Совет на Општина Делчево
Број 09-______
10.07.2018 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 11.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 10.07.2018 (вторник), во Спомен дом АСНОМ Делчево,
со почеток во 14.00 часот.
На седницата присуствуваа 14 членови на Совет. Неоправдано отсутен Николчо
Ситновски.
На седницата присуствуваа и образлагачите на точките:Ванчо Новоселски, Звонко
Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам, Горан Велков-директор на ООУ
Ванчо Прке, Горан Димитровски-директор на ООУ Св.Климент Охридски, Влатко
Мицевски.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на Советот, Драган
Маневски кој за денешната седница го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 10.седница
1.
Предлог-Одлука
за
продолжување
со
работа
на
Локалниот
историски,археолошки,етнолошки и природно-научен Музеј на град Делчево-Пијанец;
Образлагач:Ванчо Новоселски-Советник за образование.
2.

Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици;
Образлагач: Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

3.

Предлог-Решение за разрешување на член на Комисијата за доделување на
општински награди и признанија;

4.

Предлог-Решение за именување на член на Комисијата за доделување на
општински награди и признанија;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања.

5.

Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици.
Образлагач:Горан
Делчево.

Димитровски-Директор

на

ООУ

„Св.Климент

Охридски“-

6.

Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште за добивање на одобрение за градење за изградба на
придружни и услужни објекти на гробишта – мртовечница – капела со ладилник и
помошни простории на КП бр.6065 во КО Делчево, општина Делчево;

7.

Предлог-Одлука за дополна на Програмата за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на Општина Делчево за 2018 година;

8.

Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за усогласување на профилот на градска магистрална улица
(Магистрален пат А3) со профилот за градска магистрална улица предвиден во
Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) Делчево бр.07-702/1 од
14.11.2008 за град Делчево;

9.

Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за усогласување на профилот на улица-делница од Регионален пат
кон Пехчево Р1302, предвидена со Измена и дополна на Детален урбанистички

план за локалитет-Грамадна Делчево бр.07-250 од 31.03.2003 година, со профилот
за собирна улица 3-3 (делница од Регионален пат кон Пехчево Р1302) предвиден
во Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) Делчево бр.07-702/1
одф 14.11.2008 за град Делчево;
10. Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за урбана
единица 2, дел од блок 2.7 „Централно градско подрачје“-плански период 20152019-Општина Делчево;
Образлагач: По точките 6,7,8,9 и 10- Звонко Атанасовски-Советник за урбанизам
и уредување на градно земјиште.
11. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина
Делчево за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за
инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со
дестинациите, потпроект „Малешево-Дестинација по мерка на туристите“;
12. Одлука за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на придружни и
услужни објекти на гробишта мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни
простории“ во Делчево, општина Делчево во рамки на грантот од Проектот за
подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка
за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност
Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за поддршка на ЛЕР.
13. Прашања и предлози на членови на Совет.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Претседателот предложи точката под реден број 10. Предлог-Одлука за утврдување на
Нацрт Детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.7 „Централно
градско подрачје“-плански период 2015-2019-Општина Делчево, да биде симната од
Дневниот ред од причини што по истата има иницијатива од граѓани да претрпи измени,
истата нека оди прво на јавна анкета а исто така и изготвувачот на предлог одлуката
Г.Петровски, не е присутен на денешната седница .
Предлогот на Претседателот точката под реден број 10. Предлог-Одлука за утврдување на
Нацрт Детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.7 „Централно
градско подрачје“-плански период 2015-2019-Општина Делчево, да биде симната од
Дневниот ред , беше усвоен со 14 гласа „ЗА„.
Дневниот ред за 11 седница на Советот беше усвоен со 14 гласа „ЗА„.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 10.седница на Советот.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Записникот беше затворена, а Записникот
беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 10.седница.
Прва точка- Предлог-Одлука за продолжување со работа на Локалниот
историски,археолошки,етнолошки и природно-научен Музеј на град ДелчевоПијанец
Образложение по точката поднесе Ванчо Новоселски кој истакна дека пред да биде
донесена оваа Одлука, хронолошки ќе објасни како течела целата постапка околу
формирањето на Музејот. Советот на општина Делчево, на 21 седница одржана на
08.10.2008 година, донесува Одлука за основање на Локален музеј . На истата седница се
донесува Одлука за назначување на лице кое ќе ја води целата постапка за основање на
музејот, да биде В.Новоселски. Постапката беше тешка бидејќи требаше да се изработи
Елаборат за валоризација и ревитализација на археолошкото богатство на музејската
збирка, потоа се формира Комисија од 10 члена , во која членуваа и претставници од
Управата за заштита на културното наследство, која Комисија направи проценка на
самите експонати. Добиено е дозвола за работа на Музејот, од министерката за култура
Е.К.Милевска. Музејот работеше со директор и Управен одбор. На 4 седница на Советот на
општина Делчево, одржана на 25.09.2009 година, од несфатливи причини за мене, се
донесе Одлука за престанок со работа на Музејот. На истата седница во оваа Одлука во
член 4 и 3 , З.Мирчевски беше задолжен да се направи пописна Комисија на сите

предмети во Музејот и записниците да му се предадат на З.Мирчевски. Градоначалникот
Г.Малешевски донесува Решение со кое В.Новоселски го назначува за ликвидатор на
Музејот. Со Одлука на Советот на општина Делчево, од 14.06.2010 година , Музејската
збирка се дава на користење на НУЦК Н.Ј.Вапцаров, а потоа се потпишува Договор помеѓу
Г.Малешевски и Љ.Петровски. Согласно Законот за работа со музеи, Одлуката за
престанок на работа на еден музеј треба да содржи и одредби во однос на тоа каде ќе
бидат сместени музејските предмети по престанокот на работа на музејот, како ќе бидат
заштитени тие предмети и сл. За среќа , во Централниот регистар, Музејот се уште не е
ликвидиран и затоа е потребна оваа Одлука за да се стопира ликвидацијата и истиот да
продолжи со работа. Целта беше целото археолошко, етнолошко и палеонтолошко
богатство да останат тука.
Претседателот отвори расправа по точката .
За збор се јави С.Ивановски кој праша колку лица ќе се вработат во Музејот и со кои
пари.
На прашањето одговори В.Новоселски кој истакна дека Локалниот музеј ќе работи со
средства од ЕЛС односно со средства од Буџетот на општина Делчево за 2018 година. Се
планира да се вработат 2-3 лица кои исто така ќе се финансираат од Буџетот на општина
Делчево за 2018 година.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 6 „ВОЗДРЖАНИ„ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
продолжување со работа на Локалниот историски,археолошки,етнолошки и природнонаучен Музеј на град Делчево-Пијанец.
Втора точка- Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици ;
Образложение и по оваа точка поднесе Горан Велков-директор на ООУ Ванчо Прке кој
истакна дека и оваа година како и минатите се бара согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици . Во I одделение има три паралелки и тоа две со по 18
ученици и една со 17. Во II одделение има 3 паралелки и тоа две со по 17 ученици и 1 со
18 ученици. Во III одделение има три паралелки и тоа со 28, 29 и 17 ученици. Во
последната паралелка од III одделение има најмалку ученици бидејќи таа паралелка ја
води наставник кој е пред пензија па од тие причини родителите не сакаат нивните деца
да учат во таа паралелка. Во IV одделение има три паралелки и тоа со 23, 20 и 17
ученици. Во V одделение има три паралелки и тоа две со по 25 и една со 21 ученик. Во VI
одделение има четири паралелки и тоа 2 со по 14 и 2 со по 13 ученици. Во VII одделение
има четири паралелки и тоа со 16, 21,17 и 17 ученици. Во VIII одделение има четири
паралелки и тоа со 14, 14,13 и 15 ученици. Во IX одделение има четири паралелки и тоа
со 22,20,17 и 15 ученици. Во ПУ во с.Звегор има три паралелки и тоа: една комбинирана
паралелка I и III одделение со 5 ученика, една паралелка II одделение со 3 ученика и
една паралелка во V одделение со 5 ученика. (во предлог Одлуката е испуштена
последната паралелка). Во ПУ во с.Габрово има четири паралелки и то една во I
одделение со 6 ученика, една во II одделение со 3 ученика , една во IV одделение со 6
ученика и една во V одделение со 3 ученика. Во III одделение нема деца.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави С.Ивановски кој истакна дека во претходниот состав на Советот
опозицијата никогаш не гласала ЗА за одлуките на училиштата за формирање на
паралелки со помал број на ученици, но во овој состав на Советот , опозицијата ќе даде
поддршка на овие одлуки бидејќи не сакаме наставници да останат без работа.
Д.Маневски истакна дека ова не е прашање туку е констатација.
За збор се јави В.Стоиловски кој праша дали во Законот постои минимум и максимум број
на ученици во една паралелка.
За збор се јави К.Стојковски да праша кога ќе оди наставникот од III одделение во
пензија.

Г.Велков одговори дека во Декември оваа година наставникот ќе оди во пензија.
За збор се јави С. Димитровска која праша дали тоа не го руши рејтингот на училиштето.
Д.Маневски рече дека е потрбно да се придржуваат на точките од Дневниот ред.
За збор се јави Д.Георгиевски кој праша дали е законски тоа да родителите го имаат
крајниот збор кое дете во кое училиште и во која паралелка ќе биде запишано и дали тоа
е од секогаш.
Г.Велков одговори дека е законски и дека отсекогаш било така.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлука за давање согласност
на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици .
Трета точка-Предлог-Решение за разрешување
доделување на општински награди и признанија;

на член на Комисијата за

По оваа точка образложение даде Д.Маневски кој истакна дека се работи за разрешување
на Миле Ѓоргијоски од член на . Миле Ѓогорѓијоски има поднесено Оставка до Советот на
општина Делчево, со која бара негово разрешување.
Претседателот отвори расправа по точката .
За збор се јави Билјана Ѓоргиевска која праша која е причината за оставката.
Одговор даде Д.Маневски кој ја прочита оставката и истакна дека во неа пишува само од
лични причини.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Решението за разрешување на
член на Комисијата за доделување на општински награди и признанија.
Четврта точка-Предлог-Решение за именување
доделување на општински награди и признанија;

на член на Комисијата за

Образложение поднесе Д.Маневски предложи за член на Комисијата за доделување на
општински награди и признанија, да биде именуван Зенил Реџепов. Воедно праша дали
има некој друг предлог.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Решението за именување на
Зенил Реџепов за член на Комисијата за доделување на општински награди и признанија.
Петта точка-Предлог-Одлука за давање согласност на
ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици;
Образлагач и по оваа точка беше Горан Димитровски-директор на ООУ Св.Климент
Охридски, кој истакна дека ООУ Св.Климент Охридски , до Советот на општина Делчево,
достави Барање за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици
за учебната 2018/19 година. Воедно истакна дека нема да дава образложение за секоја
паралелка бидејќи истото е наведено во преглед 1 и 1-А и прегледот за комбинирани
паралелки од предлог Одлуката. Воедно истакна дека оваа година немат доставено
барање за ново финансирање.
Претседателот отвори расправа по точката и бидејќи никој не се јави за збор, расправата
беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање согласност
на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за формирање паралелки со помал број на
ученици .

Шеста точка- Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште за добивање на одобрение за градење за
изградба на придружни и услужни објекти на гробишта – мртовечница – капела
со ладилник и помошни простории на КП бр.6065 во КО Делчево, општина
Делчево
Образложение по оваа точка поднесе Звонко Атанасов кој истакна дека оваа Одлука е
усогласена со Правилникот, според кој не се наплаќаат комуналии за добивање на
одобрение за градење за изградба на придружни и помошни објекти, чиј инвеститор е
општината. Се работи за придружни и помошни објекти на гробиштата-мртовечница,
капела со ладилник и помошни простории, кои се наоѓаат на КП бр.6065.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави С. Ивановски кој праша кој ќе стопанисува со Капелата.
З.Атанасов одговори дека не е во тек со тоа.
Д.Маневски рече дека прашањето не е во врска со точката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за ослободување од
плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање на одобрение за
градење за изградба на придружни и услужни објекти на гробишта – мртовечница –
капела со ладилник и помошни простории на КП бр.6065 во КО Делчево, општина
Делчево.
Седма точка-Предлог-Одлука за дополна на Програмата за изработка
урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2018 година;

на

Образложение по оваа точка поднесе Звонко Атанасов кој истакна дека сите ДУП-ови
треба да бидат усогласен со ГУП. Од некои причини некои ДУП-ови не се усогласени.
Последен ГУП е донесен 2008 година и според него има преклопување на некои ДУП-ови.
Една од тие преклопувања е за локалитет Грамадна и затоа е потребна оваа Одлука.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за дополна на
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за
2018 година.
Осма
точка-Предлог-Одлука
за
изработка
на
Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за усогласување на профилот на
градска магистрална улица (Магистрален пат А3) со профилот за градска
магистрална улица предвиден во Измена и дополна на Генерален урбанистички
план (ГУП) Делчево бр.07-702/1 од 14.11.2008 за град Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Звонко Атанасов кој истакна дека самото усогласување на
ДУП со ГУП бара иработка на ДУП а тоа трае повеќе време, ние имаме законска можност
со која може да се изработи УПД – Проект за инфраструктура за усогласување на
профилот на градска магистрална улица кое се однесува на зграда за бензинска пумпа на
излезот од градот. Законот нуди можност да се добие одобрение за градење доколку
градежната парцела е чиста. Доколку не е чиста парцелата на пример, оваа Одлука нема
да се реализира.
Претседателот отвори расправа по точката .
За збор се јави Славица Димитрова која праша што треба да се гради на таа парцела.

Одговор на прашањето даде З.Атанасов кој истакна дека се работи за изградба на
бензинска пумпа и проблемот е пристапноста до истата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по точката беше затворена и истата
беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на
Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за усогласување на
профилот на градска магистрална улица (Магистрален пат А3) со профилот за градска
магистрална улица предвиден во Измена и дополна на Генерален урбанистички план
(ГУП) Делчево бр.07-702/1 од 14.11.2008 за град Делчево
Деветта
точка-Предлог-Одлука
за
изработка
на
Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за усогласување на профилот на
улица-делница од Регионален пат кон Пехчево Р1302, предвидена со Измена и
дополна на Детален урбанистички план за локалитет-Грамадна Делчево бр.07250 од 31.03.2003 година, со профилот за собирна улица 3-3 (делница од
Регионален пат кон Пехчево Р1302) предвиден во Измена и дополна на
Генерален урбанистички план (ГУП) Делчево бр.07-702/1 одф 14.11.2008 за град
Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Звонко Атанасов кој истакна дека и оваа Одлука се
однесува за истиот објект, само што овде се работи за другата страна од регионалниот
пат, бидејќи бензинската пумпа е на кртстосницата, затоа смета дека не треба да го
повторува истото образложение од претходната Одлука.
Претседателот отвори расправа по точката и бидејќи никој не се јави за збор, расправата
беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на
Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за усогласување на
профилот на улица-делница од Регионален пат кон Пехчево Р1302, предвидена со Измена
и дополна на Детален урбанистички план за локалитет-Грамадна Делчево бр.07-250 од
31.03.2003 година, со профилот за собирна улица 3-3 (делница од Регионален пат кон
Пехчево Р1302) предвиден во Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП)
Делчево бр.07-702/1 одф 14.11.2008 за град Делчево.

Десетта точка-Предлог-Одлука за одобрување на финансиски придонес од
буџетот на општина Делчево за спроведување на проектот за локална и
регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Малешево-Дестинација по
мерка на туристите“
Образложение по точката поднесе Влатко Мицевски кој истакна дека
одлуката за
одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Делчево е потребна за
спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект
„Малешево-Дестинација по мерка на туристите“ .Ова е заеднички проект со општина
Берово, Пехчево и Здружение Центар за развој и промоција – Промо Идеа Струмица а ќе
се аплицира по повик од Светска банка. Вкупниот буџет од Светска банка е 82.000.000
денари, кој сума може да биде и помала по изработката на техничката документација и по
спроведувањето на тендерската постапка. Буџетот што се бара од Светска банка е
70.000.000 денари, додека 12.000.000 денари треба да обезбедат трите општини и
здружението. Во рамки на овој проект планирани се следните активности:реконструкција
и уредување на паркот во вкупна површина од 3000м2, реконструкција на летната сцена
со фонтана и поставување на урбана опрема: канделабри, клупи, канти за отпадоци,
елктронски билборд, јарболи и паркинг за велосипеди. Од парите од Светска банка
Делчево треба да добие 24.000.000 денари од кои 21.800.000 денари се за
инфраструктура а останатите се за меки мерки. Добиена е концептна нота и сега сме во
фаза на изработка на техничката документација. Крајниот рок за аплицирање е 6 Август

2018 година.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Биљана Ѓергиевска која
праша дали овие пари се за реконструкција на паркот.
Одговор даде Градоначалникот Г.Трајковски кој истакна дека вкупните 82.000.000 денари
се поделени на трите општини. За Делчево се 24.000.000 денари а тоа се 16% од
вкупниот буџет и ќе се наменат за реконструкција на паркот и плоштадот. Тоа се
проектирани суми што не значи дека до крајот на целата постапка истите нема да бидат
намалени.
Повторно за збор се јави Б.Ѓеоргиевска која праша дали општината ги предвидела тие
пари.
Градоначалникот Г.Трајковски одговори дека парите ќе бидат предвидени во Буџетот за
2019 година.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по точката беше затворена и истата
беше ставена на гласање.
Со 11 гласа „ЗА“ и 3 „ВОЗДРЖАНИ„ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Делчево за спроведување на
проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура
поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Малешево-Дестинација по
мерка на туристите“ .
Единаесетта точка-Одлука за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба
на придружни и услужни објекти на гробишта мртовечница-КАПЕЛА“ со
ладилник и помошни простории“ во Делчево, општина Делчево во рамки на
грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со
заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В:
Грантови за успешност;
Образложение и по оваа точка поднесе Влатко Мицевски кој истакна дека овој проект е
во Компонента В:Грантови за успешност на Светска Банка а се однесува за изградба на
придружни и услужни објекти на гробишта мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни
простории“ во Делчево. Вкупната вредност на проектот изнесува 7.364.136 денари.
Општината учествува со 5.178.026 денари додека од Светка Банка преку Компонента
В:Грантови за успешност, се обезбедени 1.852.635 денари.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој праша кој ќе стопанисува со Капелата.
Претседателот Д.Маневски одговори дека штом општината учествува со 5.178.026 денари
истата преку ЈПКД треба и да стопанисува со објектот.
Градоначалникот Г.Трајковски истакна дека се знае дека со Капелата ќе стопанисува ЈП,
штом општината инвестира во изградбата логично е општината преку Јавното
претпријатие и да стопанисува со Капелата. Тие 1.852.635 денари се од парите од
Детската градинка и истите да не пропаднат , се носи оваа Одлука со цел да се обезбеди
општинско кофинансирање на проектот. Општината може да си дозволи кофинансирање
на вакви капитални објекти.
За збор се јави Б.Ѓеоргиевска која праша до кога се планира да се заврши целиот процес
заедно со градбата.
Градоначалникот Г.Трајковски одговори дека Светска Банка има строги принципи, една
година по потпишувањето на Договорот
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за поддршка и кофинасирање на проектот: "Изградба на придружни и услужни објекти на гробишта

мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни простории“ во Делчево, општина Делчево
во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со
заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови
за успешност;
Дванаесетта точка-прашања и предлози од членови на Советот на општина
Делчево.
1.
Предлог на Катица Трајкова Тасева – член на Советот на општина Делчево: На
седниците на Советот на општина Делчево, образлагачите на точките од Одделението за
урбанизам, при образлагањето да дадат поконкретно и појасно образложение на предлог
актите.
2.
Предлог на Драган Маневски – претседател на Советот на општина Делчево: На
улиците Вељко Влаховиќ и Ѓорче Петров да се предвиди поставување на лежечки
полицајци на критичните места и за истото да се предвидат средства во Буџетот на
општина Делчево за 2019 година.
3.
Прашање од Ванчо Велиновски – член на Советот на општина Делчево: Кога ќе се
изврши замена на уличните светилки на ул: Осоговска , поточно на ул: Осоговска бр.18.
4.
Предлог на Катица Трајкова Тасева – член на Советот на општина Делчево: Од
страна на фирмата Рудине секоја година се ангажираат сезонски работници кои живееат
во шатори. Местата на кои ги поставуваат шаторите се загадени и на нив нема поставено
тоалети. Од тие причини потребно е надлежниот инспектор да изврши контрола .
5.
Предлог на Билјана Ѓеоргиевска – член на Советот на општина Делчево: Во
населба Ново Делчево, на местото каде се поставени пумпите, се фрла отпадно железо и
при врнежи на дожд сета нечистотија од отпадното железо оди во пумпите. Потребно е
надлежниот инспектор да го задолжи ЈПКД Брегалница, местото каде се поставени
пумпите да се исчисти и отпадниот материјал да се дислоцира.
6.
Предлог од Вице Стоиловски – член на Советот на општина Делчево: Надлежниот
инспектор да изврши контрола на отпадните материи кои ги исфрла фирмата Рудине во
река Брегалница или да го извести надлежното Министерство/Инспекторат
7.
Прашање од Дијана Јосифовски – член на Советот на општина Делчево: Кога ќе се
заштити од уништување и кога ќе профункционира тениското игралиште во Ново Делчево,
кое се наоѓа веднаш до градскиот стадион.
8.
Прашање од Дијана Јосифовски – член на Советот на општина Делчево: Кога ќе
профункционира кино салата во Делчево, односно кога ќе се одржи некоја театарска
престава или ќе се прикажува некој филм.

Со исцрпувањето на Дневниот ред, 11.седница заврши со работа во 15.00 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

