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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево на ден 21.05.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 40. седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на општина Делчево„ актите што Советот на Општина Делчево ги
донесе на 40. седница која се одржа на ден 20.05.2020 година и тоа:
1.Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;
2.Одлука за доделување парична награда за најдобри 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево;
3.Програма за работа на Одделението за превенција, заштита и спасување;
4.Одлука за утврдување приоритетен инвестициски потпроект;
5.Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за
потпишување на Договор за грант;
6.Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Делчево;
7.Одлука за времено финансирање на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група
„Малеш-Пијанец“ од Општина Делчево како соосновач;
8.Одлука за плаќање на членарина на Општина Делчево како соосновач на Здружение за рурален
развој Локална Акциона Група „Малеш-Пијанец“ за 2020 година;
9.Одлука за урбанистичка ревизија на општина Делчево;
10.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена различна од итрврдената во
важечко –планска документација зграда бр.1 –објект со намена А4 викенд куќа по барање на Сашко
Марковски;
11.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
изградба на пешачка улица кон ул.„Илинденска“ на дел од к.п.бр.6496, КО Делчево-општина
Делчево;

12.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1,2 и 3 - општина Делчево;
13.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на Улица 1 во с. Вирче, к.п. бр 2890, КО Вирче, општина Делчево;
14.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на Улица 2 во с. Вирче, дел од к.п. бр 5563, КО Вирче, к.п. бр.2973, КО Вирчеопштина Делчево;
15.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, КО Стамер-општина Делчево;
16.Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, дел од к.п. бр.3190 и дел од 3072 КО Стамеропштина Делчево;
17.Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
доводен цевковод со резервоар и пристапен пат до резервоар КО Тработивиште, општина Делчево;
18.Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за дел
од доводен цевковод со прекидна комора на к.п.бр.2822 КО тработивиште, општина Делчево;
19.Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за дел
од доводен цевковод со резервоар на к.п.бр.8426 КО Делчево, општина Делчево;
20. Заклучок за усвојување на Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2020-31.03.2020.
21.Решение за разршување и именување претставник на Локалната самоуправа во Управниот
одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“;
22.Одлука за парична помош по барање на Љупчо Темелков од с. Тработивиште;
23.Одлука за усвојување на Листа на информации од јавен карактер на Општина Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 08- 927 /1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

21.05.2020 година

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 22
од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.5/2013),
Советот на Општина Делчево на својата Четириесетта седница , одржана на 20
Мај , 2020 година, донесе
2.

ОДЛУКА
За доделување парична награда
на најдобрите 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево

Член 1
Се доделува парична награда на најдобрите 10 матуранти во СОУ
„М.М. Брицо“-Делчево.
Паричната награда изнесува 20.000 денари за секој ученик.

Член 2
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за
2020 година.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја спроведе оваа
одлука.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-905/1
20.05.2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.
Врз основа на член 9 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република
Македонија " бр. 18/11) и член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 40.редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
за работа на Одделението за превенција, заштита и спасување
при општина Делчево за 2020 година
1.Вовед
Одделението за превенција заштита и спасување при општина Делчево за 2020 година ќе
спроведува мерки и активности согласно законските норми предвидени за сегментите кои се од
областа на превенција, заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од елементарни и
други непогоди, како и мерки и активности кои редовно се спроведуваат, а со цел превентивно
делување заради заштита на животот и здравјето на населението на територијата на Општината. Во
оваа Програма се опфатени мерките и активностите кои Одделението во соработка со другите
надлежни сублекти ќе ги спроведе, како и финансиската рамка која е потребна за остварување на
истите мерки за 2020 година.
2.Мерки и активности по проблематики со финансиска рамка
а) Заштита и справување со пожари
Во рамки на Одделението, а во насока на превенција заштита и справување од пожари десјтвува и
ТППЕ Делчево, кое нешто е регулирано со измените во Законот за заштита и спасување и Законот за
пожарникари на РМ.
Отпочнат е процес за ревитализирање на ,,Просторните сили,, при општина Делчево, кои како
единица се регулирани во Законот за заштита и спасување. За оспособување на овие сили и нивно
ставање во потполна функција, потребно е превземање на неколку мерки и активности за кои се
потребни материјално-финансиски средства од Буџетот на општина Делчево.
Финансиска рамка за,,просторни сили,,:
-25 пара ХТЗ кондури, или околу 1700 ден.по 1 пар (вкупно 42500ден.)
-25 работни одела, 1500ден.по 1 комплет(вкупно 37500)

-ПП основна обука во ТППЕ Делчево за 25 лица, по 3 наставни часа за 1 лице 300 денари,или
(вкупно 7500 денари)
-4 напртњачи за гаснење на пожар,1 број е 6000 ден.(вкупно 24000)
Предвидливите трошоци се во висина од 129.500 денари.
За следниве ставки се предвидени останатите 170.500денари.
-Исплата за ангажирање на лице од Просторни сили при ЕЛС Делчево;
-Снабдување со храна и вода за пиење на ангажирани лица од Просторни сили;
-Непредвидени трошоци.
Вкупната варијабилна сума е 282.000 денари, потребни да бидат предвидени во Буџетот за
2020 година, за ,,просторните сили на ЕЛС Делчево.
- Рок: Јануари-Ноември 2020 година
б) Заштита и справување со поплави:
За справување со овој вид на елементарна непогода, а со цел заштита на животот и здравјето на
граѓаните на Општината и нивните материјални добра, Одделението има изготвено соодветен
,,Оперативен план за заштита од поплави,, со кој се предвидени, целите, мерките и активностите,
критичните точки, ресурсите, како и потребните буџетски средства за остварување на Програмата
во овој дел.
Р.бр.

Активност

Период на
спроведување

1

Таргетирање на нови критични Јануари-Декември
точки и постапување согласно 2020
тригодишниот акциски план за
заштита од поплави

Буџет во МКД
10 000,00

Забелешка

2

Постапување по акцискиот
план

Јануари-Декември
2020

100 000,00

3

Обука на просторните сили за
справување со поплави

Јануари-Декември

7 500,00

2020
4

Поставување на вреќи со
песок на критичните точки

Јануари-Декември
2020

30 000,00

5

Известување на населението
кое е изложено на директен
удар на поплавниот бран

Јануари-Декември
2020

12 000,00

6

Набавка на неопходна
опрема(вреќи, песок,
лопати,моторни пили)

Јануари-

15 000,00

Извлекување и спасување на
луѓе, стока и други добра

Јануари-

7

Транспорт и
дневни
трошици

Декември 2020
100 000,00

Декември 2020

8

Асанација на теренот

Јануари-

60 000,00

Декември 2020
9

Дезинфекција и дератизација

Јануари-

50 000,00

Декември 2020
10

ВКУПНО

2020

384,500,00

в) Општи мерки за заштита на населението од заразни болести:
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се
донесува согласно член 14, став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.
Весник на Р.М. 66/2004; 139/2008 и 99/2009) и член 22, точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл. Весник на Р.М. 5/2002).
Со Програмата се опфатени следните општи мерки за заштита на населението од заразни болести:

1.Обезбедување на безбедна вода за пиење
2.Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби
3.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во објектите за храна
4.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во училиштата и предучилишните установи
5.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин на кој ќе се овозможи
заштита на човековата околина од загадување
6.Вршење на превентивна дезифекција, дезинсекција и дератизација во населените места и
други јавни површини
7.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.
Мерките се спроведуваат етапно, во текот на целата календарска година и според утврдената
динамика, а финансирањето е со средства од Буџетот на општина Делчево.
а) Следење на квалитетот и здравствената исправност на водите за пиење од селски
водоводи и други алтернативни јавни водоснабдителни објекти
*Хемиски и бактериолошки анализи...........60х2000=120 000 денари
б) Загаденост на р.Брегалница од градската канализација и процена на ризик
*Хемиски и бактериолошки анализи.................6х2000=12 000 денари
в) Надзор над детската градинка во општина Делчево
*Теренски увиди со анкета и изготвување на Извештај........4 000 денари
г) Превентивна дезинсекција(Уништување на комарци)


Три теристички третирања на комарци =120 000 денари



Авионско третирање на комарци на 1000 хектари =330 000 денари

д) Дератизација на градска канализација и депонија за комунален отпад = 69 600 денари
(80кг препарат за канализација и 7кг за депонија=87кг.х800ден=69 600 ден)
Вид на активности

Цена на активност во МКД

Вода за пиење

120 000

р.Брегалница

12 000

Надзор над градинка

4 000

Третирање на комарци

120 000

Општа дератизација

69 600

ВКУПНО

325 600

Доколку се прифати и авионско прскање против комарци, сроведувањето на Програмата ке ја чини
Општината 655 600 ден.
За справување со пандемијата од COVID-19 ќе се обезбедат вонредни средства од:
-пренамена од Буџетот на Општината(400,000ден.)
-донаторска сметка(650,000ден.)
Според дадената проекција, Одделението за превенција, заштита и спасување за спроведување на
предвидената ПРОГРАМА за 2020 година има потреба од вкупно 1,040,100 денари(не се вклучени
вонредните средства за справување со корнавирус).
Бр.09-906/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36
став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07,
187/13 и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на својата 40.редовна седница
одржана на ден 20.05.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување приоритетен инвестициски потпроект
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет на инвестицискиот потпроект “Одделување на
фекалната од атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010,
113/2015, 29/2019 и 277/2019), донесена врз основа на Договорот за заем по Проектот
“Водоснабдување и одведување отпадни води“.
Член 2

Финансиската рамка на потпроектот е определена согласно предвидената
инвестициска вредност на истиот и изнесува 10.938.490,00 денари и ДДВ 1.968.928,00
денари, изразена вкупно 12.907.418,00 денари.
Член 3
Финансирањето на потпроектот ќе биде обезбедено од средства, согласно Одлуката
за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010,
113/2015, 29/2019 и 277/2019) и од страна на Заемопримачот преку Нарачателот, согласно
Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во „Службен
Гласник на општина Делчево“.

Бр.09-907/1
20.05.2020
Делчево

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

5.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 36 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој
(Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на
својата 40. редовна седница одржана на ден
2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
За давање согласност и овластување на Градоначалникот на општината, за потпишување на
Договорот за грант

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево,
за потпишување на Договорот за грант на инвестицискиот потпроект “Одделување на
фекалната од атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010,
113/2015, 29/2019 и 277/2019), донесена врз основа на Договорот за заем по Проектот

“Водоснабдување и одведување отпадни води“.
Член 2
Финансиската рамка на потпроектот е определена согласно предвидената
инвестициска вредност на истиот и изнесува 10.938.490,00 денари и ДДВ 1.968.928,00
денари, изразена вкупно 12.907.418,00 денари.
Член 3
Финансирањето на потпроектот ќе биде обезбедено од средства, согласно Одлуката
за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010,
113/2015, 29/2019 и 277/2019) и од страна на Заемопримачот преку Нарачателот, согласно
Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавен во „Службен
Гласник на општина Делчево“.
Бр.09-908/1
20.05.2020
Делчево

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

6.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36 став 1 од Законот
за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015,
Советот на општина Делчево на својата 40.редовна седница одржана на ден 20.05.2020 година ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општината за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Делчево
Член 1
Во случај на непочитување на договорените услови со оваа одлука се дава согласност и овластување
на Градоначалникот на општина Делчево, за измирување односно пренасочување на средства од
буџетската сметка на општина Делчево, во износ на искористените средства од Договорот за грант
кои ќе се склучат, а во врска со инвестицискиот потпроект “Одделување на фекалната од
атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно Одлуката за распределба на
средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015, 29/2019 и 277/2019), донесена

врз основа на Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“.

Член 2
Финансиската рамка на потпроектот е определена согласно предвидената инвестициска
вредност на истиот и изнесува 10.938.490,00 денари и ДДВ 1.968.928,00 денари, изразена вкупно
12.907.418,00 денари.
Член 3
Финансирањето на потпроектот ќе биде обезбедено од средства, согласно Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување
на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015, 29/2019 и
277/2019) и од страна на Заемопримачот преку Нарачателот, согласно Договорот за заем по Проектот
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавен во „Службен Гласник
на општина Делчево“.

Бр.09-909/1
20.05.2020
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

7.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.05/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“
бр.52/2010), Советот на Општина Делчево, на својата 40. седница одржана на ден 20.05.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за времено финансирање на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група
„Малеш – Пијанец“ од Општина Делчево како соосновач
Член 1
Заради целосно комплетирање на предвидените активностите на проектот за набавка
на контејнери за селекција за отпад и урбани канти за отпадоци, од страна на основачите
треба да се обезабеди времено финансирање, кое ќе биде вратено од страна на ЛАГ МалешПијанец после исплата на средствата од АФПЗРР.
Член 2
Учеството на Општина Делчево како времен трансфер е 105.600 денари.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
Гласник на Општина Делчево”.
Бр.09-910/1
20.05.2020 година
Делчево

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

8.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.05/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“
бр.52/2010), Советот на Општина Делчево, на својата 40. седница одржана на ден 20.05. 2020
година, донесе
ОДЛУКА
за плаќање на чланарина на Општина Делчево како соосновач на
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш – Пијанец“ за 2020 година
Член 1
Висината на чланарината на општина Делчево се определува согласно одлуката на
Управниот одбор на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш – Пијанец“
и согласно методологијата по која општините од територијата на ЛАГ „Малеш – Пијанец“ ќе
плаќаат чланарина 2 денари по жител (согласно последниот спроведен попис од 2002
година).
Член 2
Со донесување на оваа одлука Општина Делчево на годишно ниво за чланарина во
ЛАГ „Малеш – Пијанец“ ќе плати 35.010 денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
Гласник на Општина Делчево”.

Бр.09-911/1
20.05.2020 година

Претседател на Совет на Општина Делчево
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40. седница одржана на ден
20.05.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА
За усвојување на Урбанистичка ревизија на општина Делчево
Член 1
Се усвојува Урбанистичка ревизија на општина Делчево.

Член 2
Урбанистичка ревизија на општина Делчево е изработенa за користење на грант
средства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги имплементиран од
Министерството за финансии MSIP-NCB-009-19, Проектот за подобрување на општинските
услуги- -„Реконструкција на општински улици“.

Член 3
Општина Делчево како корисник на грантот средствата ќе ги искористи согласно
резултатите и приоритетите добиени од урбаната ревизија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Делчево“
Бр.09-912/1
20.05.2020
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 став 1, алинеја 5 од 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.В. 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 40. редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година донесе
ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект со намена различна од утврдената во важечко
планска документација зграда бр.1
Објект со намена А4 – викенд кука по барање на Сашко Марковски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-72 од 11.01.2016 г година, од страна на Сашко Марковски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект - со намена А4 – викенд кука , означен во елаборат како зграда
бр.1 изграден на КП бр.5976/1 ко Делчево запишана во имотен лист бр. 10627 кој бесправен
објект е во опфат на Генерален урбанистички план, за Делчево а во зона со намена која е
различна од предвидената намена во урбанистичката документација , Г- ПРОИЗВОДСТВО,
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Советот на Општина Делчево констатира дека за истиот може
да се изврши усогласување на намените и да се вклопи во идна урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-913/1
20.05.2020 година
Делчево

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

11.

Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40.
редовна седница, одржана на ден 20.05 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација Проект за
инфраструктура за изградба на Пeшачка улица кон улица Илинденска на дел од к.п. бр.
6496 , КО Делчево Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за изградба Пристапна патека кон улица
Илинденска на дел од к.п. бр. 6496 , КО Делчево – Општина Делчево.

Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за изградба Пешачка улица кон улица
Илинденска на дел од к.п. бр. 6496, КО Делчево – Општина Делчево во должина од 40 м1
е решавање на проблемот со пристап до објекти на жителите.
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 914/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

12.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40.
редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација-Проект за инфраструктура за
Реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1, 2, и 3 – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци
1,2, и 3 – Општина Делчево опфатени со Општ акт за с. Ѕвегор к.п. бр 5183/1 и дел од 5184
KO Ѕвегор.
Член 2

Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улици во с.Ѕвегор со
краци 1,2, и 3 – Општина Делчево опфатени со Општ акт за с. Ѕвегор к.п. бр 5183/1 и дел од
5184 к.о. Ѕвегор во должина од 250 м1 е решавање на проблемот со пристап до објекти на
жителите на селотo .
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 915/1
20.05.2020 год.
Делчево

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

13.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40.
редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација- Проект за инфраструктура за
Реконструкција на улица 1 во с.Вирче к.п. 2890 , KO Вирче – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура Реконструкција на улица 1 во с.Вирче к.п. 2890 ,
ко Вирче – Општина Делчево.
Член 2

Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 1 во с.Вирче к.п.
2890, KO Вирче – Општина Делчево во должина од 200 м1 е решавање на проблемот со
пристап до објекти на жителите на селото .
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 916/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

14.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40.
редовна седница, одржана на ден 20.05. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура
за Реконструкција на улица 2 во с.Вирче дел од к.п. бр. 5563, к.п. бр. 2973
KO Вирче Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 2 во с.Вирче дел од
к.п. бр. 5563 , к.п. бр. 2973 KO Вирче – Општина Делчево.
Член 2

Потребата за - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 2 во с.Вирче
дел од к.п. бр. 5563 , к.п. бр. 2973 ко Вирче – Општина Делчево во должина од 190 м1 е
решавање на проблемот со пристап до објекти на жителите на селото .
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 917/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

15.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 40.
редовна седница, одржана на ден 20.05. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура
за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, ко Стамер – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170,
ко Стамер – Општина Делчево.
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п.

3170, ко Стамер – Општина Делчево во должина од 250 м1 е решавање на проблемот со
пристап до објекти на жителите на селото .
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 918/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

16.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од
Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ “ бр. 5/02), Советот на
општина Делчево, на својата 40. редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година
донесе

ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација- Проект за инфраструктура за
Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер –
Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170,
дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер – Општина Делчево.
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п.

3170, дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер – Општина Делчевово должина од 250
м1 е решавање на проблемот со пристап до објекти на жителите на селото.
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 919/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

17.Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1
од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина
Делчево, на својата 40. редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација- Проект за инфраструктура за
Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер –
Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170,
дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер – Општина Делчево.
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п.
3170, дел од к.п. бр. 3190 и дел од 3072 ко Стамер – Општина Делчевово должина од 250
м1 е решавање на проблемот со пристап до објекти на жителите на селото.

Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 919/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

18.Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1
од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина
Делчево, на својата 40 . редовна седница, одржана на ден 20.05. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура
за дел од доводен цевковод со прекидна комора на кп. Бр. 2822 ко.Тработивиште – Општина
Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со прекидна комора
на кп. Бр. 2822 KO Тработивиште – Општина Делчево.
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со прекидна
комора на кп. Бр. 2822 KO Tработивиште – Општина Делчево е решавање на проблемот со
водоснабдување на жителите на општината .Доводниот цевковод и е со должина од околу

200 м1.
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 921/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19.Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1
од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина
Делчево, на својата 40. редовна седница, одржана на ден 20.05. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација- – Проект за инфраструктура
за дел од доводен цевковод со Резервоар на кп. Бр.8426 ко.Делчево – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со Резервоар на кп.
Бр.8426 KO Делчево – Општина Делчево.
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со Резервоар на
кп. Бр.8426 ко.Делчево – Општина Делчево е решавање на проблемот со водоснабдување на
жителите на општината .Доводниот цевковод и е со должина од околу 50 м1.
Член 3
Одлуката

се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на

Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 922/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на
РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/202, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
40.редовна седница, одржана на ден 20.05.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2020 -31.03.2020
1.Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за периодот 01.01.2020 -31.03.2020 година, број 0102-182/1 од 16.04.2020 година,
усвоен од страна на Управниот одбор на ЈКП „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0102182/3 од 22.04.2020 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 923 /1
20.05. 2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

21.
Врз основа на член 100 став 3 и член 101 став 1 од Законот за здравствената заштита
(„Сл.весник на РМ“ бр.38/91, 46/93,55/95, 10/2004,84/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008,
67/2009, 88/2010, 44/2011, 53/2011, 43/2012, 145/2012, 10/2013, 87/2013, 132/2013,
164/2013, 39/2014, 10/2015, 154/2015, 17/2016, 37/2016) и член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2012), Советот на Општина
Делчево, на својата 40. редовна седница, одржана на ден 20.05. 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување претставник
на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“

I.

Д-р Соња Михаиловска се разрешува од функцијата претставник на Локалната
самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“- Делчево.

II. Д-р Соња Mавродиева Георгиевска се именува за претставник на Локалната
самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“- Делчевo.
III. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-924/1
20.05.2020 година
Делчево

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

22.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа("Службен весник на РМ бр.5/2002) и Барање УП1 21-150 од 20.05.2020 година,
Советот на Општина Делчево на својата 40.седница, одржана на ден 20.05.2020 година,
донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање
на Љупчо Темелков од с.Тработивиште
Член 1

Се одобрува парична помош по барање на Љупчо Темелков од с.Тработивиште во износ од
30.000,00 денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за санирање на штета предизвикана од пожар.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на име Љупчо
Темелков, EМБГ 1901968450027 на трансакциска сметка 200002029558443 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 –925/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.05.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

23.Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локална
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/2002), а во врска со член 9 од
Законот за пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на Општина Делчево на својата Четириесетта
седница , одржана на 20 Мај , 2020 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на листа на информации од јавен карактер на
Општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Листата на информации од јавен карактер на Општина
Делчево.

Член 2
Се задолжува административниот службеник Виш соработник-систем администратор
да ја објави оваа одлука и Листата на информации од јавен карактер на официјалната вебстраница на Општина Делчево.
Се задолжува административниот службеник Референт-архивар да ја објави оваа
одлука на огласната табла на Општина Делчево и на барање на странката да ја достави
Листата на информации од јавен карактер.
Член 3
Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-926/1
20.05.2020
Делчево

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

