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Врз основа на член 5 став 2 од законот за определување на имиња на улици , плоштади ,
мостови и на други инфраструктурни објекти (“Сл.весник на РМ“ број 66/04 бр..55/07,
бр.145/10,бр.136/11,бр.163/13 и бр.147/15) ,а согласно член 22 став 1 точка 28 од Стаутот на
Општина Делчево („Сл.Гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013 ) Советот на Општина
Делчево, на својата 4. редовна седница, одржана на ден 30.01.2018 година, утврди
ЛИСТА
за определување на имиња на улици , плоштади , мостови и на други инфраструктурни
објекти
I За имиња на улици ,плоштади , мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
општина Делчево се определуваат :
1 ) Улици
- Борис Трајковски – Поранешен претседател на Република Македонија;
- Михаил Апостлски - Командант на главниот Штаб на НОБ и ПО на Македонија за време на
НОБ .Член на МАНУ од 1967 година;
- Наум Охридски – Ученик на светите Кирил и Методиј.Основач на познатиот Охридски
универзитет;
- Цар Самоил – Средновековен владател на Македонија и поголемиот дел од Балканскиот
полуостров како дел од Србија, Грција, Албанија и Западна Бугарија;
- Димитрија Чуповски – Македонски преродбеник, основач на Македонското културно
друштво во Санкт Петербург . Македонски нацонален деец и борец;
- Васил Главинов - Македонски социјалист и организатор на работничкото движење во
периодот 1893-1915 година;
- Крале Марко – Последен крал кој владеел со Македонија пред да биде освоена од Турците;
- Крсте Петков Мисирков – Публицист, собирач и проучувач на македонското народно
творештво. Тој е и автор на првата книга и првото списание на современ македонски јазик,
основоположник и активен учесник во македонските научно-литературни и националнополитички друштва Мисирков е автор на книгата „За македонцките работи“, списанието
„Вардар“ и др.;
- Поп Стојан - Стојан Разловски (познат и како поп Стојан) бил македонски црковен деец и
револуционер, духовен водач на Разловечкото востание. Роден е во пијанечкото село Разловци
(Делчевско);
- Петар Поп Арсов - Македонски национален херој, филолог, револуционер, еден од
основоположниците на Македонската револуционерна организација, долгогодишен член на ЦК,
задграничен претставник на организацијата, автор на Првиот устав на Внатрешната
организација и автор на познатата публикација „Стамболовштината во Македонија и нејзините
претставници“, идеолог, книжевник, публицист, борец за национално, културно и духовно
издигање на македонскиот народ;
- Мајка Тереза - Мајка Тереза, голема хуманистка и единствена нобеловка родена на овие
македонски простори. Целиот свој живот го посвети за да им помага на болните и сиромашните
лица;
- Љубомир Белогаски – Академик и еден од преставниците на првата генерација
македонски современи сликари. Основоположник на македонската современа уметност и
врвен мајстор на акварелот. Роден во Делчево во 1911 година;
- Сабри Мемишов – Член на одбор на град Делчево во 1950 година и учесник во
преименувањето тогашното Царево Село во Делчево, во чест на големиот македонски
револуционер и идеолог на Македонското револуционерно движење;
- Азис Арифовски – Прв кино оператор во град Делчево;
- Кемал Ататурк - Кемал Ататурк е познат како мошне способен воен офицер за време на
Првата светска војна;
- Свети Пантелејмон - Голем исцелител што лечел со божја помош.Постои манастир што го
носи неговото име и истиот се наоѓа на планината Голак во близина на Делчево;
- Борнова – збратимен град од Турција со град Делчево;
- Јагодинска – во чест на Јагодина, збратимен град од Ребублика Србија со град Делчево;
- Симитлиска – во чест на Симитли, збратимен град од Репулика Бугарија со град Делчево;

-Вишгородска – во чест на Вишгород, збратимен град од Украина со град Делчево;
Илин Камен – природна реткост кај село Ѕвегор. Во близина на село Ѕвегор непосредно до
градот Делчево постои поголем камен кој се вика Илин Камен. Според легендата каментот
всушност ја претставува скаменетата Илина мома која била убава овчарка, а се претворила
во камен по налог на Господ за да ја заштити да не падне во рацете на тиранинот за кој
сакале да ја омажат.Денес е прогласен за споменик на природата;
-Пролет-Во градот Делчево веќе постои новопроектирана населба која се вика „Пролет“;
- Двете Липи – место во центарот на градот Делчево на кое уште пред Втората светска војна
во 1938 година биле засадени две липи и место каде што се собирале делчевските боеми;
- Боемска – во чест на делчевските Боеми;
- Печен Камен – локалитет во атарот на село Ѕвегор познатат по камен со црвена боја и
претставува природна реткост и е во постапка за заштита за прородна реткост;
- Маџирска – првата маала во градот Делчево;
- Румена војвода – Румена војвода била водач на една од најпрочуените ајдучки дружини во
македонската историја;
- Блаже Конески - истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик,
поет, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на
Филозофскиот факултет во Скопје. Тој бил и еден од кодификаторите на современиот
македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност;
- Петре Прличко – истакнат македонски глумец во повеќе филмови, театарски претстави и
телевизиски екранизации. Сам по себе претставува вистинска легенда и има голем удел во
македонското глумиште во XX век;
- Ѓорѓи Колозов – еден од најпознатите глумци во Македонија, најзапаметен е по неговите
извонредни толкувања на разни типски ликови од народно творештво како цар, селанец, па
дури и како Господ. Уживал популарност и во македонската дијаспора, во Австралија, САД,
како и во соседните држави на Балканот;
- Ристо Шишков – истакнат македонски филмски и театарски глумец.
- Есма Реџепова – позната македонска пејачка и хуманитарка. Нарекувана е Кралица на
Ромската музика во светски рамки;
- Васка Илиева – македонска пејачка, доајен на македонската народна песна и една од
најпознатите македонски изведувачи на народна музика;
- Вања Лазарова – македонска пејачка на изворни народни песни и воопшто, доајен на
македонската народна музика.[1]
- Јонче Христовски – истакнат македонски пејач, текстописец и композитор на песни во
народен дух, исклучително популарен естраден yметник[2], кој славата на македонскиот мелос
ја пронесувал низ целиот свет. Создал сопствен интерпретативен стил, препознатлив и
комуникативен со публиката. Најзапаметени меѓу народот ќе останат неговите сценски настапи
со фрлање на палтото на земја, бакнување на земјата и боемскиот мераклиски начин на живот
отсликан во неговите изведби на песните.
- Гоце Арнаудов – популарен македонски пејач на фолклорна музика;
- Василево – едно од старите имиња на градот Делчево;
- Султанија – едно од старите имиња на градот Делчево;
- Илија Такев Илиев – роден во Делчево 1905 год. тогашно Царево Село .Основач на првиот
спортски клуб во гимнастика во 1921 година .Предводник и тренер на гимнастичкото друштво
„Соколи“.Учесник во иницијаторскиот одбор за изградба на првата спортска сала во Делчево
„Соколана“ во 1933 година. Учесник на многу натпревари на територијата на поранешна
Југославија и реперезентативец од Врдарскиот дел на
тогашната теритирија на
Македонија.Освојувач на многу медали во дисциплините Разбој и Вратило.
2 ) Плоштади
- АСНОМ - Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Св.
Прохор Пчински;
- Гоце Делчев – Македонски револуционер по кој е именуван грдаот Делчево;
- Пијанечка Република - слободна територија од два месеци во 1870 година со седиште во

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

објавувањето во “Службен гласник“ на Општина Делчево“, а ќе се објави и по добивање на
согласност од Владата на Република Македонија .
Број 09-152/1
30.01.2018 година
Делчево

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

