СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 6
15.04.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
работи

Уредува
Одделение за правни и општи
Гласникот бесплатен

Април,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 15.04.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 39. седница
на Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на општина Делчево„ актите што Советот на Општина Делчево ги донесе
на 39. седница која се одржа на ден 15.04.2020 година и тоа:
1.Одлука за ослободување од комунална такса за користење на простор пред деловен простор во општина
Делчево;
2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Делчево за 2020 година;
3.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;
4.Одлука за усвојување на ажурирана Процена на загрозеност наподрачјето на општина Делчево од сите
ризици и опасности и определување на субјекти на кои им се доставува целосна или Извод од Процена на
загрозеност на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и опасности;
5. Одлука за финансиски средства за поддршка на Џамија Султан Фатих Мехмет II Делчево;
6.Одлука за парична помош по барање на Елена Цековска од Делчево;
7. Одлука за финансиски средства за поддршка на МЗ Вирче;
8.Одлука за усвојување на Извештајот за работата на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2019 година;
9. Заклучок за усвојување на Годишна сметка на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2019 година;
10.Одлука за ревидирање и проширување на членовите на Штабот за заштита и спасување на општина
Делчево;
11.Одлука за општо ослободување од плаќање на комунална такса за јавно ослободување на иматели на
eлектрични броила за мерење на електрична енергија;
IIРешението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08- /1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.04.2020 година

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ бр.5/2002,
а согласно Препораките и мерките на Владата на РСМ коишто се преземаат за ублажување на
криза
Del~evoекономската
za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina
предизвикана
од
пандемијата со Коронавирусот COVID 19, Советот на Општина Делчево, на својата 39.седница,
одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
^len

1

ОДЛУКА
за ослободување од комунална такса
за користење на простор пред деловен простор

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na
Del~evo
Op{tina
za

2020 godina na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

A00

во општина Делчево

BUXET

SAMOFIN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

Член 1
оваа Одлука50.000се ослободуваат од плаќање комунална такса
за користење на простор пред деловен простор угостителските
објекти (кафеани, кафичи, гостилници и слично) и нивните истурени деловни места (бавчи и тераси ).
Комуналната такса за користење на простор пред деловен простор е утврдена во членот 4 во
Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Делчево бр.07-1094/1 од
05.06.2014 година, во износ од 7,00 денари.

SOVET NA OP[TINA

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena Со

Член 2
Ослободувањето од плаќање на оваа такса се однесува за месеците април и мај 2020 година.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања во Општина Делчево да ја спроведе оваа
одлука.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина
Делчево“.
Број 09-734/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
14.04. 2020
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
2.
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/2002), а во
врска со член 34 од Законот за буџетите („Сл.весник на РМ“бр.64/2005, 04/2008, 103/2008,
156/2009, 96/2010, 180/2011, 171/12 и 167/16), Советот на Општина Делчево, на Триесет и деветтата
седница, одржана на 14.04.2020 година, донесе

ОДЛУКА
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426210 Rashodi za reprezentacija

D00

GRADONA^ALNIK

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

E00

G10

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

J30

JAVNO OSVETLUVAWE

421110 Elektri~na energija

K40

KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO

426210 Rashodi za reprezentacija

0

Бр.09-735/1
14.04.2020 година
Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata
Dragan Manevski,с.р.

3. 736

4.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 39.седница одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на ажурирана Процена на загрозеност на подрачјето на општина Делчево
од сите ризици и опасности и определување на субјектина кои им се доставува целосна или Извод
од Процената на загрозеност на подрачјето на општина Делчево

Член 1
Се донесува Одлука за усвојување на ажурирана Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Делчево од сите ризици и опасности и определување на субјекти на кои им се доставува целосна
или Извод од Процената на загрозеност на подрачјето на општина Делчево.
Ажурирањето 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
Целосната Процената на загрозеност на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и
опасности да се достави до:
-ЕЛС Делчево;
-Дирекција за заштита и спасување;
-Полициска станица од општа надлежност Делчево;
-Регионален центар за Гранична полиција „ИСТОК“;
-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Делчево;
Извод од Процената, односно Општ дел и Процена на опасност од пожари да се достави до ЈПНШСкопје ПШС „Голак“-Делчево.
Извод од Процената, односно Општ дел и Процена на опасност од поплави да се достави до АД
„Водостопанство на РСМ“-Подружница Берово.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-737/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002) и Барање УП1 21-116 од 31.03.2020 година, Советот на Општина Делчево на својата
39.седница, одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
ОДЛУКА

за поддршка на работатана Џамија Султан Фатих Мехмет II Делчево
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 20.000 денари за поддршка на работата на Џамија
Султан Фатих Мехмет II Делчево.
Член 2
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на ИВЗ на РСМОрганизациона единица Муфтивство Штип на сметка 270-04069676-0391, Халк Банк 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 –738/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002) и Барање УП1 21-120 од 07.04.2020 година, Советот на Општина Делчево на својата
39.седница, одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање на Елена Цековска од Делчево
Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Елена Цековска од Делчево во износ од 20.000.денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за лекување на нејзината ќерка Леонора Цековска. Средствата ќе
бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на име Елена Цековска на трансакциска
сметка 200003311614469 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 –739/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 39.седница, одржана на ден 14.04.2020 година,
донесе
ОДЛУКА
За финансиски средства за поддршка на МЗ Вирче
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 13.000 денари за поддршка на Месната заедница
од с. Вирче.
Член 2
Средствата ќе бидат искористени за заштита на камбанаријата на црквата во с. Вирче.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на име Тоше Илиевски
трансакциска сметка 240167009188302, УНИБанка 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 –740/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

8.Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013 и бр.2 од 27.02.2019 година ), Советот на Општина Делчево, на својата
39.редовна седница, одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
OДЛУКА
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈКП „Брегалница„-Делчево за 2019 година
Член 1
Се усвојува Извештајот за работата на ЈKП „Брегалница“ Делчево за 2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-741 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9.Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013 и бр.2 од 27.02.2019 година ) Советот на Општина
Делчево на својата 39.редовна седница, одржана на ден 14.04.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка на ЈКП „Брегалница“ – Делчево за 2019 година
1.Се усвојува Завршната сметка на ЈКП „Брегалница“ –Делчево за 2019 година.

2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 742/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.04.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.Врз основа на член34 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ
бр.36/04,бр.49/04,бр.86/08,124/10,18/11 и 41/14 год.) и член22 став 1 од Статутот на општина
Делчево („Сл.гласник на општина Делчево“ бр.15/2013) Советот на Општина Делчево, на својата
39.редовна седница,одржана на 14.04.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За ревидирање и проширување на членовите на
Штабот за заштита и спасување на општина Делчево
Член 1
Се ревидира и проширува постојаниот персонален состав на Штабот за заштита и спасување на
општина Делчево:
1. Горан Трајковски-Градоначалник
2. Игор Жежовски-Командант
3. Кире Цоневски-Соработник за превенција
4. Ванчо Новоселски-Началник за оперативни работи
5. Тони Вангеловски-заштита и спасувње од поплави
6. Влатко Мицевски-заштита и спасување од пожари
7. Др. Игор Јовановски-медицинска помош
8. Др. Марија Глигоровска-Здравен дом Делчево
9. Зоран Багевски-Началник на ОВР Делчево
10. Стојан Димитровски-Командир
11. Лилјана Богдановска-Инспектор за превенција при ОВР
12. Началник на РЦ Исток-Марјанчо Шумански
13. Влатко Калаџиски - Командир на ПС за ГР
14. Командир на ТППЕ Делчево
15. Бранко Тричковски-ЈО
16. Никола Апостолов-МО
17. Татијана Стојковска-администратор и записничар
18. Даниела Такева-односи со јавноста
19. Влатко Стојковски-возач
20. Драган Маневски-претседател на Советот на Општина Делчево
21. Стојче Стојковски-ЈКП „Брегалница“-Делчево
22. Драган Балас-РЦУК Делчево
23. Сузана Велкова-Дирекција за заштита и спасување ПО Делчево
24. Влатко Ристов-Инспектор при Дирекција за заштита и спасување ПО Делчево

25. Катица Трајкова Тасева-Совет на Општина Делчево
26. Сашко Ивановски-Совет на Општина Делчево
Член 2
Покрај постојаните членови, Штабот за заштита и спасување на општина Делчево може да
ангажира и други лицакако привремени членови во зависност од елементарната непогода која до
даден момент е актуелна.
Член 3
Задача на Штабот за заштита и спасување на општина Делчево е да раководи со Просторните сили и
другите субјекти ангажирани за заштита и спасување, како и донесување на конкретни мерки и
активности за време на кризна или вонредна состојба.
Член 4
Материјалното обезбедување на Штабот за заштита и спасување за општина Делчево ќе се врши
преку Буџетот на општина Делчево.
Член 5
Со влегувње во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за основање на Штаб за заштита
и спасување за општина Делчево бр.09-167/1 од 30.01.2018 год.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
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11.Врз основа на член 6 став 2 од Законот за комунални такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/2004,

64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15 и 192/15 и 23/2016), член 36 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.13/2015), Советот на Општина Делчево, на својата 39.седница, одржана на 14.04.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за општо ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на иматели на
електрични броила за мерење на електрична енергија
Член 1
Со оваа Oдлука Советот на Општина Делчево ги ослободува од плаќање на комунална такса за
користење и одржување на јавно осветлување имателите на електрични броила за мерење на
електрична енергија без јавно осветлување лоцирани и поставени:
-придружни објекти во земјоделски површини вон мрежата за јавно улично осветлување
Член 2

Доколку во наредниот период се постави систем за јавно осветлување, имателите на објекти на
споменатите населени места ќе бидат дополнително задолжени со наведената такса.
Член 3
Оваа Одлука да се достави до Трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична
енергија (ЕВН Македонија) КЕЦ Делчево.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
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