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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 1
10.01.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Јануари, 2020

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 10.01.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 34. 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 34. седница која се одржа на ден 10.01.2020 година и тоа:
1. Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2020 година;
2. Одлука за донесување на Стратегија за надворешна комуникација на Општина Делчево за
период 2020-2024;
3. Програма за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година на Општина Делчево;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната Програма за одбележување
настани и културни манифестации за 2019 година;
5. Годишната Програма за одбележување настани и културни манифестации за 2020 година;
6. Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2020
година;
7. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по
барање на Станка Анастасова;
8. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект селско стопанство зграда
бр.2 куќа по барање на Станка Анастасова;
9. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект селско стопанство зграда
бр.3 куќа по барање на Станка Анастасова;
10. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објектгаража зграда бр.4 по барање
на Станка Анастасова;
11. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.5 по
барање на Станка Анастасова;
12. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање
на Драги Васев;

13. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект
згр.1 по барање на Никола Атанасов;
14. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа
зграда бр.2 по барање на Ефтим Јочевски;
15. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект гаража зграда бр.3 по барање на
Игор Станковски;
16. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“ за 2020 година;
17. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за
2019 година ;
18. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2020 година ;
19. Одлука за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
20. Одлука за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
внатрешна организација на работните места на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
21. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година;
22. Одлука за резервирани средства за експропријација во Буџетот на Општина Делчево за 2020
година,
23. Програма за одржување на јавна чистота на општина Делчево за 2020 година;
24. Решение за разрешување и именување на членови на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈПКД „Брегалница“-Делчево;
25. Одлука за одобрување на финансиски средства;
26. Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈКП „Комуналец“-Пехчево;
27. Одлука за ослободување од партиципација на деца-Роми на возраст од три до шест години за
престој во детска градинка ОЈУДГ – Весели Цветови – Делчево за период од 01.01.2020 до
31.08.2020 година.
28. Одлука за отпочнување на активности за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на
подрачјето на општина Делчево од сите ризици и опасности.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 08-78 /1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 година

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 22
став 1 точка 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),
Советот на Општина Делчево, на својата 34.седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2020 година
Врз основа на доставените предлози од овластени органи кои се јавуваат како изготвувачи и
предлагачи на работен материјал од својата област, секоја година се изготвува Програма за работа
на Советот на Општина Делчево. Така е изготвена Програмата за работа на Советот на Општина
Делчево за 2020 година.
Во текот на годината ќе бидат разгледани и други материјали кои во оваа Програма не се вклучени
од кои било причини. Програмата претставува насока за работа на Советот и истата е отворена за
теми кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но, исто така пред Советот може да бидат
разгледани извештаи и информации кои се од важност за граѓаните на подрачјето на општина
Делчево, а ги изготвуваат и предлагаат подрачните единици на државни органи.
Врз основа на напред наведеното, дадените предлози и согледувањата на стручните служби во
Општината Делчево, Програмата за работа на Советот за 2020 година е како што следува:
Ред.бр.

Назив на актот

Предлагач

Изготвувач

Рок за донесување

1

Квартален изештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
2019 година за квартал 4;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Јануари/Февруари

2

Годишна сметка и
годишен извештај на
општина Делчево за 2019
година

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Од 1 до 15 Март
2020

3

Програма за уредување на Градоначалник
градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2020 година;

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Јануари 2020

4

Програма за изградба,
реконструкција и
одржување на општински
патишта и улици во
општина Делчево за 2020
година;

Декември

Јануари 2020

Градоначалник

5

Програма за управување
со отпад во општина
Делчево за 2020 година;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Јануари 2020

6

Програма за изработка на
урбанистички планови на
подрачјето на општина
Делчево за 2020 година;

7

Одлука за давање
согласност на Програмата
за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
2020 година

Директор

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Јануари 2020

8

Програма за социјална
заштита

Градоначалник

Одделение за правни и
општи таботи

Најдоцна до 31
Јануари

9

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

Директор на ООУ Сметководител,
Февруари 2020
„В.Прке“
Директор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

10

Годишна сметка за 2019
година на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

Директор на ООУ Сметководител,
Февруари 2019
„Ванчо Прке“
Директор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

11

Годишна/завршна сметка
(Извештај за реализација
на материјалнофинансиското работење)
за 2019 година

Сметководител
на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“Делчево

Сметководител на ОЈУДГ Најдоцна до
„Весели Цветови“29.02.2020 година
Делчево

12

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „
Св.Климент Охридски“Делчево;

Сметководител
на ООУ
„Св.Климент
Охридски““

Сметководител,Директор Февруари-Март
на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево

13

Годишна сметка на ООУ
„Св.Климент Охридски“Делчево;

Сметководител
на ООУ
„Св.Климент
Охридски

Сметководител,Директор Февруари-Март
на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево

14

Годишен план за
вработување во Општина
Делчево за 2021 година;

Градоначалник

Одделение за човечки
ресурси

Февруари/Март

15

Одлука за организацијата,
делокругот и начинот на
извршување на задачите

Градоначалник

Одделение за правни и
општи работи и јавни
дејности

По потреба

на општинската
администрација;
16

Годишен план за
УО на ЈПКД
вработување за 2020
„Брегалница“
година (измени и
дополнувања по потреба);

Директор на ЈПКД
„Брегалница“

Март

17

Одлука за утврдување на
почеток и завршеток на
работно време детската
градинка;

Директор

Директор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“Делчево

По потреба

Одлука за усвојување на
Годишна сметка на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
2019 година;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Март 2020

Одлука за усвојување на
Извештајот за работењето
на ЈПКД „Брегалница“Делчево;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Март 2020

Одлука за усвојување на
Тримесечен извештај за
финансиското работење
на ЈПКД „Брегалница“Делчево за период
01.01.2020-31.03.2020;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Април

Одлука за давање
согласност за формирање
на групи со поголем број
на деца;

Директор

Директор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“Делчево

Септември/Октомври

Одлуки за вклопување на

Градоначалник

18

19

20

21

22

бесправно изградени
објекти во
урбанистичка
документација;

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“Делчево

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“Делчево

Одделение за
Тековно и по потреба
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај и заштита на
ЖС

23

Одлуки за утврдување на

Градоначалник

Одделение за
Февруари-Декември
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај и заштита на
ЖС

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По објавен повик

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

27

Одлуки за поддршка на
Градоначалник
проекти преку
Канцеларијата на Источнопланскиот регион;

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

28

Одлуки за поддршка на
проекти преку
Швајцарската агенција за
развој и соработкаПрограма за зачување на
природата;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

29

Програма за управување
со отпад;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи

Мај-Декември

потреба за изработка и
донесување на ЛУПД за
потребите на општина
Делчево и на
заинтересирани странки;
24

Одлуки за поддршка на
проекти
од програма ИПА
прекугранична соработка
Македонија-Бугарија
преку Министерство за
финансии

25

Одлуки за поддршка на
проекти
од Агенцијата за поддршка
на земјоделството и
рурален развој

26

Одлуки за поддршка на
проекти
од Бирото за регионален
развој;

и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР
30

Одлука за определување
на општинските патишта
на подрачјето на општина
Делчево;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

31

Програма за јавно
осветлување

Градоначалник

Оделение за урбанизам Март
уредување на ГЗ,
комунални работи и
сообраќај, заштита на ЖС
и ЛЕР

32

Програма за одржување
на јавната чистота во
Општина Делчево за 2020
година;

Градоначалник

Одделениe за урбанизам Април
уредување на ГЗ,
комунални работи и
сообраќај, заштита на ЖС
и ЛЕР

33

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
втор квартал;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Јуни-Јули

34

Годишна програма за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“

УО на ООУ
„Ванчо Прке“

Директор

Јули

35

Годишен извештај за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“;

УО на ООУ

Директор

Јули-Август

36

Годишен извештај за
работата на ООУ
„Св.Климент Охридски“;

УО на ООУ

Директор

Јули- Август

37

Годишна програма за
работа на ООУ
„Св.Климент Охридски“;

УО на ООУ

Директор

Јули- Август

38

Годишна програма за
работа на СОУ
„М.М.Брицо“

УО на СОУ

Директор

Јули- Август

39

Одлука за усвојување на
Шестмесечен извештај за
финансиското работење
на ЈПКД „Брегалница“Делчево за период
01.01.2020-30.06.2020;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Јули 2020

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Мај-Декември

40

Ребаланс на Буџетот на
општина Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Септемри/Октомври

41

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
трет квартал;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Октомври-Ноември

42

Одлука за усвојување на
измени и дополнувања на
Буџетот на Општина
Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Септември-Ноември

43

Годишен извештај за
работата на СОУ
„М.М.Брицо“

УО на СОУ

Директор

Септември

44

Годишната програма за
работата

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември 2020

45

Годишен извештај за
УО на ОЈУДГ
работата на ОЈУДГ „Весели „Весели
Цветови“-Делчево
Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември 2020

46

Одлука за доделување на
студентски стипендии

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

Ноември 2020

47

Одлука за доделување на
ученички стипендии

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

Ноември 2020

48

План на Програми за
развој на Општина
Делчево за 2021

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за урбанизам До крај на месец
и Одделение за
Ноември
финансиски прашања

52

Буџетски календар за 2021 Градоначалник
година;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2020

53

Буџет на Општина Делчево Градоначалник
за 2021 година;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2020

54

Одлука за извршување на Градоначалник
Буџет на Општина Делчево
за 2021;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2020

55

Програма за уредување на Градоначалник
градежно земјиште на

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи

Декември 2020

на ОЈУДГ „Весели
Цветови“

подрачјето на општина
Делчево за 2021 година;

и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

56

Програма за изградба,
реконструкција и
одржување на општински
патишта и улици во
општина Делчево за 2020
година;

Градоначалник

Декември

Декември 2020

57

Програма за управување
со отпад во општина
Делчево за 2020 година;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Декември 2020

58

Одделно мислење за
секоја програма за
изведување на екскурзии
и др.слободни активности
на ООУ и СОУ;

УО на ООУ

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

По потреба

59

Програма за
Градоначалник
одбележување настани и
културни манифестации на
Општина Делчево за 2021
година;

Комисија за
организирање настани и
културни манифестации

Декември 2020

60

Програма за промоција и
комуникација со јавноста
на Општина Делчево за
2021 г.

Градоначалник

Комисија за
организирање настани и
културни манифестации

Декември 2020

61

Функционална анализа

Градоначалник

Одделение за човечки
ресурси

По потреба

Советот на Општина Делчево во текот на 2020 година, зависно од потребата за усогласување со
законската регулатива, дава согласност на статутите на установите кои се во надлежност на Советот
(ЈПКД „Брегалница“, СОУ „М.М.Брицо“, ООУ „В.Прке“, ООУ „Св.Климент Охридски“, ЈЛБ „Илинден“
и ОЈУДГ „Весели Цветови“.Исто така, Советот на Општина Делчево именува и разрешува членови во
органите на управување и донесува одлуки за начинот на располагање со средствата на истите.
Советот на Општина Делчево го усвојува Полугодишниот и Годишниот извештај за јавната

безбедност и безбедноста на сообраќајот на патишата на подрачјето на општина Делчево.Во
тековната година, согласно согледувањата и потребата, Советот одлучува по барања за
дополнувања на блок (наменските) дотации на корисниците од сопствени извори на Општината.
Програмата за работа на Советот на Општина Делчево за 2020 година не е затворена и може да се
надополнува доколку се јави потреба за тоа, согласно член 2 од Одлуката за формирање на
Комисијата за изработка на Програма за работа на советот и член 134 од Деловникот.

Број 09-50/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски ,с.р.

2.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член од
Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ 15/2013), Советот на Општина
Делчево, на 34.седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
Одлука
за усвојување на Стратегија за надворешна комуникација на Општина Делчево
за период 2020-2024;
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Стратегијата за надворешна комуникација на Општина Делчево за
периодот 2020-2024.
Член 2
Процесот е спроведен од страна на Здружението Регионален центар за застапување согласно
методологијата и форматот за стратешко планирање и изработка на стратешки документи за
потребите на општините.
Член 3
Општина Делчево како корисник на проектот, за успешно спроведување на овој проект ќе ги
обезбеди сите услови и тоа:човечки, технички и финансиски ресурси.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-51/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на
Општина Делчево, на својата 34.редовна седница одржана на 10.01.2020, донесе
ПРОГРАМА
за
промоција и комуникација со јавноста 2020 година

ВОВЕД

Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации меѓу
Општината и целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од најзначајните
сегменти од функционирањето на една локална самоуправа согласно со највисоките европски и
светски стандарди.
Со цел да ги зајакне капацитетите за достигнување на стандардите во областа на
комуникацијата со јавноста, Советот на Општина Делчево усвојува Програма за активностите на
Општина Делчево во областа на промоција и комуникација со јавноста градена врз основа на
Стратегијата за надворешна комуникација усвоена на Седница на Советот.
Програмата овозможува идентификација на приоритетите во рамките на сложениот процес
на комуникација со јавноста, како и јасно лоцирање на расположивите капацитети на овој план.
Освен интензивната комуникација со претставниците на средствата за јавно информирање,
Програмата овозможува реализација на значајни активности за презентација и промоција на
резултатите на Општината, како и подготовка на неопходен промотивен материјал за граѓаните.
Општина Делчево активно е вклучена и во Мрежата за односи со јавност, поддржана од
ЗЕЛС, а во рамките на процесот на евроинтеграции што ќе овозможи во периодот што следува,
интензивна дистрибуција на информации за прашањата поврзани со ЕУ во соработка со Секторот за

европски прашања.
Успешните практики на планот на промоцијата и комуникацијата со јавноста, како и
лоцирањето на критичните точки на кои им е неопходна интервенција, налагаат усовршување на
Програмата во контекст на јасно детерминирање на планот на активности.
Токму поради комплексната природа на активностите во областа на промоцијата и
комуникацијата со јавноста, оваа Програма претставува флексибилен документ кој континуирано ќе
се развива врз основа на понатамошните искуства.
ОПРАВДАНОСТ
Програмата за комуникација овозможува одржување редовна и навремена комуникација
со јавноста за подобрување на информираноста за работењето на Општината и за сите други
прашања од интерес на локалната заедница.
Основната функција на Програмата за промоција и комуникација со јавноста е да ги
определи начините на пренесување и видот на информациите за работата на Единицата на
локалната самоуправа внатре и надвор од неа.
Програмата ги дефинира активностите и алатките со кои тие ќе се спроведат. Таа опфаќа и
мерки за постојано ажурирање и подобрување. За спроведување на Програмата ќе се користат
расположливите човечки и финансиски ресурси. Во насока на унапредување на комуникацијата, за
одредени активности ќе се користат и дополнителни ресурси.
Програмата ќе ја спроведува општинската администрација во координација со лицето
одговорно за односи со јавноста, под раководство на градоначалникот на Општината и согласно со
процедурата за внатрешната комуникација. По потреба, Програмата ќе се ажурира, во насока на
подобрување на нејзиното остварување.

ПРИНЦИПИ НА КОМУНИЦИРАЊЕ СО ЈАВНОСТА


Комуникација со јавноста заснована на активна транспарентност

Активната транспарентност- подразбира објавувањето информации на сопствена
иницијатива на институциите, без притоа за тие информации некој да има доставено до нив
официјално барање за слободен пристап.
Освен Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер кој содржи и одредби
за проактивно, односно за самостојно објавување информации и низа други закони пропишуваат
обврски за објавување информации врз проактивна основа. Станува збор за одредби во Законот за
локалната самоуправа, Законот за буџетите, Законот за јавен долг, Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа и др.
Проактивното објавување информации опфаќа обелоденување на:
- Информации за регулативата и за одлуките на властите со што се остварува правото на
граѓаните да бидат информирани за своите права и обврски во општеството;
- Информации коишто им се потребни на граѓаните за да бараат одговорност од властите;

-

Информации коишто им се неопходни на граѓаните за да можат да учествуваат во процесот
на донесувањето одлуки и
Информации коишто им се потребни на граѓаните за да можат да пристапуваат кон услугите
што ги нудат јавните институции.

Проактивно објавените информации треба да бидат лесно достапни и разбирливи, да можат да
се употребат, да бидат релевантни и да се ажурираат редовно.
Со објавување информации на проактивна основа, Општина Делчево ќе остварува корист по
неколку основи:
- активната транспарентност ќе помага за поодговорно трошење на јавните пари;
- ќе се промовираат принципите на добро владеење и интегритет;
- институцијата ќе биде поефикасна, бидејќи подобро ќе управува со информациите со
коишто располага.
1. Активната транспаретност подразбира едноставен и брз пристап до информации од Општина
Делчево:
- на веб-страницата да има посебен оддел за пристап до информации, кој ќе се наоѓа на
основното мени, на почетната страница;
- на веб-страницата да има објавена листа на информации со кои располага институцијата;
- да се објавуваат прописи кои се однесуваат на надлежноста на Општината како имател на
информации;
- да се објавуваат предлог-програми, програми, стратегии, ставови, мислења, студии и
др.слични документи од надлежноста на Општината;
- Општината да објавува информации за своите надлежности;
- да е објавен Статутот наОпштината.
2. Активната транспаретност подразбира пристап до информации за надлежноста и за
услугите на Општината. Тоа значи објавување на:
- службени гласници на Општината;
- дневните редови за седниците на Советот на Општината;
- одлуките наСоветот на Општината;
- услугите што ги дава Општината;
- организациската структура (шема, органограм) на Општината;
- имињата на вработените/раководителите (со контакти);
- решенија во управна постапка;
- информативен билтен или друг облик на информирање.
3. Буџетска и финансиска транспарентност се постигнува со објавување на:
- Буџетот на Општината;
- завршна сметка на Буџетот;
- квартални извештаи за извршување на Буџетот во претходната година;
- граѓански буџет;
- огласи за јавни набавки;
- тендерски документации за огласите;
- годишен план за јавни набавки за претстојната година;
- известувања за склучени договори од јавни набавки.

4. Активната транспаретност значи лесен и едноставен пристап до информации за
специфичните надлежности на општините што значи објавување информации за:
- работата на органите на Општината, комисиите на Советот и јавните служби и за плановите
и програмите кои се од значење за развојот на општината;
- ГУП и ДУП-ови;
- урбанистичкото планирање (одобренија за градба);
- заштита на животнатасредина;
- локалниот економски развој;
- комуналните дејности;
- културата;
- спортот и рекреацијата;
- социјална заштита и заштита на деца;
- образованието;
- здравствената заштита;
- мерките за заштита и спасување на граѓаните;
- противпожарната заштита;
- надзорот на вршењето на работите од надлежност на Општината;
- стапката на данокот на имот што ја пропишува Општината;
- надоместокот за уредување градежно земјиште.







Комуникацијата со јавноста што ќе ја спроведува Општина Делчево е составен дел од сите
активности на Општината;
Процесот на комуникација е јасен и разбирлив;
Комуникацијата е навремена;
Комуникацијата е отворена, чесна и искрена;
Информациите се вистинити и достапни до сите;
Комуникацијата е двонасочна меѓу Општината и сите целни групи.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел:
Одржување редовна и навремена комуникација со јавноста за подобрување на
информираноста за работењето на Општината и за сите други прашања од интерес на локалната
заедница.
Специфични цели:
1. Отвореност и транспарентност во служба на граѓаните- зголемување на задоволството
на граѓаните од работењето на Општината;
2. Двонасочна комуникација -поголема вклученост на граѓаните во активностите од
заеднички интерес и во процесот на донесување одлуки во насока на градење имиџ на
отворена општина;
3. Обезбедување комуникација и распространување на информациите за посебни целни
групи;

4. Подобрување на системот на внатрешна комуникација и информираност;
5. Подобрување на квалитетот на комуникациските капацитети на Општината.
6. Комуницирањето во улога на промоција на Општина Делчево и нејзино активно
вклучување во реализација на кампањи со цел подигање на јавната свест кај граѓаните
за поедини прашања во општеството.

АКТИВНОСТИ

 За остварување на специфичната цел 1: Отвореност и транспарентност во служба
на граѓаните- Зголемување на задоволството на граѓаните од работењето на
Општината, ќе се преземат следниве активности:

1. Редовно и навремено информирање на граѓаните за работењето на Општината (за
тековни проекти, планови за нови проекти и политики, законски обврски на граѓаните,
манифестации, законски измени, резултати од сработеното и др.) - подразбира систематизиран
проток на информации до сите граѓани како корисници на услуги од локалната самоуправа, како и
на медиумите како моќни алатки за пренесување на информациите. Ваквото информирање се
одвива непрекинато, во текот на целата година.
2. Редовно собирање мислења и впечатоци од целните јавности и анализа на податоците
со цел подобрување на услугите и работата на општинската администрација.

 За остварување на специфичната цел 2: Поголема вклученост на граѓаните во
активностите од заеднички интерес и во процесот на донесување одлуки во насока
на градење углед на отворена општина, ќе се преземат следниве активности:
1. Поттикнување на граѓаните за учество во креирањето на Буџетот - значи навремено
информирање, заради вклучување на јавноста во процесите на одлучување. Информациите
се подеднакво значајни за сите граѓани, невладините организации, месните и урбаните
заедници, бизнис-секторот, а се пласираат во фази, според календарот за буџетирање на
општините.
2. Поттикнување на поголема вклученост на граѓаните во донесување стратешки документи
– ваквата активност дава простор за демократизација, чувство на граѓаните дека се активен
сегмент во општествените процеси со право и можност да влијаат при создавањето на
суштинските документи, програми, планови, одлуки... Информациите во форма на повици
ќе бидат упатувани пред процесите на креирање.
3. Поттикнување поголемо учество на граѓаните на манифестациите од заеднички интерес комуницирањето со повеќе целни групи ќе се одвива преку кампањи за манифестациите кои
временски треба да започнат 30 дена пред почетокот на манифестациите.

 За остварување на специфичната цел 3: Обезбедување комуникација и
распространување на информациите по мерка на посебните целни групи, ќе се
преземат следниве активности:
1. Општината секогаш ќе ги зема предвид спецификите на секоја од целните јавности:
навиките на информирање, јазикот и начинот на обраќање, потребите и интересите и сл.
2. Подигање на свеста и информирање на граѓаните за даночните обврски кон Општината –
ваквата активност значи редовно информирање за начинот на остварување на сопствените
приходи на Општината и мотивирање на даночните обврзници и бизнис-секторот за
плаќање на обврските. Пренесувањето на овие информации ќе се врши со помош на
електронските алатки и наменски информативни летоци.
3. Одржување информативни средби со посебни целни групи – опфаќа директни средби со
одредени целни групи: бизнис-секторот, хендикепирани лица, пензионери, невработени,
невладини организации и други, за што најчесто се користат настани или посебни поводи.
Временската реализација се одредува по потреба, а за дел од нив е постојана – секојдневна.
4. Зголемување на информираноста на граѓаните од руралните и урбаните средини преку
подобрување на директната комуникација.
 За остварување на целта - Подобрување на системот на внатрешна комуникација
и информираност, ќе се преземат следниве активности:
1. Редовно информирање на внатрешната јавност за случувањата во Општината.
Комуницирањето внатре, во Единицата на локалната самоуправа, по хоризонтала и по
вертикала ќе биде секојдневно, по одредени или пропишани постапки и процедури, а во
најголема мерка со помош на електронски алатки или директна комуникација.
 За остварување на специфичната цел 5: Подобрување на квалитетот на
комуникациските капацитети на Општината, ќе се преземат следниве активности:
1. Подигање на капацитетот за комуницирање; Општината ги сервисира информациите и ги
прави јавни и има редовна комуникација. За таа цел е потребна стручна администрација,
вешта во комуницирањето, заради што се потребни обуки, како за совладување и
надградување на вештините во комуницирање со граѓаните и со медиумите.
2. Унапредување и следење на квалитетот на средствата за комуникација.
3. Развивање механизми и алатки за двонасочна комуникација
4. Подобрување на квалитетот - дизајн и структура на веб- страницата

 За остварување на специфичната цел бр.6. која се однесува на промоција
на Општина Делчево, односно промоција во севкупна смисла на надлежностите на

ЕЛС. Целта на оваа Програма е да обезбеди стратешки пристап во организирањето
и спроведувањето на кампањи за промоција на Општина Делчево во текот на 2019
година. Секоја кампања, поради природата на проблемот или темата што ја третира,
бара поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне
интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за Општината и услугите со кои
Општината може да им помогне. Вклучувањето на промоцијата во буџетското
планирање, овозможува достигнување конкретни и мерливи резултати преку
активности за подготовка и издавање брошури чија цел е презентација на
резултатите и стратешките заложби за развој на локалната заедница. Промоцијата,
исто така, овозможува интензивна соработка и размена на идеи со бизнисзаедницата што е уште една придобивка за Општина Делчево.

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Подготовка и дистрибуција на печатен промотивен материјал за Општина Делчево извештај за работата на Општината-транспарентност и отчетност.
2. Подготовка и реализација на Кампања „Заедно до поубаво Делчево"- Кампањата ќе се
реализира во периодот од април до септември. Целта на оваа кампања е да се промовира
индивидуалниот придонес за разубавување на градот, а Општината да го вреднува нивниот
труд. Во рамките на кампањата е предвидена една акција:
-акција за „Избор на најубаво уреден двор во Делчево" (обезбедување награди, плакати,
флаери, изработка на рекламен тв и радиоспот),
3. Промотивни активности поврзани со работата на Општината од областа на урбанизмот,
комуналната хигиена, даноците и таксите, заштитата на животната средина, културата,
природното, историското и културното наследство, образованието и сл. Активностите планирани
во овој дел ќе се реализираат во текот на целата календарска година.
4. Одбележување на Светскиот ден на водите 22 Март. Како Општина во која се спроведува
големиот проект „Водоснабдување на Делчево“ (проект поддржан од Швајцарската Конфедерација
и Министертсвото за животна средина на РСМ) ќе се спроведе кампања која ќе има за цел да се
истакне значењето на водата. Се планираат неколку активности, како квиз, предавања, изработка
на рекламен материјал и сл, а ќе бидат вклучени ученици од основните училишта, професори и сл.
5. Промотивни активности за планираната акција за пошумување „За почист воздух“
(изработка на флаери, соопштенија, прес-конференции). Акцијата за пошумување ќе ја реализира
Општина Делчево во соработка со локалните институции, образовните институции и граѓани
доброволци, во периодот февруари-март или ноември-декември 2020 год, а целта е зголемување
на зелените површини и почист водзух во Делчево.
6. Промотивни активности за поголема безбедност во сообраќајот-преку предвидени
кампањи на ОСБСП Делчево. Превентивните кампањи и активности се предвидени во Годишната
програма на ОСБСП Делчево, а ќе се спроведуваат во текот на целата календарска година.
Планирани се соопштенија, прес-конференции, изработка на флаери и др. промотивен материјал.

Целта е да се подигне јавната свест во делот на безбедното и одговорно учество во сообраќајот.
7. Организирање промотивен настан Бизнис-форум- презентација на потенцијалите за
развој на Општина Делчево пред бизнис-заедницата од Делчево, но и од цела држава, како и од
соседните држави, иселениците и сл.а. За таа цел ќе се изработи проимотивен материјал, исто така,
ќе се одржат и прес-конференции, јавноста ќе се анимира и со давање изјави и со соопштенија до
медиумите и на општинската веб-страница. Активностите за оваа промотивна активност се
планирани да се реализираат во текот на август.
8. Организирање кампања „Денови на хуманост“ по повод 3 Декември, Меѓународниот ден
на лицата со посебни потреби. Кампањата е со цел да се подигне свеста кај граѓаните за потребите
од инклузивност на лицата во општеството, но и да се промовира филантропијата како алатка за
општествената одговорност на претпријатијата. Во рамките на кампањата ќе се реализира повеќе
активности со кои ќе се овозможи инклузивност на лицата со попреченост: ликовна колонија,
продажна изложба, детски претстави, спортски натпревари и сл. Активностите ќе се спроведуваат
од средината на месецот ноември, а централниот настан ќе се организира на 3 Декември.
Кампањата ќе се реализира во соработка со локалните образовни институции, НУЦК „Н. Ј.
Вапцаров“, НВО-сектор и Дневниот центар за лица со посебни потреби од Делчево. За таа цел ќе се
изработи промотивен материјал, а ќе се одржат и две прес-конференции.
9. Активности поврзани со буџетската транспарентнот-Организација на форуми на граѓаните
за изработка на Буџетот на Општина Делчево. Подготовка на пропаганден материјал, пресконференции, соопштенија, изработка на граѓански буџет и негово популаризирање во медиумите
и на општинската веб-страница. Активностите ќе се реализираат во месец декември.
10. Промоција на активностите за родова еднаквост на Општина Делчево. Организирање
прес-конференции, изјави, информации, соопштенија и користење други медиумски алатки со цел
информирање на јавноста за значењето на родовата еднаквост.
Треба да се има предвид дека списокот на активности сублимирани во поимот „промоција"
зависи од многу фактори, како на пример, од видот на активноста што се промовира или целта што
сакаме да ја постигнеме што оди во прилог на флексибилноста на Програмата. Овој дел од
Програмата ќе се работи во партнерство со други локални институции, бзинис-секторот и НВОсекторот.
ЦЕЛНИ ГРУПИ
1. Граѓаните на Општина Делчево;
2. Урбани и месни заедници;
3. Медиуми (локални, регионални и национални);
4. Бизнис-заедница;
5. Општинска администрација;
6. Земјоделци;
7. Потенцијални инвеститори;
8. Туристички организации;
9. Невработени;
10. Граѓански сектор;
11. Студенти и ученици;
12. Донатори;

13. Маргинализирани групи;
14. Институции;
15. Пошироката јавност и др.
КАНАЛИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА
Со цел да оствари редовна и непречена комуникација, Општина Делчево во 2020 година, а
во време на дигитална ера, ќе се фокусира на новите, современи електронски средства за
информирање, кои се покажуваат како моќни и поекономични алатки за пренесување на
информациите. Со оглед на разновидноста на целните групи, Општина Делчево ќе ги користи и
основните, веќе постојни канали за комуникација:
1.Традиционални и нови медиуми
Општина Делчево како свои канали за комуникација ќе ги користи локалните и регионални
медиуми, дописниците на националните медиуми, медиумите што ја покриваат териоторијата на
целата држава (телевизии и радиостаници со национална концесија, дневни весници, магазини и
др.), информативни портали, социјални мрежи и др. Како алатки за комуникација со новинарите и
медиумите ќе користи: прес-конференции, изјави, соопштенија, интервјуа и гостувања во емисии,
посети на новинари, брифинзи за новинари, огласување, снимки од седниците на Советот на
Општина Делчево.
2. Печатени материјали: општински весник, отчет, публикации, извештаи, летоци, брошури,
плакати.
3. Електронски средства: веб-страница на Општина Делчево, фејсбук-страница и фејсбук-профил на
Општината, е-пошта или е-известувања, е-изданија.
4. Директни контакти: средби и состаноци со градоначалникот и општинската администрација,
јавни расправи, собири (преку месните и урбаните заедници), дебати, настани (свечености).
5. Други канали: огласна табла, сандаче за поплаки, пофалби и предлози, промотивни материјали.
За остварување на внатрешната комуникација ќе се користи:
1. Лична комуникација: колегиуми, состаноци на ниво на сектори и одделенија, состаноци
меѓу сектори и одделенија, состаноци ‘еден на еден’, друштвени собири (забави, прослави,
награди и признанија и сл.), состаноци на сите вработени.
2. Писмена комуникација: општинско гласило, огласна табла.
3. ИТ-комуникација: внатрешна електронска мрежа (интранет).
ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ И РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2020 г.
За активностите за реализација на Програмата за промоција и комуникација во 2020 година
се планирани финансиски средства од програмите во Буџетот на Општина Делчево.
За спроведување на Програмата ќе се искористат расположливите човечки и технички
ресурси. Сепак, за одредени активности во насока на унапредување на досегашната комуникација
ќе биде потребно да се алоцираат и ресурси чиј приказ е даден во продолжение:
Реден
број
1.

Активности
Трошоци
по
договори
презентација на активности

Планирани средства во денари
за 200.000,00

2.

Печатени материјали: брошури, 60.000.00
флаери,
банери,
разгледници,
покани и сл

3.

Објави на билборди за настани, 10.000.00
манифестации, кампањи

4.

Печатење информативни гласила, 50.000.00
отчети

5.

Технички помагала за работа при 20.000.00
информирањето:
набавка
на
мемориски картички, диктафон и сл.

7.

Награди за кампањата: Избор на 20.000,00
најубаво уреден двор

8.

Изработка на нова веб-страница

60.000,00

Вкупно

420.000,00

9.

Број 09-52/1
10.01.2020
Делчево

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

4.Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 34. седница, одржана на ден 10.01.2020
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за
одбележување настани и културни манифестации за 2019 година
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Годишната Програма за одбележување настани и
културни настани и културни манифестации за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-53 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 г.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НАСТАНИ И КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ
ЗА 2020 ГОДИНА

Вовед
Врз основа на членот 22 став 5 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002), во
која се пропишани надлежностите на Локалната самоуправа на полето на културата, во смисла
институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти; негувањето на
фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности; организирањето културни
манифестации; поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво; Општина Делчево
ја донесува оваа Годишна програма за одбележување настани и културни информации во 2020
година.
Целта на оваа Програма е:
-Да се обезбеди активен однос на Општина Делчево кон задоволување на потребите и интересите на
граѓаните од областа на културата;
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Делчево;
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Делчево;
-Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата;
Активностите на Општина Делчево во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување,
поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:
-Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални историски и културно-уметнички
манифестации;
-Реализирање манифестации програми и проекти кои ѝ даваат посебно обележје на Општина
Делчево;
-Создавање услови за гостување еминентни уметници од Република Македонија и странство во
Општина Делчево;
-Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимените
градови на Општина Делчево;
-Остварување продуктивна соработка со меѓународни асоцијации организации и фондации кои го
помагаат развојот на културата во локалните заедници.
Програмата ќе се реализира и во соработка со НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево, ЈЛБ
„Илинден“, здруженија на граѓани, Министерството за култура и донатори.

Предлог –годишна програма за одбележување настани и манифестации за 2020
Обичај под маски Сурова во с. Ѕвегор
Општина Делчево дава поддршка за реализација на традиционалниот обичај под маски „Сурова“ во
делчевски Ѕвегор. Целта е овој обичај да се промовира, да се спакува како туристичка понуда од
Општината, но и почитување на живото културно наследство во Пијанец.
Датум: 14 јануари- ден Василица
Реден Активности
Количина
Единечна цена
Предвиден буџет
број
во мкд
/
/
/
/
1.
Плакати
10
10х70
700,00

2.
3.

Поддршка за нови маски и
свечен ручек за учесниците
Вкупно

10.000,00
10.700,00

Активности:
- Изработка на плакати;
-Поддршка за набавка нови маски и организација за свечениот ручек на учесниците на настанот.
Учесници:
- Локална група-суроваскари
- Групи под маски од соседните држави
- Жители на с. Ѕвегор и Делчево
- гости
Локација- село Ѕвегор
Одбележување на денот на раѓањето на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев
По повод 4 февруари, денот на раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, патрон на Делчево,
Општина Делчево организира настан пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на градот.
Датум : 4 февруари, ден на раѓањето на Гоце Делчев
Реден
број
1.
2.

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден буџет
во мкд денари
1.000,00
1.600,00 ден

Подготовка на покани
Набавка на букети

60
4

/
400 ден.

3.

Коктел -кафе

3.000,00 ден

4.

Вкупно

5.600,00 ден

Активности по повод 4 февруари, ден на раѓањето на Гоце Делчев
-Полагање свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на Делчево по повод
годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев;
-Реферат во чест на Гоце Делчев-подготвен од КУД „Гоце Делчев“;
Учесници на настанот: претставници од Локалната самоуправа, Совет на Општина Делчево,
претставници на политички партии, институции, здруженија на граѓани;
Место на настанот: споменик на Гоце Делчев во центарот на градот Делчево.
Полагање свежо свеже пред гробот на Гоце Делчев во црквата Св Спас во Скопје
Учесници: Делегација од Општина Делчево
Место на настанот: црква „Св. Спас“ во Скопје
Реден
број
1.

Активности

Количина

Единечна цена

Букет свежо цвеќе

1

800

Предвиден буџет
во мкд денари
800,00 ден

2.

Превоз -гориво

/

/

2000,00 ден

/
Вкупно

/

/

3.

/
2.800,00 ден

Февруарски поход
Датум: Февруари, втората половина од месецот
Одбележување 76 години од Февруарскиот поход
Историјат:
Успешното изведување на Февруарскиот поход имало големо политичко и воено значење за
развитокот на НОВ во Македонија, воопшто. Ова нѐ обврзува да се потсетиме на жртвите и на
заложбите на нашите предци и да продолжиме да го градиме денешното општество во слободна
Македонија. Делчево со гордост го одбележува овој значаен ден од нашата историја. Планината Голак
заедно со Беласица, Плачковица и Осогово била дел од маршрутата на Третата борбена единица која
заедно со Главниот штаб требало да стигне за десетина дена во Источна Македонија со што
започнале борбените операции од пошироки размери на македонската партизанска војска познати
како Февруарски поход.
Активности по повод одбележување 76 години од Февруарскиот поход:
- Планинарски марш „По врвиците на Февруарскиот поход на Голак“
- Полагање свежо цвеќе пред спомен-плочата поставена на Голак
- Реферат за улогата и значењето на Февруарскиот поход
- Доделување благодарници за учество на планинарскиот марш;
- Историски час за Февруарскиот поход од историчари, професори по историја
Опис: По повод Февруарскиот поход, Општина Делчево традиционално организира
планинарски марш „По врвиците на Февруарскиот поход“ на која учество земаат планинарски
друштва од регионот, како и претставници на институции, здруженија на граѓани и физички лица од
Делчево и од соседните општини. Пред спомен-плочата поставена на планината Голак, се оддава
почит на загинатите борци, а традиционално се одржува и историски час и културно-уметничка
програма.
Реден
број

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден буџет
во мкд денари

1.

Покани

60

/

1000,00

2.

Полагање свежо цвеќе

4

400,00

1.600,00

3.

Сендвичи и чај за учесниците
на маршот
Превоз до местото на
настанот- Голак
Благодарници

60

100,00

6.000,00

60

/

3.000,00

15

60,00

900,00

4.
5.

6.

Вкупно

12.500,00

Учесници
- Претставници на Општина Делчево, претставници од Советот на Општина Делчево,
претставници од политички партии, институции, здруженија на граѓани, граѓани.
Место на настанот- Спомен-плоча на планината Голак
Светски ден на Ромите
Датум: 8 Април, Светски ден на Ромите
По повод Светскиот ден на Ромите, Општина Делчево дава свој придонес и поддршка во
организација на настанот во соработка со НВО- ромски сектор. Во таа смисла, секоја година се
доделува парична награда за најдобриот ученик Ром во средношколскиот училишен центар СОУ „
М. М Брицо“’.
Реден
број
1.

Активности

Количина

Единечна цена

Парична награда на
најдобар ученик Ром

1

10.000,00

Предвиден буџет
во мкд
10.000,00 ден

2.

Вкупно

/

/

10.000,00 ден

Априлијада
Традиционално на 1 април на меѓународниот ден на шегата, Општина Делчево во
партнерство со образовните институции од градот, организира дефиле под маски.Настанот има
ревијален карактер.
Датум 1 април
Активности
-организирање дефиле низ улиците во центарот на градот
- на летната сцена настап на групните и поединечните маски
-обезбедување озвучување и забава на отворено
Учесници – ученици од образовните институции од градот и децата од детската градинка
„Весели цветови“
Место на настанот пред летната сцена
Реден
активности
количина
Единечна цена
Предвиден буџет
број
1.
Актери- кловнови
15.000,00
вкупно
15.000,00

Велигденска изложба
Датум: Велики четврток
По повод големиот верски празник Велигден, Општина Делчево традиционално организира
„Велигденска изложба“ на која се анимираат за учество училишта, институции, здруженија на граѓани,
граѓани. Со цел да се поттикне креативноста на учениците и, воопшто, на учесниците, Општина
Делчево доделува три награди на најдобрите декорации. Оценувањето го врши Комисија избрана од
Комисијата за организирање културни настани и манифестации. Настанот има продаженохуманитарен карактер.
Активности
- Избор на најубави велигденски декорации (обоени јајца, цртежи, велигденски декорации
на штанд);
- Доделување награди на најдобрите декорации;
- Доделување благодарници на учесниците;
- Хуманитарна продажба на велигденските изработки на штандовите од учесниците;
- Обезбедување озвучување и водител на програма;
- Формирање Комисија за оценување на штандовите за награди;
- Соопштение до медиумите за настанот.
Учесници
-Училишта, градинка, институции, здруженија на граѓани, заинтересирани граѓани.
Место на настанот
-Летна сцена пред Спомен-дом АСНОМ/фоаје на Спомен –дом АСНОМ.
Реден
број
1.

Активности

Количина

Единечна цена

Пријави за учество на
Велигденската изложба

10

/

Предвиден буџет
во мкд
/

2.

Награди:Прва награда

1

3.000,00 ден

3.000,00

3.

Награди: Втора награда

1

2.000,00 ден

2.000,00

4.

Награди: Трета награда

1

1.000,00 ден

1.000,00

5.

10

70,00 ден

700,00

/

Доделување
благодарници за учество
/////

6.

Вкупно

/

////

/
6.700,00

Одбележување 70 години од името Делчево
Датум 23.04.2020-04.05.2020

По повод 70-годишнината од одлуката на Президиумот со која градот Царево Село го добива
името Делчево по името на великанот Гоце Делчев. Општина Делчево планира 7-дневни настани кои
ќе завршат со одбележување на годишнината од убиството на Гоце Делчев на 04.05.2020.
-организирање промоции
-организирање изложби
-организирање концерти
-положување свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев
Место на настанот- Спомен-дом АСНОМ, киносала Делчево
Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.
Вкупно

Активности
Покани-плакати
Промоции на книги
Културно-уметничка
програма
Изложба
Коктел

Количина

Единечна цена

Предвиден буџет
1.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
44.000,00

Одбележување на денот на смртта на Гоце Делчев
Датум 4 Мај
По повод смртта на револуционерот Гоце Делчев, 4 мај, Општина Делчево организира настан
пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на градот.
Реден
број
1.

Активности

Количина

Единечна цена

Покани

60

/

Предвиден буџет
во мкд денари
1.000,00

2.

Букети свежо цвеќе

4

400,00

1.600,00

3.

Коктел-кафе

60

50,00

3.000,00

4.

Вкупно

/

/

5.600,00

Активности по повод одбележувањето на смртта на Гоце Делчев
- Изработка на покани;
- Положување букети свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на Делчево;
- Реферат за ликот и делото на Гоце Делчев, подготвен од КУД „Гоце Делчев“;
Учесници
- Претставници од Општина Делчево, претставници од Советот на Општина Делчево,
претставници од политички партии, институции и здруженија на граѓани.
Место
-Пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на градот

Делегација од Општина Делчево во црквата „Св Спас“
Активност
Полагање свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата „Свети Спас“во Скопје.
Учесници: делегација од Општина Делчево
Локација: гробот на Гоце Делчев , црква „Св.Спас“ Скопје
Реден
број

Активности

Количина

Единечна цена

1.

Букет свежо цвеќе

1

800,00

2.

Превоз
/

3.

/

Предвиден
буџет во мкд
800,00

2.000,00

2.000,00

/

/

вкупно

2.800,00

Одбележување на Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа
Датум 9 Мај
По повод 9 Мај, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа, Општина Делчево
организира настан со цел одбележување на значајните настани од поновата историја.
Активности по повод Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа
-Полагање свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во центарот на Делчево;
-Реферат;
Учесници: претставници од Општина Делчево, Советот на Општина Делчево, политички
партии, граѓански организации, институции, КУД „Гоце Делчев“ од Делчево.
Локација: Споменик на паднатите борци во центарот на градот.
Реден
број

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд

1.

Свежо цвеќе

4

400,00

1.600,00

2.

Коктел -кафе

1

3000,00

3.000,00

3.

Покани

60

/

1.000,00

4.

Вкупно

Одбележување годишнина од Разловечкото востание

5.600,00

Датум 20 мај (или викенд во втората половина од мај)
Општина Делчево традиционално организира настан во селото Разловци со цел да се
одбележи значајниот датум од предилинденскиот период и од првото вооружено Востание
на македонскиот народ кое било организирано од локалните жители на 20 мај 1876 година.
Активности:
-Покани
-Организирање планинарски марш „Разловечко востание“;
-Изложба во спомен –домот „Разловечко востание“ во Разловци;
-Положување свежо цвеќе пред спомен-плочата на Поп Стојан;
-Културно-уметничка програма;
-Реферат;
-Доделување благодарници на учесниците
-Ручек за гостите и планинарите.
Учесници: Претставници од Општина Делчево, Советот на Општина Делчево, претставници
од локални и национални институции и фирми, претставници од политички партии, граѓански
организации, планинарски друштва, соработници на Општина Делчево, граѓани на Општина
Делчево и од селото Разловци, поканети гости од Институтот за национална историја,
професори на факултетите по историја, претставници од Владата на РМ, гости од соедни
општини до Македонија и држави, медиуми.
Локација: дворот на црква „Св. цар Константин и царица Елена“и спомен-домот
„Разловечко востание“ во с. Разловци.
Реден
број

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден
Буџет во мкд

1.

Покани

60

2.

Плакати

10

10х70

700,00

3.

Благодарници

20

20х70

1.400,00

4.

Букети свежо цвеќе

4

4х 400

1.600,00

5.
////

Превоз до с. Разловци
за учесници и гости
//////

6.

Ручек за гости

7.

вкупно

1.000,00

15.000, 00
///////
300

300х100

30.000,00
49.700,00

Одбележување на патронот на градот 24 Мај-Денот на сесловенските просветители Кирил и
Методиј
Опис: Општина Делчево веќе 9 години го одбележува Денот на сесловенските просветители,
светителите Кирил и Методиј, 24 Мај, како заштитници на градот Делчево. По тој повод,
традиционално се организираат низа настани од областа на културата
По тој повод, како град што ги слави солунските браќа како свои заштитници, Општина
Делчево во својата Годишна програма за култура планира да организира повеќе манифестации со
кои ќе се промовира и афирмира делото на сесловенските просветители:
- Организација на концерт (настап на хор, инструменталисти, вокални солисти и сл).;
-Организација на изложба;
-Промоција на книги;
-Во соработка со ЈЛБ „Илинден“ организација на саем на книги;
-На 24.05.2020- во соработка со Брегалничката епархија се организира Света литургија во
храмот „Свети Кирил и Методиј“ во Делчево и Света литургија до црквата параклис „Свети Климент
Охридски“.
Учесници: Претставници од Општина Делчево, членови на Советот на Општина Делчево,
претставници од МПЦ-Брегалничка епархија, претставници од политички партии и здруженија на
граѓани, научни работници од областа на историјата и филологијата, просветни работници,
претставници од институции и фирми, како и граѓани.
Место на настанот: Спомен-дом АСНОМ
Предлог-буџет
Ред број

Активности

Количина

1.

Покани

60

2.

Плакати

10

8.

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд
1.000,00

10х70

700,00

Трошоци за превоз и
настап на уметници
Вечера за хористиуметници

20.000,00

10.

Авторски хонорари за
уметници

8.000,00

11.

вкупно

9.

20.000,00

49.700,00

Одбележување годишнина од Илинденското востание
Датум 2 Август
Општина Делчево традиционално со низа активности ја одбележува годишнината од
Илинденското востание.
Активности:
-Изработка на покани;
-Положување свежо цвеќе;
-Реферат;
-Коктел.
-Поддршка на одбележувањата на Илинден во с. Ѕвегор (организација на спортски игри и
културно-уметничка програма).
Учесници: Претставници од Општина Делчево, Совет на Општина Делчево, претставници од
политички партии и здруженија на граѓани, локални институции, фирми и граѓани на
Делчево.
Место: Споменик на Гоце Делчев во центарот на градот и споменик на паднатите борци во
центарот на градот.
Реден
број

Активности

Количина

1.

Покани

60

2.

Букети цвеќе

4

3.

Коктел -освежување

4.

Организација на
спортски игри и
програма во с. Ѕвегор
Вкупно

5.

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд
1.000,00

400,00

1.600,00
3. 000,00

10.000,00

10.000,0

15.600,00

Делчевско лето
Датум од 15.06. 2020 до 15.09. 2020
Општина Делчево во текот на летниот период и во соработка со други институции, бизнисзаедницата и надлежното Министерство за култура ќе организира низа настани од областа
на културата со цел да се збогати културната понуда во летниот период при што се очекува
присуство на граѓани од Делчево, наши иселеници и граѓани од соседните општини.
Активности:

-организирање целовечерен концерт на познати музички ѕвезди од естрадата;
-организирање целовечерен концерт од областа на класичната музика;
-организирање концерти од областа на фолклорот;
-организирање изложби;
-организирање промоции на книги и други дела;
-изработка на покани;
-изработка на плакати;
-организирање летно кино;
-промоции на културно наследство;
-драмски претстави;
-обезбедување ручек и спиење за гостите.
Учесници: музички ѕвезди, музички состави, културно-уметнички друштва, поети, ликовни
уметници, солисти, театри и сл.
Место на настанот: Летна сцена и Спомен-дом АСНОМ

Реден
број

Активности

Количина

1

покани

60

1000,00

2.

плакати

10

700,00

3.

Озвучување и
осветлување и сцена

1

4.

Хонорари за
изведувачи (естрадни
поп и рок ѕвезди)
Предгрупи за
2
концерт
Уметници-авторихонорари
Сместување и ручек
за уметници и гости
Соопштенија по
медиуми
Драмска претстава

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВКУПНО

Голачки фолклорни средби
Датум 8 август

Единечна цена

Предвиден буџет во
мкд

60.000,00

60.000,00

400.000,00

400.000,00

30.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00
30.000,00

10.000,00

10.000,00
40.000,00
611.700,00

Во пресрет на верскиот празник Свети Пантелејмон, Општина Делчево во соработка со НУЦК
„Никола Јонков Вапцаров“ ги организира традиционалните „Голачки фолклорни средби“ на
летната сцена на врвот Чавка на планината Голак покрај манастирот посветен на Свети
Панталејмон.
Активности
-Подготовка на покани и плакати;
-Покани до фолклорни друштва од земјава и странство;
-Информација до медиуми;
-Организација на превоз за фолклорните друштва и гостите;
-Озвучување
-Поставување тезги со храна и пијалоци, како и ракотворби
-Сместување на гостите од странство
-Угостителски услуги
Учесници
Домашни и странски фолклорни друштва, претставници од Општина Делчево и од Советот на
Општина Делчево, претставници од политички партии, локални институции, фирми,
здруженија на граѓани и граѓани на Делчево и поширокиот регион.
Место Планина Голак, месност Чавка
Реден
број

Активности

Количина

1.

Подготовка и
печатење на покани
Соопштенија до
медиуми
Организирање превоз
до Голак
///

60

2.
3.
//
5.

3

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд
1000,00

500,00

1.500,00
15.000,00
/////
30.000,00

6.

Угостителски услуги
за гостите од
странство
Хотелски услуги

7.

Вкупно

77.500,00

30.000,00

Одбележување на Денот на ослободувањето и независноста на Република Македонија
Датум: 7 Септември, Ден на ослободување на Делчево и 8 Септември, Ден на независноста
на Р. Македонија

Активности:
-подготовка на покани;
-полагање свежо цвеќе пред Споменикот на паднатите борци во центарот на градот;
-Свечена седница на Советот на Општина Делчево;
-прием кај градоначалникот на делегации;
-доделување награди и признанија на заслужни граѓани;
-коктел за гости;
-организирање културно-уметничка програма;
-организирање меѓународни спортски натпревари во ракомет.
-избор на најубаво уреден двор.
Учесници:
Претставници од Општина Делчево и Советот на Општина Делчево, претставници од локални
инстутиции, политички партии , здруженија на граѓани, граѓани на Општина Делчево,
поранешни градоначалници и претседатели на Советот и советници и др.
Место: Спомен- дом АСНОМ
Споменик на паднатите борци-центар на Делчево
Ред број Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд

1.

Букети свежо цвеќе

4

400,00

1.600,00

2.

покани

60

//////

///

//////

/////

3.

коктел

1

15.000,00

15.000,00

4.

Награди за спортските
клубови
Културно-уметничка
програма-настап на
уметници
вкупно

3 (Прво, второ,
трето место)

12.000,00

12.000,00

5.

6.

1.000,00

30.000,00

59.600,00

Пијанечко-малешевска свадба
Датум -првата сабота од септември
Општина Делчево е партнер во традиционалната културна манифестација „Пијанечкомалешевска свадба“ која ја реализира КУД „Гоце Делчев“ од Делчево, а со која се сочувуваат
од заборава свадбарските обичаи во регионот.
Активности:
-организација и подготовка на традиционалната свадба;

-подготовка и дистрибуција на покани;
-обезбедување подарок за зетот и невестата на традиционалната свадба;
-прием кај градоначалникот на гостите и сватовите;
-ручек за сватовите и делегациите.
Учесници: КУД „Гоце Делчев“ од Делчево, културно-уметнички друштва од земјава и
странство, делегации од соседните општини, претставници од Општина Делчево и Советот
на Општина Делчево, и др.
Место на настанот: летна сцена пред спомен-домот АСНОМ
Реден
број

Активности

Количина

1.

Подготовка и
печатење покани
Подарок за
младенците
Ручек

100

2.
3.

Предвиден
буџет
5000,00

1

12.000,00

12.000,00

200

200,00

40.000,00

///

////

////
4.

Единечна цена

Вкупно

57.000,00

Денови на пијанечката слива
Датум- почеток на септември
Општина Делчево традиционално го организира настанот „Пијанечки денови на сливата“ со
цел промоција на сливата како еден од најзастапените земјоделски производи кај нас.
Активности:
-подготовка на покани и плакати
-покани за учесници на настанот
-обезбедување штандови за учесниците за промоција на производи од слива
-награди за најдобро уредени штандови и производи
-награди за најдобра сливова ракија
-печатење промотивен материјал
-обезбедување озвучување
-благодарници за учесниците
Учесници:
Претставници од Општина Делчево и Совет на Општина Делчево, институции, здруженија на
граѓани, земјоделски здруженија и поединци.
Место на настанот: пред спомен-дом АСНОМ
Реден
број

Активности

1.

Соопштение до
медиуми

Количина

Единечна цена

Предвиден
буџет
1.000,00

2.

Плакати

10

10х70

700,00

3.

Награди за штанд
највесела ракија, (1 и
2 место)
најсладок мармалад

Штанд-----------

1х3000,00

13.000,00

Ракија-----------

1х4000,00
1х 3000,00

4.

Исплата на трошоци
за учесниците кои ќе
варат ракија

5.

8.

Печатење рекламен
материјал
Културно-уметничка
програма (групи и
поединци)
Сендвичи за (децатафолклористи од
фолклорните групи
Благодарници

9.

Вкупно

6.

7.

Мармаладслатко----------5

1х3000,00
1.000,00

100

5.000,00

10.000,00
10.000,00

6.000,00

10

10х70

700,00
46.400,00

Ден на Востанието на Република Македонија и Ден на борецот
Датум 11 Октомври
Општина Делчево традиционално го одбележува Денот на Востанието на Р. Македонија и
Денот на борецот организирајќи пригодна програма
Активности:
-покани за одбележување на настанот
-букети свежо цвеќе
-реферат за условите на изведување на Востанието и неговата улога во НОВ на
македонскиот народ;
-коктел-освежување.
Учесници: Претставници од Општина Делчево и од Советот на Општина Делчево,
претставници од политички партии, локални институции и здруженија на граѓани и
членовите од КУД „Гоце Делчев“ и граѓани.
Место: Споменик на паднатите борци во центарот на градот

Реден број

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд

1.

Покани

60

2.

Букети свежо цвеќе

4

3.

Коктел-кафе

3.000,00

4.

Вкупно

5.600,00

1.000,00
400,00

1.600,00

Одбележување на Денот на македонската револуционерна борба
Датум 23 Октомври
Општина Делчево со пригодни настани го одбележува 23 Октомври, Денот на
револуционерната борба.
Активности:
-покани за одбележување на настанот
-букети свежо цвеќе
-реферат
-коктел-освежување.
Учесници: Претставници од Општина Делчево и од Советот на Општина Делчево,
претставници од политички партии, локални институции и здруженија на граѓани и членовите
од КУД „Гоце Делчев“ и граѓани.
Место: Споменик на Гоце Делчев во центарот на градот
Реден број

Активности

Количина

Единечна цена

Предвиден
буџет во мкд

1.

Покани

60

2.

Букети свежо цвеќе

4

3.

Коктел-кафе

3.000,00

4.

Вкупно

5.600,00

1000,00
400,00

1.600,00

Новогодишна програма
Датум 20-12.- 15.01
Традиционално, Општина Делчево организира настани по повод новогодишните празници.
Активности:
-организирање новогодишен коктел во Општина Делчево и прием кај градоначалникотдоделување на наградите за избор на најубаво украсен објект;
-новогодишна детска програма;
- новогодишни или божиќни концерти

Реден број

Активност

Количина

1.

Новогодишен концерт
(оркестар, вокални
солисти, хор- трошоци
за превоз и
сместување)

2

2.

Хонорари (уметници и
диригенти)
/////
Новогодишна
изложба(слики, или
др. дела)
Детска претставапрограма (трошоци
превоз, хонорари)
Покани /плакати

///
4.

5.

6.
7.

Единечна цена

Предвиден буџет
во мкд
50.000,00

30.000,00
//////
12.000,00

30.000,00

60

2000,00

Вкупно

124.000,00

Преглед на настани предвидени во Програмата за култура за 2020
Табела 1
Реден бр.

Настан

Месец на одржување

Буџет

14.јануари

10.700,00

4 февруари

5.600,00

4 февруари

2.800,00

4

Одбележување на Ѕвегорска
Сурва
Одбележување на годишнина од
раѓањето на Гоце Делчев
Одбележување годишнина под
раѓањето на Гоце Делчево
(Скопје)
Февруарски поход

февруари

12.500,00

5.

Априлијада

1 април

15.000,00

6.

Одбележување на денот на
Ромите
Одбележување јубилеј-70-години
од името Делчево

9 април

10.000,00

23.04-04.05

44.000,00

1.
2.
3.

7.

8.

Одбележување годишнина
од смртта на Гоце Делчев (СкопјеДелчево)
Одбележување на Денот на
победата над фашизмот и Денот
на ЕУ
Одбележување на годишнината
на Разловечкото востание
Настани по повод Денот на
патронот на Делчево, Кирил и
Методиј
Велигденска изложба

4 Мај

8.400,00

9 мај

5.600,00

мај

49.700,00

24 Мај

49.700,00

Април-мај

6.700,00

13.

Одбележување на 2 Август
Илинден

2 Август

15.600,00

14.

Голачки фолклорни средби

8 август

77.500,00

15.

Одбележување на Денот на
ослободување на Делчево и
Денот на независност

7-8 август

59.600,00

16.

Пијанечко-малешевска свадба

Почеток на септември

57.000,00

17.

Делчевско лето

15.06.-15.09 2020

611.700,00

18.

Денови на пијанечката слива

септември

46.400,00

19.

Денот на Востанието на
македонскиот народ

11 Октомври

5.600,00

20.

Денот на револуционерната
борба

23 Октомври

5.600,00

9.

10.
11.

12.

/////
21
.

//////
Новогодишна програма

20.12. -15.01.

124.000,00
1.223.700,00

вкупно

Табела 2

Табела 2
Реден бр.

1.
2.

Други непредвидени расходи

Буџет

Други договорни услуги

100.000,00

Непредвидени трошоци

100.000,00

вкупно

200.000,00

(табела 1+2)

1.423.700,00
Вкупно

ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Делчево предвидени за 2020 година, средства од Буџетот на
Република Македонија, спонзорства и донации.
При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Делчево ќе ги поддржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување
финансиски средства и друга помош од:
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Министерството за култура на Република Македонија;
Комисија за култура при Собранието на Република Македонија
Трговски друштва и јавни претпријатија,
Фондации
Други правни и физички лица, заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
Други извори.

Број 09-54/1
10.01.2020
Делчево

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

6.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник
бр199/14;44/15,193/15,31/16,163/16,164/17,90/17,64/18,168/18 и 191 / 17 ) член 11 став 1 и
член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот
на Општина Делчево на 34.седница одржана на ден 10.01.2020 година, донесе:
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2020 година
Урбанистички планови за град Делчево:
1. Генерален урбанистички план за град Делчево
2. Детален урбанистички план - Лесна индустрија и сервиси на м.в. ,,Стар монопол,, Делчево
- дел од блок 2,6 ,урбана единица 2- со граници:
1. осовина на ул,, Маршал Тито,, -југозападна страна;
2. граници на к.п. бр. 8761/4; к.п. бр 8761/4; к.п. бр 8764; к.п. бр 8761/4;-југоисточна
страна;
3. Осовина на ул. ,, Крушевска,, ( новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП ,
делумно изведена- северна страна);
3.Детален урбанистички план за урбана единица 2 , дел од блок 2,7 – ,, Централно градско
подрачје,, со граници:
 Североисточна страна –граничи со река ,,Брегалница,, со спој со ендек
 Југоисточна страна по оската на водотек на канал
 Југозападна граница по оска на ул. „М. Тито,, и дел од ,,Солунска,,
 Северозапад, северозападна граница на 7561/1 , до ул „М Тито„ ,продолжува по
ул.,, ММ Брицо до река Брегалница и се по река до појдовна точка на опфат
4. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1
во Урбана единица 2 со граници:_ југоисток граница- к.п. 6042/1:6023;6022;6018
1. североисток – крак на улица Индустриска
2. северозапад – собирна новопроектирана улица
3. југозапад - река Брегалница
5. Детален урбанистички план Старо Делчево за Урбана единица 3 , дел од Блок 3,2
Измена и дополнување со граници :
- од север по осовина на улица Маршал Тито до спој со улица Индустриска
- од спој со улица Индустриска кон југ по осовина на новопредвидена улица до
новопредвиден спој со улиците Острец и Мито Хаџивасилев Јасмин
- од спој со улиците Острец и МХ Јасмин кон север по осовина на улицата МХ Јасмин до
крстосница и на север по истата улица до спој со улицата Маршал Тито

6. Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана
единица 1 блок 1,4 со граници:
- северозападна страна по осовина на улица бр,1
- југозападна страна по осовина на улица М. М. Брицо
- североисточна страна по осовина на улица бр,5 ,по осовина на пешачка патека која излегува
на улица бр.2
- југоисток по осовина на улица бр. 2 до спој со пешачка улица
7. Урбанистички план вон населено место за придружни и услужни објекти на магистрален
пат М5 Делчево – Македонска Каменица со граници:
- североисток: дел од јужна меѓа на к.п. бр.1136, к.п. бр.1137, к.п. бр.1138, к.п. бр.1130, к.п.
бр.1129, к.п. бр.1128, к.п. бр.1127, к.п. бр.1127, западна меѓа на к.п. бр.1103 и к.п. бр.1102
до пат М5
- југ: Магистрален пат М5 (според нова категоризација АЗМ)
8. Изработка на Детален урбанистички план – Сервисна зона (Исток) Урбана единица 3, дел
од Блок 3.1.
9. Локална урбанистичка планска докуемнтација за намена Е2 – Комунална супраструктура
за изградба на Фотоволтна електрична централа на КП бр.118, КП бр.119, КП бр.126/1, КП
бр.128/1, КП бр.129, КП бр.130/1, и дел од КП бр.120, дел од КП бр.121, дел од КП бр.127 КО
Тработивиште, Општина Делчево.
10. Локална урбанистичка планска документација за намена Е3 – Некомпатибилна
инфраструктура за изградба на Пречистителна станица на КП бр.115,116,117,122/2, 121/2,
121/3 како и дел од КП бр.114, дел од КП бр.113/1, дел од КП бр.113/2 , дел од КП бр.120,
дел од КП бр.121/1, дел од КП бр.125, како и дел од КП бр.127 КО Тработивиште, Општина
Делчево
11. Локална планска документација ( ЛУПД ) за КП.бр. 530/1 КО Тработивиште ИЛ 1175, КП
бр.531 КО Тработивиште ИЛ 1177 и КП бр.532/1 КО Тработивиште ИЛ 6 со намена А 3 - (групно
домување) - Дом за престој и нега на стари лица
12. Општ акт за село Габрово, село Град и село Тработивиште
13. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се вршат
измени и дополнување и на други делови од Генералниот урбанистички план (ГУП) со
дополна на Деталниот урбанистички план(ДУП) на град Делчево.
14. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се
донесуваат Локална урбанистичка документација, Проекти за инфраструктура, урбанистичко
планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко планска документација за

автокамп, урбанистички план вон населено место во катастерските општини на сите села во
општината, како и урбанистички план за село за сите села .
15. Донесување Одлука на Совет за утврдување на потреба од изработка, дополнување на
Годишна програма, усвојување Урбанистички планови и друг вид Урбанистичка
документација (Локална урбанистичка документација, проекти за инфраструктура,
архитектонско урбанистички проект и друга урбанистичка документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање опфатени во член 7)
Финансирањето на урбанистичките планови го врши Општината од средства
предвидени со Буџетот на Општината Делчево како и средства од заинтересирани правни и
физички лица согласно законската регулатива.
Број 09-55/1
10.01.2020
Делчево

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

7.
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.Весник на РМ 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 34. редовна седница,
одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Станка Анастасова
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. 12-230 од 17.10.2018 година,
од страна Станка Анастасова од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа –
означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 2285 КО Вирче запишана во имотен лист
бр. 81 и КП бр. 5551 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 100 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 09-56/1
10.01.2020 година
Делчево

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

8.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.Весник на РМ 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 34. редовна
седница, одржана на ден 10.01.2020 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект селско стопанство згр. бр. 2 –по барање на Станка Анастасова
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. 12233 од 17,10,2018 година, од страна Станка Анастасова од с.Град - Делчево за бесправно
изграден објект , Објект селско стопанство – означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден
на КП бр. 2285 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 81 и КП бр. 2284 КО Вирче запишана во
имотен лист бр. 100 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 09-57/1
10.01.2020 година
Делчево

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

9.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.Весник на РМ 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 34. редовна
седница, одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект селско стопанство згр. бр. 3 –по барање на Станка Анастасова
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. 12-232 од 17.10.2018 година,
од страна Станка Анастасова од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект, Објект селско
стопанство – означен во елаборат како зг реден бр. 3 изграден на КП бр. 2285 КО Вирче запишана во
имотен лист бр. 81 и КП бр. 2284 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 100 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 09-58/1
10.01.2020 година
Делчево

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

10.
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.Весник на РМ“ 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, на својата 34.редовна седница,
одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект гаража згр, бр, 4 –по барање на Станка Анастасова
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. 12-428 од 28,03,2016 година,
од страна Станка Анастасова од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража –
означен во елаборат како зг реден бр. 4 изграден на КП бр. 2285 КО Вирче запишана во имотен лист
бр. 81 и КП бр. 2284 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 100 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 09-59/1
10.01.2020 година
Делчево

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

11.
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.Весник на РМ 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 34. редовна седница,
одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 5 –по барање на Станка Анастасова
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. 12-231 од 17,10,2018 година,
од страна Станка Анастасова од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект
– означен во елаборат како зг реден бр. 5 изграден на КП бр. 2285 КО Вирче запишана во имотен лист
бр. 81 и КП бр. 5551 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 100 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 09-60/1
10.01.2020 година
Делчево

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

12 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.Весник на РМ 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 34. редовна
седница, одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр. 1 –по барање на Драги Васев
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. 12-1389 од 29,08,2011
година, од страна Драги Васев ул.„Кирил и Методиј бр.61“ - Делчево за бесправно изграден објект,
Објект викенд куќа – означен во елаборат како зг реден бр.1 изграден на КП бр. 1731/1 КО Делчево
запишана во имотен лист бр. 9572 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 09-61/1
10.01.2020 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.Весник на РМ 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 34. редовна седница,
одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 1 –по барање на Никола Атанасов
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. 12-402 од 27,12,2018 година,
од страна на Никола Атанасов од с.Град – Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен
објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 6292 КО Град запишана во имотен
лист бр. 810 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 09-62/1
10.01.2020 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.Весник на РМ 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 34. редовна седница, одржана на ден 10.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 2 –по барање на Ефтим Јочевски
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. 122127 од 02,09,2011 година, од страна на Ефтим Јочевски ул.Кеј на Брегалница бр.1/1-15“ –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг
рада бр. 2 изграден на КП бр. 1609 КО Стар Истевник запишана во имотен лист бр. 681 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 09-63/1
10.01.2020 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.Весник на РМ 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 34. редовна
седница, одржана на ден 10.01.2020 година,донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект гаража згр. бр. 3 –по барање на Игор Станковски
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. 12-88 од 02,03,2018 година,
од страна Игор Станковски ул.„Бул. Македонија бр.8“ с.Тработивиште - Делчево за бесправно изграден
објект , Објект гаража – означен во елаборат како зг реден бр. 3 изграден на КП бр. 726/1 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 1115 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 09-64/1
10.01.2020 година
Делчево

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

16.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15) и член 22 став 1 точка 32
од Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина
Делчево, на својата 34.седница на Советот, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈКП„Брегалница“-Делчево за 2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2020
година, бр.0102-374/1 од 23.12.2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-65/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

17.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на
РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15) и член 22 став 1
точка 32 од Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот
на Општина Делчево, на својата 34.седница на Советот, одржана на ден 10.01.2020 година, донес
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈКП„Брегалница“-Делчево за 2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2020
година, бр.0102-374/1 од 23.12.2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-65/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

18.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 34. седница, одржана на ден 10.01.2020 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за работа на
ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Програмата за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2020 година бр 01-01/2 од
03.01.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-67/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 г.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19.Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на РМ“ бр
23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
104/19),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) 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 34.редовна седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација
на работните места во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.010108/1 од 03.01.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-68/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

20.Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на РМ“ бр
23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
104/19),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) 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 34.редовна седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0101-9/1 од
03.01.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-69/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

21.Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15,154/15,5/16, 11/2018 и 4/2019), Советот на општина
Делчево, на Tриесет и четвртата редовна седница одржана на 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите
на државните службеници за 2020 година
Член 1
Се менува член 1 и гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година
изнесува 81,6 денари“.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина
Делчево“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.
Број 09-70/1
10.01.2020 год.
Делчево

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

22.
Врз основа на член 26 став 6 од Законот за експропријација („Службен весник на РМ“ )
бр.131/12, бр.24/13, бр.27/14, 104/15, бр.192/15, бр.23/16, бр.178/16, Советот на Општина Делчево,
на 34. седница, одржана на 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за резервирани средства за експропријација во
Буџетот на Општина Делчево за 2020 година
Член 1
Советот на општина Делчево донесува Одлука за резервирани средства за експропријација во
Буџетот на Општина Делчево за 2020 година во износ од 4.000.000 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина Делчево“.

Бр.09-71/1
10.01.2020
Делчево

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

23.
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 34. седница одржана на ден 10.01.2020
годинa ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА
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, отстранување на атмосверски 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
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 мразпо 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)
МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
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,,
16
Парк кај нова цркваКирил и Методи
Вкупно површина од 20.500м2
-Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (01.06 до 30.09) во временскиот интервал
од 04 – 07 часот еднаш во неделата
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
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 Прќе,,-Градски Парк АСНОМ
Вкупно 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.
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.,,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
14
Парк кај ноца црква Кирил и Методи
Вкупно површина од 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
1
2
3
4
5

Улица – јавна површина
Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)
Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од
двете страни на булеварот, до стара зграда на Општина Делчево)
Тротоари на булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до
раскрсница со улица ,,Скопска,,)
Тротоари на ул.,,Индустриска,,
Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,

6
7
8
9

Тротоари на ул.,,Кеј на ослободување-десниот тротоар гледано во правец на
градскиот базент)
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом,,Гоце Делчев,,
Градски пазар
Вкупно површина од 13.900м2

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Преглед на
потребни финансиски средства за спроведување на
рограмата за одржување на јавната чистота во Општина Делчево за 2020 година
Ред.бр. Позиција
Ед.мера
Количина
Ед.цена
Вкупна цена
1
Метење на улици и
јавни
површинисекојдневно(282
(20.500х261)
0.15
802.575.00
дена во годината)
М2
5.350.500
2
Миење на улици 4мес.х4пати-16 пати
(10.700х16)
во годината
М2
171.200
0.50
/
3
Собирање
на
отпадоци од јавни
површиниМ2
(20.270х261)
0.15
793.570.00
секојдневно 282д.
5.290.470
4
Чистење на снег и
мраз во зимски М2
13.900
8.50
118.150.00
услови-зимски
период
5
Набавка
и
поставување
на Бр.
10
2.000.00
20.000.00
улични корпи за
отпадоци
ВКУПНО

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОД.
Ред.бр.
приходи
1
Надомест за јавна чистота од домаќинствата
2
Надомест за јавна чистота од правни лица

П

1700.000.00

Износ во ден.
1.596.100.00
438.000.00

ВКУПНО
2.034.100.00
Пресметките се дадени во случај наплатата да биде 100%.
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 Делчевона давателот на услугата ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево 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.09-72/1
10.01.2020год.
Делчево

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

24.
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за јавни претпријатија (“Сл.весник на РМ” 38/96, 40/2003,
49/2006,22/2007,83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016, 64/18 и
35/19), и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ3 бр.5/2002), а согласно член
19 од Статутот на ЈПКД „Брегалница“-Делчево, Советот на Општина Делчево на својата 34-та седница
одржана на ден 10.01.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
разрешување и именување на членови на Одборот
за контрола на материјално-финансиското работење
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево

I.Се разрешуваат членови на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД
“Брегалница”-Делчево и тоа:
1.Христина Анастасовска
2.Антонио Димитровски
3.Снежана Трајкова

II. Се именуваат членови на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД
“Брегалница”-Делчево и тоа:
1.Методи Димитровски
2.Милена Багевска
3.Маја Иванова Златковска
II. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.

Број 09-73/1
10.01.2020 година
Делчево

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

25.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002), а согласно барање УП бр.21-369 од 13.12.2019, Советот на Општина Делчево на својата
34.седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 6.000,oo денари на Организацијата на резервни
офицери на Република Северна Македонија (ОРОРСМ)-Делчево.
Член 2
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на Организацијата на
резервни офицери на Република Северна Македонија (ОРОРСМ)-Делчево на сметка
300000000091604- Комерцијална банка АД Скопје.
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 –74/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

26.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на
РМ бр.5/2002), а согласно Барање бр.03-784 од 23.12.2019, Советот на Општина Делчево на својата
34.седница, одржана на ден 10.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства нa
на ЈКП „Комуналец“-Пехчево

Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 60.000,oo денари на ЈКП „Комуналец“-Пехчево.
Член 2
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на сметката за донација
2000 352 819 9220- Стопанска банка АД Скопје.

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 –75/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

27.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и Договорот
за соработка склучен помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Ромскиот Едукативен
Фонд – Будимпешта (Договор бр. 14-11731/2 од 19.12.2018 година ) за поддршка и имплементација
на Проектот ,,Инклузија на деца Роми во Јавни Општински установи – Детски градинк“, а согласно
Заклучокот од 174 седница на Владата на РСМ, одржана на 28.12.2019 година,Советот на Општина
Делчево, на својата 34.седница, одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од партиципација на деца-Роми на возраст од три до шест години за престој во
Детска градинка ОЈУДГ – Весели Цветови – Делчево за период од 1.01.2020 до 31.08.2020 година
Член 1
Советот на Општина Делчево донесува Одлука за ослободување од партиципација на децаРоми на возраст од три до шест години за престој во детска градинка ОЈУДГ – Весели Цветови –
Делчево за период од 01.01.2020 до 31.08.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-76/1
10.01. 2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

28.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 34.седница одржана на ден 10.01.2020 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.

Aжурирањето се однесува на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Делчево од сите
ризици и опасности донесена од страна на Советот на Општината со Одлука бр. 09-984/1 од
08.06.2018 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-77/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

10.01.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

