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за болничко лекување на дете
болно од церебрална парализа.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1886/1
22.07.2016 година
Делчево
10.

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

Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ“ бр.84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/2010, 23/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 39/2014, 187/2013, 42/2014,
166/2014 и 44/2015) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно член 15 став 1 точка 4 од Статутот на општина Делчево,
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2003), Советот на Општина Делчево, на 40.
седница одржана на ден 22.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општински патишта улици во општина Делчево за 2016 година
Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општински патишта улици во општина Делчево за 2016 година
бр.09-311/1 од 17.02.2016 година.
Во делот А) Изградба на општински патишта
каде се предвидува изградба на патни правци, по точката 6, се додава нова точка 7 и тоа:
7. Обезбедување на пристап до локации со намена Г2, м.в.Долни Ливади, КП бр.4417

и КП бр.4418/2 КО Град.
Член 2
Оваа Одлука со графичкиот прилог-скица е составен дел на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта улици во општина
Делчево за 2016 година бр.09-311/1 од 17.02.2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
општина Делчево“.

Број 09-1888/1
22.07.2016 год.
Делчево

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

