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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 07.08. 2017 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 51. 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
51. Седница која се одржа на ден 04.08.2017 година и тоа:
1. Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево;
2. Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ „Ванчо Прке“Делчево;
3. Одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“ бр.0202-164/2 од
08.05.2017 година;
4. Решение за разрешување на членови на УО на ЈЛБ Илинден Делчево;
5. Решение за именување на членови на УО на ЈЛБ Илинден Делчево;
6. Одлука за доделување на парична помош на Ванчо Николовски од с. Звегор
7. Одлука за доделување на парична помош на Горица Ѓоргиевска од Делчево,
8. Oдлука за вклопување на бесправно изграден објект – со намена помошен објект во урбанистичко планска
документација на барање на Милојка Илиева,
9. Oдлука за вклопување на бесправно изграден објект – со намена помошен викенд куќа во урбанистичко планска
документација на барање на Драганчо Спасевски
10.Oдлука за вклопување на бесправно изграден објект – со намена семејна куќа во урбанистичко планска
документација на барање на Горан Крстевски
11. Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Делчево,
12. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2017
13. Одлука за давање на управување, одржување и заштита на фекална канализација во с. Град.
14. Решение за разрешување на претставници на УО во СОУ М.М.Брицо
15. Решение за именување на претставници на УО во СОУ М.М.Брицо
16. Одлука за одобрување на барање од Месна заедница с. Драмче

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Делчево„.
Број 08- 992/1
07.08.2017 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански с.р

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) и Барањето на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, бр.03531/1 од 30.07.2015 година, Советот на Општина Делчево, на својата 51. редовна
седница, одржана на ден 04.08. 2017 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на
ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
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
2017/18 година, дадени во Преглед 1 и тоа:
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;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с. Стамер
се формира 1 (една) паралелка во I одделение, односно вкупно 1(една) паралелка
од I до и V одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се
формира по 1(една) паралелка во I,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.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 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.Вирче се
формира 1(една) паралелка во III одделение, односно вкупно 1 (една) паралелки
од I до V 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
2017/18 година, дадени во Преглед 1-А и тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско
Училиште(ЦОУ) се формираат по 1(една) паралелка во IV VI, VII, VIII и IX
одделение, односно вкупно 5 (пет) паралелки од I до и IX одделение;
Член 3
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки , од 1-5
одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2017/18 година и
тоа:
Во
ООУ
„Св.Климент
Охридски“-Делчево,
Подрачно
училиште
(ПУ),с.Стамер се формира 1(една) комбинирана паралелка од II и III и 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 и 1 (една)
комбинирана паралелка од IV и V одделение или вкупно 2 (две) ;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира се формира 1 (една) комбинирана паралелка од I и II одделение и 1
(една) комбинирана паралелка од IV и V одделение, или вкупно 2 (две);
Во ООУ
„Св.Климент
Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ)
с.Тработивиште 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);
Во
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ)
с.Разловци се формира 1 (една) комбинирана паралелка од II и III одделение
и една комбинирана паралелка од IV и V одделение или вкупно 2 (две);
Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
Гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 971/1
04.08. 2017 год.
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател
Драган Христов с.р 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 50.редовна седница, одржана на ден 04.08. 2017 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 2017-2018,
Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на парелелки со помал број на ученици од
законски утврдениот број -24 и тоа:odl
Основно училиште
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

Паралелки

Број на ученици

I1

19

I2

19

I3

21

II 1

27

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

II 2

22

II 3

28

III 1

24

III2

20

III 3

18

IV 1

24

IV 2

24

IV 3

22

V1

21

V2

9

V3

20

VI 1

18

VI 2

18

VI 3

17

VI 4

17

VII 1

14

VII 2

14

VII 3

13

VII 4

15

VIII 1

23

VIII 2

21

VIII 3

20

VIII 4

15

IX 1

19

IX 2

15

IX 3

17

ПУ „Ванчо Прке“ - Ѕвегор

ПУ Ванчо Прке - Габрово

IX 4

16

I

3

II

2

III

0

Комбинирана (IV и V)

5, 1

I

3

II

0

III

7

IV

3

V

5

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Бр.09 – 972/1
04.08. 2017 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 51.редовна
седница, одржана на ден 04.08.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Брегалница“ бр.0202-164/2 од 08.05.2017 година
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево бр.0202-164/2 од
08.05.2017 година, за утврдување на термините и цената за користење на
двоен тениски терен на ул. „Кеј на ослободување“ во Делчево.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 973/1
04.08. 2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ”бр. 5/ 2002) и член 13 став 3 од Законот за библиотеките (“Сл. весник на РМ'
бр.66/2004...39/2016), а согласно член 17 од Статутот на ЈЛБ “Илинден” - Делчево,
Советот на Општина Делчево, на својата 51 седница одржана на ден 04.08.2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на членови во Управниот одбор на
Јавната локална библиотка
,,ИЛИНДЕН„ Делчево
I.Поради истекување на мандат се разрешуваат членовите во Управниот одбор на
ЈЛБ “Илинден” Делчево и тоа:
1. Емил Петровски
2. Бети Толевска
3. Ванчо Веселиновски
4. Јасмина Симова
5. Македонка Миленковска Аџиска
II.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09- 974/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ”бр. 5/ 2002) и член 13 став 3 од Законот за библиотеките (“Сл. весник на РМ'
бр.66/2004...39/2016), а согласно член 17 од Статутот на ЈЛБ “Илинден” - Делчево,
Советот на Општина Делчево, на својата 51. седница одржана на ден 04.08.2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови во Управниот одбор на
Јавната локална библиотка
,,ИЛИНДЕН„ Делчево
I.Се именуваат членови во Управниот одбор на ЈЛБ “Илинден” Делчево и тоа:

1. Маријана Стоименовска
2. Коле Манов
3. Ирена Новоселска Димитровска
4. Даниела Ѓеоргиевска, вработена во ЈЛБ Илинден Делчево
5. Јасмина Митревска, вработена во ЈЛБ Илинден Делчево
II.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09- 975/1
04.08. 2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

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
парична помош Уп бр.21-277 од 31.07.2017 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 51.редовна седница, одржана на ден 04.08. 2017
година, донесе

ОДЛУКА
за парична помош на
Ванчо Николовски од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од
30.000 денари на лицето Ванчо Николовски с.Звегор, Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за
опожарена куќа.
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- 976/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

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
парична помош Уп бр.21-276 од 31.07.2017 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 51.редовна седница, одржана на ден 04.08. 2017
година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Горица Ѓорѓиевска од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од
10.000
денари
на
лицето
Горица
Ѓорѓиевска
ул.
„Кеј
на
Брегалница“ бр.2/2/14, Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за
болничко лекување.
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- 977/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - со намена помошен објект во урбанистичко-

планска документација на барање на Милојка Илиева
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп
I бр. 12-616 од 31,03,2016 г, од страна на Милојка Илиева Делчево , а кое се однесува на
бесправно изграден објект означен во елаборат како зграда бр.2-со намена помошен објект ,
изграден на КП бр. 601 КО Звегор вон гр. запишана во имотен лист бр.753 , , Советот на
Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може
да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09- 978/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.08.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов с.р

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево на, на својата 51. редовна седница, одржана на ден 04.08.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Драганчо Спасевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1
12-585 од 15.08.2011 година, од страна на Драганчо Спасевски, а кое се однесува на бесправно
изграден објект со намена А4 викенд куќа - означен во елаборат како зграда број 1,
изграден на КП бр.4303/2 КО Делчево на м.в.Дестански Бавчи, Советот на Општина
Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09- 979/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.08.2017 година

Претседател,
Драган Христов с.р

Делчево

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево на, на својата 51.редовна седница, одржана на ден 04.08.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - со намена Семејна кука на барање на Горан
Крстевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп
I бр. 12-102 од 13,01,2016 г, од страна на Горан Крстевски Делчево , а кое се однесува на
бесправно изграден објект означен во елаборат како зграда бр. 1-со намена Семејна кука ,
изграден на КП бр. 1987/2 КО Делчево. запишана во имотен лист бр.10645 , , Советот на
Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може
да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09- 980/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

Врз основа на член 19 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (‘”
Сл. Весник на РМ” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 36 став 1 точка 15 од Законот

за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр. 5/02), Советот на општина Делчево на својата
51. редовна седница, одржана на 04.08.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За краткорочно домашно задолжување на општина Делчево
Член 1
Општина Делчево се задолжува преку краткорочно домашно задолжување со склучување на
договор за кредит за финансирање на проектот на општина Делчево, финансиран од ИПА
компонента, од третиот повик за прекугранична соработка Р.Македонија и Р.Бугарија, во износ
од 3. 000. 000, 00 денари, а со цел реализација на проектот “Енергетски ефикасно осветлување
во регионот Благоевград – Делчево”.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно краткорочно задолжување под услови и
критериуми одредени од банката.
Член 3
За избор на банка-кредитор ќе бидат земени во предвид најповолните услови кои што ги нуди
банката.
Член 4
Оваа Oдлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Општина Делчево”

Бр. 09- 981/1
04.08.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов с.р

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоубправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/2002) и член 3 став 1 точка 1б, како и член 4 и член 5 од законот за снабдување со вода
за пиење и оддведување на урбани отпадни води (Сл. Весник на РМ бр. 68/04, 28/06, 103/08,
17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015, 147/2015, 31/2016, а согласно Записник за
примопредавање на изведена градба како градежен објект бр. 39-7427/1од 04.08.2017
година, Советот на Општина Делчево, на својата редовна 51 седница, одржана на ден
04.08.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За давање на управување, одржување и заштита на фекална канализација во с. Град

Член 1
Со оваа одлука се дава на управување, одржување, и заштита на фекалната канализација
во село Град на ЈПКД “Брегалница”- Делчево.
Член 2
ЈПКД “Брегалница”- Делчево како давател на услуга се обрзува на редовно одржување и
заштита на фекалната канализација во село Град согласно предвидените активности и
динамика предвидени во Програмата за работа на ЈПКД “Брегалница”- Делчево и годишните
планови.
Член 3
Примопредавањето на објектот и документацијата за истиот помеѓу општина Делчево и
ЈПКД “Брегалница”- Делчево ќе биде извршено од страна на Комисија формирана со Решение
на Градоначалникот на Општина Делчево, за што ќе биде составен Записник.
Член 4
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник на
општина Делчево”.
Бр. 09 – 983/1
04.08.2017 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Драган Христов с.р

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за средно образование (Консолидиран текст –
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995; 24/1996; 34/1996; 35/1997; 82/1999;
29/2002; 40/2003; 42/2003; 67/2004; 55/2005; 113/2005; 35/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008;
92/2008; 33/2010; 116/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011/; 51/2011; 6/2012; 100/2012 и
24/2013), а во согласност со член 84 став 5 од Статутот на СОУ „М.М.Брицо“, Советот на
Општина Делчево, на својата 51 редовна седница, одржана на ден 04.08.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на претставници на основачот
во Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
I.
Се разрешуваат претставниците на основачот на Училишниот одбор на
СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево:
1. Александра Трајановска
2. Ванчо Новоселски
3. Златко Ѓорѓиевски
II.
Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-984/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.08.2017 год.
Делчево

Претседател
Драган Христов с.р

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за средно образование (Консолидиран текст –
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995; 24/1996; 34/1996; 35/1997; 82/1999;
29/2002; 40/2003; 42/2003; 67/2004; 55/2005; 113/2005; 35/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008;
92/2008; 33/2010; 116/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011/; 51/2011; 6/2012; 100/2012 и
24/2013), а во согласност со член 84 став 5 од Статутот на СОУ „М.М.Брицо“, Советот на
Општина Делчево, на својата 51. редовна седница, одржана на ден 04.08.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници на основачот
во Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
I.
За претставници на основачот во Училишниот одбор на СОУ
„М.М.Брицо“ – Делчево се именуваат:
1. Антонио Димитровски
2. Гоце Стоиловски
3. Александра Петровска
II.
Мандатот на претставниците на основачот во Училишниот одбор на СОУ
„М.М.Брицо“ – Делчево трае 4 години, со право на уште еден избор.
III.
Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
гласник на Општина Делчево“.
Број 09- 985/1
04.08.2017 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Христов с.р

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 одобрување
дотур на вода од МЗ с. Драмче бр. 09-сл од 04.08.2017 година, Советот на
Општина Делчево, на својата 51.редовна седница, одржана на ден 04.08.
2017 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на барање на МЗ с. Драмче
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува барањето бр. 09-сл од
04.08.2017 година, поднесено од МЗ с. Драмче, за дотур на една цистерна
вода во филивска маала с. Драмче, без надоместок .

Член 2
За спроведување на оваа Одлука се задолжува ТППЕ Делчево.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 986/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

