Совет на Општина Делчево
Број 0911.12.2018 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 16 седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 11.12.2018 година (вторник), во фоајето на Спомен домот АСНОМ со
почеток во 14.05 часот.
На седницата присуствуваа 13 членови на Совет и тоа:
1. Драган Маневски
2. Сашко Ивановски
3. Дејан Георгиевски
4. Јулија Крстевска
5. Влатко Величковски
6. Вице Стоиловски
7. Кирил Тренчевски
8. Ванчо Велиновски
9. Славица Димитрова
10. Сашко Јовановски
11. Дијана Јосифовски
12. Билјана Ѓеоргиевскa
13. Кристи Стојковски
Оправдано отсутна беше Катица Трајкова Тасева
Неоправдано отсутен беше Николчо Ситновски.
На седницата исто така беа присутни: Градоначалникот на Општина Делчево, Анка ХристоваРаководител на Одделението за финансирање, буџет и ЛЕР Звонко Атанасов-Советник за
урбанизам,Стојче Стојковски-Директор на ЈПКД „Брегалница“, Горан Петровски, Маријана Стоименовсказаменик директор на ООУ „Ванчо Прке“, Ивана Ивановска-соработник за нормативно-правни работи,
Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообраќај.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на Советот, Драган Маневски.
За 16.седница на Советот на Општина Делчево, претседателот го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записникот од 15.седница
на Советот на Општина Делчево
1.Предлог-План на Програми за развој на Општина Делчево за 2019 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач: Звонко Атанасов-Советник за уредување на градежно земјиште.
2.Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2018 година за
периодот 01.01.2018 до 30.09.2018 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач:Анка Христова-Раководител на Одделението за финансирање и буџет.
3.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2019-2021
година;
4.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и
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одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2019-2021
година;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево.
5.Предлог-Одлука за давање на трајно користење на водоснабдителни и канализациони системи;
Образлагач: Владимир Мерзликин-Секретар на Општина Делчево.
6.Мислење на Програмата за реализација на еднодневна ученичка екскурзија низ РМ за ученици
од трето одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
7.Мислење на Програмата за реализација на дводневна ученичка екскурзија низ РМ за ученици
од шесто одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
8.Мислење на Програмата за реализација на тридневна ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
деветто одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Образлагач: Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
9.Одлука за одобрување на финансиска поддршка;
Образлагач: Ивана Ивановска-Помлад соработник за нормативно-правни работи.
10.Предлог-Одлука за именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата Делчево;
11.Годишен Извештај за реализираните активности за 2017 година на Општинскиот совет за
безбедноста на сообраќајот на патиштата со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и патишта.
12.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа
зграда 1-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
13.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа
зграда 2-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
14.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа
зграда 3-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
15.Предлог-Одлука
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен објект во функција на
објекти за обработка на дрвна граѓа-зграда 4 по барање на дооел Велтрансс.Полето, Делчево;
16.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа
зграда 5-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
17.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Столбна трафостаница,по барање
на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
18.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на Бранко
Ѓеоргиевски;
19.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Помошен објект, по барање на
Бранко Ѓеоргиевски;
20.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гаража, по барање на Бранко
Ѓеоргиевски;
21.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на Горги
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Радисавов;
22.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на
Никола Мицевски;
23.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на
Петар Иванов;
24.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на Нада
Михаиловска;
25. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на Борче
Ангеловски;
26.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на Крум
Јовановски;
27. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од изградба на Градски пазар;
Образлагач:По точките од 12 до 27-Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска
ефикасност.
28.Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од трето
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
29.Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од шесто
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
30.Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од деветто
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
Образлагач: Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
31.Прашања и предлози на членови на Совет.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Процедурално за збор се јави Сашко Ивановски кој како координатор на советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ побара да се симне од дневен ред тока 2-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за квартал 3 од причини што оваа точка не била разгледана на Комисијата за
финансирање и буџет. Доколку точката не ја симнете од дневен ред, ние ќе поведеме иницијатива до
Државниот инспекторат за локална самоуправа за законитоста на истата. Исто така, бараме да се симант
од дневен ред 3 и 4 точка бидејќи се одлуки коишто директно ги засегаат сите граѓани на општина
Делчево. Како советничка група сметаме дека не е време да се поскапува водата.Тој побара да се дополни
дневниот ред со уште еена точка, а тоа е Иницијатива за ослободување од данок на имот на бранителите
која била поднесена до претседателот на Советот.
За збор се јави Градоначалникот на Општина Делчево кој рече дека сите точки што се на дневен
ред се доставени до членовите на Советот навреме во согласност со законските прописи, Статутот и
Деловникот. Вашите предлози за симнување на едни, а ставање на други точки на дневен ред се чист
популизам и ништо друго. Се согласувам дека комисиите на Советот треба да одржуваат седници, сакам
да ве потсетам дека во изминатите 4 години комисиите на Советот не одржуваа седници и смешно е да се
бара симнување на некоја точка од дневен ред поради тие причини. Јасно е дека вашата цел е да ја
забавувате општината и Советот во нивната работа имајќи една единствена цел-да добиете некој
политички поен. Познато е како работеа градоначалниците од вашата партија во изминативе години,
колку штета ѝ нанесоа и на општината и на граѓаните за што сведочат и кривичните пријави и обвиненија
на вашите градоначалници. Вие и вашата партија водите и практикувате деструктивна политика на штета
на општината и граѓаните, на штета на државата. Што се однесува со барањето за дополнување на
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дневниот ред освен што е чист популистички предлог, сакам да истакнам дека правата на бранителите се
регулирани со закон, вие со вашата иницијатива барате дополнителни олеснувања, јас како
градоначалник немам намера да работам спротивно на законите. Што се однесува до точката за
поскапувањето на водата, сакам да ве информирам дека регулаторната комисија одреди 6 денари
поскапување на водата, но успеавме да издејствуваме 3 денари и тоа е во интерес на граѓаните. Инаку,
како и општината што ја уништивте, така го уништивте и јавното претпријатие со незаконско работење,
ние се трудиме да овозможиме ова претпријатие да застане на свои нозе и да почне да работи
рентабилно, рече градоначалникот.
Славица Димитрова реагираше процедурално на дискусијата на Градоначалникот во смисла дека
не е точно оти во времето на ВМРО ДПМНЕ немало седници на комисиите на Советот.
Сашко Ивановски рече дека има сознанија оти градоначалникот учествувал во изготвувањето на
Бизнис планот и дека на состанок со претставници на Регулаторната комисија од страна на
претставниците на јавното претпријатие и градоначалникот било побарано покачување на цената на
водата. Тој јавно го праша градоначалникот кое е оправдувањето за покачувањето на цената на водата
кога не се предвидува набавка на нови машини и возила за подобрување на квалитетот во вршењето на
услугите. Сметам дека со средствата од покачувањето на цената на водата ќе се финансираат „партиските“
вработувања, а не подобрување на услугите што ги дава јавното претпријатие. Со новата цена на водата,
на една сметка од 1000 денари секое домаќинство ќе има покачување од 70 до100 денари. Барам, Вие
претседателе на Советот да ги ставите моите предлози на гласање.
Претседателот на Советот рече дека Иницијативата што е доставена до него од страна на
советничката група на ВМРО ДПМНЕ, согласно член 149 е доставена на мислење до градоначалникот.
Откако градоначалникот ќе даде мислење, зависи дали е потребно носење на одлука, иницијативата се
упатува до Советот, а ако мислењето е негативно, се известува подносителот на иницијативата при што се
наведуваат причините за тоа. Во врска со другите предлози, секако ќе ги ставам на гласање, но пред тоа,
сакам да ве известам Вас и др.членови на Советот дека нема законска обврска за тоа некој акт
задолжително да мора да биде разгледан на комисија. Во врска со другите два предлога точка 3 и точка 4
да се симнат од дневен ред, градоначалникот се произнесе, има Решение од регулаторна комисија, има
Одлука од Управен одбор, Советот нема надлежност да утврдува цена или тарифа на водата. Единствено
даваме согласнот на одлуката на Управниот одбор. Доколку не донесеме одлука, егулаторна комисија ќе
интервенира со закон и ќе утврди цена на водата и на канализацијата, истакна Драган Маневски
претседател на Советот.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор по предложениот дневен ред за 16.седница, расправата
беше затворена, а на гласање беше ставен предлогот на Сашко Ивановски за симнување од дневен ред
на точките 2,3 и 4.
Со 5 гласа „ЗА“ и 8 „ПРОТИВ“ овој предлог не беше прифатен.
На гласање беше ставен и дневниот ред за 16.седница.
Со 9 гласа „ЗА“ и 4 „ПРОТИВ“ дневниот ред за 16.седница беше усвоен.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 15.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и Записникот беше ставен на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од
15.седница на Советот на Општина Делчево.
Прва точка-Предлог-План на Програми за развој на Општина Делчево за 2019 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Звонко Атанасов-Советник за уредување на градежно земјиште кој
рече дека овој План на Програми за развој на Оопштина Делчево е составен дел на Буџетот на Општина
Делчево и се донесува на -Изградба на дел од станбени улици „3“ и „4“во Централно-градско подрачје
Делчево-од Детска градинка до Пешачки мост и Нов пазар. Практично планираме да се спои детската
градинка со пешачкиот мост на којшто веќе започнаа некои работи и практично да се уреди целиот тој
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простор на потегот детска градинка-ООУ „Ванчо Прке“. Изградбата на дел од улиците 3 и 4 покрај реката
Брегалница ќе значи и спoјување со улицата „Индустриска“. Како што знаете имаме проект и за изградба
на Градски пазар и најава дека дел од средствата се обезбедени така што се јави потреба од изградба на
дел од овие улици. Станува збор за должина од 510 м1 и вредност од 6.100.000 денари, доколку имате
некои прашања, повелете рече З.Атанасов.
Претседателот отвори расправа по точката. За збор се јави Кристи Стојковски кој рече дека и за
оваа точка немало Комисија за урбанизам.
Славица Димитрова истакна дека е добро што се гради и што се продолжуваат проекти од 2010
година, но изрази сомневање во решавањето на имотно-правните односи и праша дали има проект за
електрификација и друга комунална инфраструктура (водовод и канализација) и дали е извршена
експропријација на земјиштето?
Градоначалникот рече проектот за којшто С.Димитрова вели дека е од 2010 година немаше
комплетна документација, ги немаше потребните согласности од Министерството за транспорт и врски и
другите министерства. Се што е потребно за реализација/изградба на овој мост е извадено сега, од моето
стапување на функцијата градоначалник. Едно е да имате 3Д проект, а сосема друга работа е да ги
извадиш сите согласноти и други документи кои се потребни за изградба на овој мост. Инаку, вие да бевте
способни имавте доволно време да го изградите овој мост од 2010 до 2017, јас за само 1 година ги
извадив сите потребни согласности кои вие не можевте да ги извадите 7 години. Имавте и човек кој
нудеше средства за изградба на овој мост, но освен што склучувавте штетни договори за општината, не се
потрудивте ништо друго да направите. Еве јавно прашувам, зошто не го изградивте овој мост, зошто нема
ставено 1 метар асфалт во населбите Басарица и Пролет? Продадовте се што имаше општината, а ништо
не не направивте, рече на крајот градоначалникот Горан Трајковски.
Славица Димитрова рече дека не е точно дека во времето на ВМРО ДПМНЕ немало проекти,
имало многу и некои од нив вие ги користите сега, рече таа.
Звонко Атанасов даде одговор на прашањата што ги поставила Славица Димитрова и рече дека
земјиштето кое што треба да се експропреира за изградба на улица “4“ е околу 500-600 м2, изградена е
атмосферска и фекална канализација, за доизградба останува само мал дел. Водоводната линија е
поставена под тротоарите, а за поставување на кабли од Телеком и ЕВН тие добиваат извештај и мапа
каде можат да ги поставуваат.
Ванчо Велиновски имаше реплика на градоначалникот која се однесуваше на тоа дека најголем
дел од комуналиите Општината ги има земено во времето кога градоначалник бил Мирко Иванов и не е
точно дека тоа било во мандатот на претходните градоначалници од ВМРО ДПМНЕ.
Кирил Тренчевски имаше реплика на Славица Димитрова и рече дека ако во времето на мандатот
на претходните градоначалниви имало проекти, ВМРО ДПМНЕ ќе ги добиела изборите и го изградела и
мостот и Градскиот пазар.
Претседателот на Советот апелираше до сте членови на Советот да дискутираат поконкретно во
врска со точката која е на дневен ред.
Сашко Ивановски праша дали има проект за атмосферска и фекална канализација?
Градоначалникот рече дека мора оваа точка да се донесе на Совет, па потоа да се даде налог на
проектантската фирма да изработи проект за атмосферска и фекална канализација и доколку некој
дискутира мора да има издржани дискусии, а не да се прашува се и сешто!
Славица Димитрова реагираше до претседателот на Советот и побара да ги води седниците како
што треба и дека таа како член на Советот има право да прашува и да има свое мислење во врска со
точките на дневен ред.
Претседателот на Советот повтори дека сите членови на советот треба да се придржуваат на
точките на дневен ред и да се задржи нивото на дискусија, без да има лични навреди.
Славица Димитрова рече дека таа поставила конкретни прашања и дека на градоначалникот му
смета тоа што во времето на ВМРО ДПМНЕ имало проекти кои и денес се користат.
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Влатко Величковски рече дека овој План на програми за развој е за поздравување затоа што со
него практично се прави заокружување на 1 финална анализа од повеќе аспекти. Со изградбата на дел од
станбени улици „3“ и „4“ им се овозможува на повеќе сопственици на парцели да започнат со градба, што
од друга страна значи прилив на средства во општината по основ на комуналии. Исто така, после повеќе
години се прават напори за уредување на еден поголем простор кој повеќе години бил запоставен. Не
може во секоја точка да се бараат политички поени. Без разлика што во времето на градоначалниците од
ВМРО ДПМНЕ имало или немало проект, факт е дека овој пешачки мост не е изграден и започна со
реализација сега, во мандатот на овој градоначалник. За нецела година веќе започнуваат активностите за
два капитални проекта-пешачкиот мост и Градскиот пазар.
Сашко Ивановски рече дека како и многу пати досега дискусијата на В.Величковски е во
стилот:„како што рече градоначалникот или убаво кажа градоначалникот“ и слично. Сакам да истакнам
дека ние сите слушаме што кажува градоначалникот и нема потреба да се повторува тоа, рече
С.Ивановски.
Славица Димитрова рече деке нема потреба од филозофирање, а Влатко Величковски рече дека
советниците од ВМРО ДПМНЕ треба во овој и другите проекти да гледаат како на позитивни проекти во
корист на сите граѓани, а не да бараат ситни политички поени.
Градоначалникот истакна дека оваа развојна програма е образложена комплетно, битно е што во
општината има развој, а политички можеме да се препукуваме колку сакате, ама не тука и не на оваа
точка. Доколку имате нејаснотии околу лобирањето за добивање на средства за реализација на некои
проекти,или, пак за добивање на согласноти потребни за реализација на истите, слободно можете да ме
прашате. Осум години општината тапкаше во место, ја заглавивте во долгови и сега кога работите се
придвижуваат, вие се обидувате да ги кочите работите и да печалите ситни политички поени. Прашајте
нешто што „држи вода“, рече Градоначалникот.
Ванчо Велиновски рече дека градоначалникот кажал невистини во врска со населба „Пролет“,
запознаен е со тој проблем и затоа реагирал.
Градоначалникот рече дека населба „Пролет“е урбанизирана во време кога градоначалник бил
Мирко Иванов, но најголем дел од средствата за комуналии се наплатени во изминативе 8 години.
Комуналиите многу често се плаќаат тогаш кога се почнува со градба, а факт е дека таа населба најмногу
беше изградена во изминативе 8 години. Исто така е факт дека таму немаше ниту атмосферска, ниту
фекална канализација, ниту асфалт, а комуналии на луѓето се земени. Факт е дека сега е поставена
атмосферска и фекална канализација и дека почнуваме да им обезбедуваме на луѓето основни услови за
живот. Во меѓувреме градоначалникот побарал да му биде донесено одобрението за градба во кое се
наведени сите согласности кои се извадени за да се добие тоа одобрение и сите се во периодот декември
2017-декември 2018 година. Најважно од се е кој колку е способен да излобира и средства и да ги
обезбеди потребните години, рече градоначалникот.
Славица Димитрова рече дека таа поставила неколку конкретни прашања затоа што не е градежен
инженер или вработена во Општината и не мора да ги знае сите тие работи, а како член на Советот има
право да знае и истакна дека доколку имало седница на Комисијата за урбанизам, голем дел од овие
прашања ќе биле одговорени на самата комисија, рече С.Димитрова.
Кристи Стојковски реагираше процедурално и рече дека не е во ред градоначалникот да упаѓа во
збор на сите членови на Совет од опозиција и побара од претседателот на Советот да ги води седниците
како што треба.
Претседателот на Советот рече дека никој не може да зборува доколку не побара збор и не го
добие од претседателот на Советот и дека од наредна седница ќе мора секој да се придржуваат на
Деловникот и Статутот.
Реагираше и Сашко Ивановски кој рече дека не треба никој да вика и да се навредува. Добивме
неколку навреди од страна на градоначалникот и сметам дека тоа не е во ред. Нема потреба од викање,
навреди и повторување зборовите на градоначалникот. Ние како членови на Совет имаме право да
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прашуваме, истакна тој.
Славица Димитрова праша зошто периодот на спроведување е догодина, дали не можа да се
заврши порано и дали 6.100.000 е вкупен износ на овој проект?
Звонко Атанасов рече дека целиот проект не може да заврши порано бидејќи не е се така
едноставно, се уште нема одобрение за градба, во тек се постапките за експропријација и тендерот, не
зависат работите само од нас во Општината, има и други фактори, рече тој. Инаку, 6.100.000 е дел од
вкупниот износ.
Биљана Ѓеорѓиевска рече дека во своите дискусии градоначалникот неколку пати истакнал дека
Општината била заглавена во долгови од ВМРО ДПМНЕ и рече дека писмено ќе побара одговор за тоа од
кога е долгот и колку изнесува, дали некој од градоначалниците враќал и колку вратил, исто така и за
комуналиите. Таа рече дека членовите на Советот не се запознаени со многу работи и логично е да
прашуваат бидејќи тие ги донесуваат одлуките на Советот, најмалку сакаме да се препукуваме или да
добиваме политички поени, рече Б.Ѓеорѓиевска.
Градоначалникот рече советничката да постави прашања и службите ќе одговорат на сите
прашања, ќе се направи паралела со споредбени податоци.
Влатко Величковски рече дека тој не го парафразира градоначалникот туку со неговата дискусија
сака да ја врати дебатата на темата-да се дискутира по точката. Нелогични се предлозите што ги давате-да
се симнат точки од дневен ред кои се од јавен интерес, од интерес на сите граѓани. Вие сте тие што во
секоја точка вметнувате популизам.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 4 „ВОЗДРЖАНИ“ Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Предлог-Планот на Програмите за развој на Општина Делчево за 2019 година.
Втора точка-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2018 година за
периодот 01.01.2018 до 30.09.2018 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Анка Христова-Раководител на Одделението за финансирање и
буџет која рече дека извршувањето на буџетот на општина Делчево за третиот квартал 2018 година,
изнесува 60% односно од вкупно планираните 282.925.400 ден.приходи за третиот квартал се
реализирани 169.735.443 денари.Од нив, во основниот буџет, од планирани 103.119.000 реализирани се
50.683.489 ден. или 49%.Во буџетот на дотации од планирани 134.859.400 приходи реализирани се
93.523.559 или 69,3%, во буџетот на донации од планирани 23.455.000 реализирани се 19.731.958 ден.или
84% и во буџетот на самофинансирачки активности од планирани18.492.000 реализирани се 5.796.437
денари, или 31%.
При анализата на основниот буџет се гледа дека даночните приходи се наплатени во износ од 19.944.997
ден. од вкупно планирани 35.859.000 ден. или 55,6%, најголема наплата е наплатата од даноци од
специфични услуги и тоа во износ од 10.454.754, од даноци од имот во износ од 7.726.873. Неданочните
приходи се наплатени во износ од 1.074.188. ден., од вкупно планирани 5.677.000 ден. (19%) и тоа се
приходи од административни такси и надоместоци.
Капиталните приходи се наплатени во износ од 12.348.795 ден. од вкупно планирани 18.409.000 ден.или
67% а тоа се приходите од продажба на земјиште во износ од 1.255.147, приходи од закуп на земјоделско
земјиште во сопственост на државата во износ од 1.037.932 ден. Приходи од надоместок за концесии за
експлоатација на минерални суровини 192.243 ден. , надомест за утврдување на правен статус на
бесправно изграден објект-легализација во износ од 704.564 денари.
Трансферите од други нивоа на власт се реализирани во износ од 26.454.550 ден. од вкупно планираните
58.623.000 или 45% и тука спаѓаат средствата добиени по основ на дотации на општината од приходи од
ДДВ 17.255.509 ден., како и трансфери од други нивоа на власт и трансфери од буџетите на фондовите во
износ од 9.139.041 ден.Вкупните расходи се планирани во износ од 282.925.400 ден. во ист износ како и
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вкупните приходи. Од нив се реализирани 151.109.427 ден. или 53,4%.
Ако го анализираме основниот буџет ќе видиме дека од вкупно планирани 103.119.000 ден. реализирани
се 45.801.433 ден.или 44,4%.
На групата 40 реализирани се 16.888.430 ден. од вкупно планирани 24.259.500 ден. во нив влегуваат
платите, придонесите од плати и други надоместоци.
Платите и придонесите од плати се реализирани во износ од 14.841.338 од планирани 21.359.500 денари
или 69%, додека во вкупно реализираните расходи учествуваат со 32%.
На групата 42 реализирани се 11.802.073 ден. од вкупно планирани 24.930.500 или 47%, (патни и дневни
расходи, комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, горива и масла, канцелариски материјали,
поправки и тековно одржување,одржување на улици и патишта, услуги за обезбедување, договорни
услуги и други расходи).
На група 46 планирани се 3.060.000 од кои се реализирани 1.684.442 ден.( до здруженија на
граѓани152.500 и до сп.клубови 395.350, трансфери до политички партии 276.285 ден.стипендии за
ученици и студенти 489.000 ден., плаќање по судски решенија 111.199 и трансфери при пензионирање
208.608 ден.или 55%).
На група 47 од планирани 700.000 ден. реализирани се 553.000 ден. (новороденчиња 214.000 и 339.000
ден. еднократна парична помош).
И на крајот во група 48 влегуваат капиталните расходи кои се реализирани во износ од 13.883.360 ден.од
планираните 48.892.000 и најголем дел од нив се исплатени за реконструкција на улици и патишта во
износ од 11.333.367 ден.за реконструкција на патот Делчево-Вратиславци-Очипала, потоа за проекти на
улици и патишта 1.475.051, подготвување на проекти за други објекти 296.938, надомест за одземен имот
136.188, и купување на опрема 96.367 ден, рече Анка Христова, доколку имате прашања, повелете, рече
таа.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој праша дали
може советниците да добијат писмено образложение за кварталниот извештај и дали според
образлагачот буџетот е развоен?
А.Христова рече дека реализацијата на буџетот во 3 квартал е 60% за вкупниот буџет и 49% во
основниот буџет, 63% во буџетот на дотациите и 84% во буџетот на донациите. Во 4 квартал ќе се види
целата реализација, сега е на задоволително ниво. Отспатките и помалата реализација на буџетот е во
буџетот на самофинансирачки активности на буџетските коорсиници кои секогаш планираат повеќе
средства, а има мала реализација?
Кирил Тренчевски ја праша А.Христова дали очекуваат поголема реализација на буџетот во 4
квартал ако се направи споредба со претходни години?
А.Христова рече дека во споредба со претходни години секогаш најголем прилив на средства има
во месеците ноември и декември и затоа се очекува поголема реализација на буџетот. Се надевам дека
реализацијата на буџетот ќе биде над 85%,а може и повеќе рече А.Христова.
Билјана Ѓеорѓиевска праша за што се потрошени средствата за капитални расходи кои во 3 квартал
се реализирани 26.394.874, а за реалзиација остануваат 54.237.726 денари и зошто има голема разлика
(24 милиони) во планираните неданочни приходи?
Анка Христова рече дека од средствата за капитални расходи е изградбата на улица „Илинденска“
и патот Илиово-Турија, може и некоја друга улица. За разликата во планираните неданочни приходи која
велите е 24 милиони, сакам да Ви кажам дека тоа е во вкупниот буџет, анализа секогаш се прави на
основниот буџет и јас тоа го објаснив во моето образложение, а се однесува на задолжувањето од 3
милиони денари за кое и вие дако Совет донесовте одлука. По завршувањето на проектот 3 милиони
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денари ќе бидат вратени на наша сметка и тоа ќе значи поголема реализација на капиталните расходи кое
нешто ќе се види во 4 квартал, рече А.Христова. Исто така сакам да истакнам дека буџетските корисници
секогаш прават пообемни планови, а има мала реализација и тоа придонесува % на реализација да е
помал.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката беше
ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“ и еден не гласал никако, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето
Трета точка-Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран период
2019-2021 година;
Образложение поднесе директорот на ЈКПД „Брегалница“-Делчево кој истакна дека јавното
претпријатие било задолжено од страна на Регулаторната комсија најдоцна до 15.09.2018 да достави
Бизнис план. Бидејќи јавното претпријатие не можеше самостојно да го изготви планот, побаравме помош
од АДКОМ. Со нивна помош од јуни до август го изготвивме планот и го доставивме до Регулаторната
комисија со сите потребни документи, кое беше објавено на веб страната на Регулаторната комисија и во
два дневни весника „Нова Македонија“ и „Лајм“ на 01.10.2018 година. По објавеното Барање, во
утврдениот рок, до Регулаторната комисија не беа доставени забелешки, предлози мислења од правни и
физички лица. Согласно Правилникот и Методологијата, беше свикана подготвителна седница, на која,
покрај другите претставници, присуствуваа претставници на ЈПКД „Брегалница“, на АДКОМ и
Градоначалникот на Општина Делчево . Toj рече дека иако од страна на регулаторната комисија беше
утврдена цена која предвидуваше зголемувањето во делот на водоснабдувањето да изнесува 5,6 денари
по метар кубен, по прифатената забелешка од страна на градоначалникот Горан Трајковски, РКЕ прифати
цената на водата да биде зголемена за не повеќе од 3 денари. Одлуката затоа денес се најде пред
советниците, а до колку Советот не ја донесе одлуката за зголемување на цената на водата, согласно
законот тоа ќе го стори регулаторната комисија за енергетика со што во тој случај водата би била
зголемена за 6 денари, истакна директорот.
Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека при определувањето на цените. РКЕ е обврзана со
закон трошокот за вода да не надминува повеќе од три отсто од вкупните трошоци што ги има едно
домаќинство.
Освен цената на водата која од сегашните 26 денари се зголемува на 29 денари по метар кубен, за 2,8
денари ќе се зголеми и цената на отпадните води кои од сегашната цена од 8 денари се покачува на 10,8
денари. Со новата цена која што информираа од претпријатието сметките за потрошена количина на
кубни метри вода во едно домаќинство во просек ќе бидат повисоки за околу 50 денари.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека нив
као советничка група ги засега поскапувањето на водата и причините затоа. Последен пат водата се
покачи во 2009 година и во изминативе години јавното претпријатие фактурирало по таа цена и некако
опстојувало, зошто сега се покачува цената на водата имате ли некоја оправдана причина кога во едно
свое образложение на претходна седница Вашата претходничка (М.Сумрачка) истакна дека ЈПКД не
планира набавка на нови машини и возила со кои би се подобриле услугите што ги дава Вашето
претпријатие, а доколку планирате да набваите возила или машини, тогаш направете го тоа со донација, а
не со средствата од граѓаните, рече С.Ивановски.
Директорот на ЈПКД „Брегалница“ рече дека покачувањето на цената на водата не го бара јавното
претпријатие туку Регулаторната комисија а врз основа на доставениот бизнис план со сите пропратни
години. Ние како јавно претпријатие сме задолжени со решение за ја покачиме цената на водата, доколку
не го направиме ние, во случајот Советот, тогаш цената на водата ќе ја утврди Регулаторната комисија, тоа
веќе го кажав во моето образложение. Инаку во бизнис планот има предвидено набавка на нови машини
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и возила во 2019 година (возило, пумпна станица, утоварач).
Сашко Ивановски го праша директорот дали доколку немаше нови 11 вработувања ќе дојдеше до
поскапување на водата и дали водата ќе поскапува и во 2020 и 2021 година?
Директорот рече дека бројот на вработени во однос на претходни години не е зголемен, или не е
зголемен за 11 лица. Јас и на минатата седница кога на дневен ред беше деветмесечниот извештај кажав
дека ние имаме испразнети работни места по разни основи (6), еден вработен е на отворено боледување
подолг период, а има најава за уште едно пензионирање, така што воопшто нема превработеност и
покачувањето на цената на водата нема врска со тоа. Ние како јавно претпријатие имаме потреба од
високообразован и стручен кадар, но за жал во АВРМ не располгаат со таков кадар (машински,градежен и
хидро инженер). Во наредните две години цената на водата нема да поскапува, рече С.Стојковски.
Ванчо Велиновски праша кој го правел бизнис планот и дали тој на некој начин влијаел на
покачувањето на цената на водата?
Директорот рече дека бизнис планото го изготвувале тим од ЈП (Директорот, Марија Сумрачка и
Иван Манев), а помогнале и претставници на АДКОМ. Тој истакна дека во бизнис планот се ставени
податоци кои се точни и нема основа никој да се сомнева во тоа, бизнис планот е изготвен врз основа на
реалните податоци, фактичката состојба и завршните сметки.
Дејан Георгиевски праша зошто е намалена цената на водата кај правните субјекти, а има
покачување кај правнте субјекти?
Директорот рече дека сега има две категории за разлика од претходно кога беа три
категории:физички лица, правни субјекти и локални институции (детската градинка и училиштата). Сега
правните субјекти и институциите се во една категорија, а физичките лица во друга категорија. Инаку, од
деветмесечниот извештај можевте да видите дека оваа година е намалена потрошувачката на водата и по
основ на средства од напалта на потрошена вода ние имаме помалку средства, околу 1,4 милиони денари
Кај нас не е проблем да ја произведеме водата, проблем е тоа што нема на кој да ја продадеме.
Влатко Величковски рече дека врз основа на претходно кажаното од страна на директорот може
да се заклучи дека врз основа на бизнис планот и сите други податоци доставени со него, РКЕ утврдила
една цена за Делчево, колку што можев да заклучам Делчево и Виница имаат најноска цена на водата од
сите други градови во Македонија. Сакам да го прашам директорот дали може да се констатира дека со
сите трошоци што ги имало ЈП од 2009 до денес и сите објективни околности и фактичката состојба
покачувањето на цената е неминовно или од оправдани причини?
Директорот рече дека имајќи ги предвид сите околности и фактичката состојба. Може така да се
каже.
Билјана Ѓеоргиевска праша дали во иднина граѓаните можат да очекуваат набавка на нови возила
и машини и подобрување на квалитетот на услугите и дали ЈП ќе може да работи рентабилно и дали
Општина Делчево редовно?
Директорот рече дека максимално ќе се трудат да работат рентабилно и во интерес на граѓните.
Славица Димитрова праша дали ќе бидат покачени платите на вработените во ЈП дали тоа е
предвидено во планот?
Директорот рече дека во согласно со Законот за минимална плата че мора да се направи
усогласување и покачувањето че биде во таа смисла.
Ванчо Велиновски праша дали ќе има покачување и на другите услуги?
Директорот рече дека нема да има покачување на другите услуги.
Влатко Величковски праша дали освен џипот на претходниот директор купен во изминатите
години, има набавено некое друго возило или е направено некоја капитална инвестиција?
Директoрот рече дека има едно возилo донација (IVECO), a Марија Сумрачка истакна дека нема
друга капитална инвестиција.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
беше ставена на гласање.
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Со 8 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање
согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на
ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2019-2021 година;
Четврта точка-Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран период
2019-2021 година;
Образлагач и по оваа точка беше Стојче Стојковски-Директор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево кој
рече дека во поголем дел е образложено во претходното образложение, тарифата за собирање и
одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Брегалница“-Делчево се покачува за 2,28 денари и сега
изнесува 10,28 денари, ова е реална цена и нема да има влијание на стандардот на граѓаните, рече
директорот.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена и точката ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за регулиран
период 2019-2021 година;
Петта точка-Предлог-Одлука за давање на трајно користење на водоснабдителни и канализациони
системи;
Образлагач по оваа точка беше Владимир Мерзликин-Секретар на Општина Делчево кој рече дека
со оваа одлука на ЈПКД „Брегалница“-Делчево му се даваат на трајно користење без надомест, за
одржување и заштита водоснабителните и канализационите системи сопственост на Општина Делчево со
вкупна вредност од 26.183.020 денари. Во член 1 став 2 од оваа одлука се наведени сите тие објекти со
нивнмата вредност.ЈПКД „Брегалница“-Делчево се обврзува на редовно одржување и заштита на
водоснабдителните и канализационите системи од член 1 на оваа Одлука согласно активностите и
динамиката предвидени во Програмата за работа на ЈПКД “Брегалница“ и годишните планови, предлагам
Советот на Општина Делчево да ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на водоснабдителни и
канализациони системи.
Претседателот отвори расправа по оваа точка. За збор се јавиСашко Ивановски кој праша кој ја
направил проценката на вредноста на објектите наведени во одлуката?
Градоначалникот рече дека проценката ја направил Звонко Атанасов кој има лиценца за овластен
проценител.
Сашко Ивановски праша дали нема судир на интерес Звонко Атанасов?
Градоначалникот рече дека нема судир на интереси и добро е што Општината има таков кадар за
да не мора да дава дополнителни средства за проценка.
Билјана Ѓеорѓиевска праша дали таа одлука нема да предизвика уште едно зголемување на цената
на водата?
Градоначалникот рече дека оваа одлука нема врска со покачувањето на цената на водата.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збр, оваа расправа беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со10 гласа „ЗА“ и 3 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање на
трајно користење на водоснабдителни и канализациони системи.
Шеста точка-Мислење на Програмата за реализација на еднодневна ученичка екскурзија низ РМ за
ученици од трето одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Образложение поднесе Маријана Стоименовска која рече дека оваа екскурзија се однесува на
ученици од трето одделение од ООУ „В.Прке“, истата е усогласена со Правилникот за изведување на
екскурзиии и програмата за работа на училиштето. Истата програма има добиено позитивно мислење од
Советот на родители и Бирото за развој на образованието, екскурзијата е еднодневна.
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Претседателот отврори расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а
точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот даде позитивно Мислење на Програмата за реализација на еднодневна
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од трето одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Седма точка-Мислење на Програмата за реализација на дводневна ученичка екскурзија низ РМ за
ученици од шесто одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Образложение и по оваа точка поднесе Маријана Стоименовска која рече дека оваа екскурзија се
однесува на ученици од шесто одделение од ООУ „В.Прке“, истата е усогласена со Правилникот за
изведување на екскурзиии и програмата за работа на училиштето. Истата програма има добиено
позитивно мислење од Советот на родители и Бирото за развој на образованието, екскурзијата е
дводневна и во продолжение ги ја образложи дестинацијата на екскурзијата.
Претседателот отврори расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а
точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот даде позитивно Мислење на Програмата за реализација на еднодневна
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од шесто одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Осма точка-Мислење на Програмата за реализација на тридневна ученичка екскурзија низ РМ за
ученици од деветто одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
И оваа точка ја образложи Маријана Стоименовска која рече дека оваа екскурзија се однесува на
ученици од деветто одделение од ООУ „В.Прке“, истата е усогласена со Правилникот за изведување на
екскурзиии и програмата за работа на училиштето. Истата програма има добиено позитивно мислење од
Советот на родители и Бирото за развој на образованието, екскурзијата е тродневна
Претседателот отврори расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а
точката ставена на гласање.
За збор се јави Славица Димитрова која праша дали за сите 3 екскурзии училиштето има некој
попуст за ученици кои потекнуваат од социјално загрозени смемејства?
М.Стоименовска рече дека секоја година училиштето прави попуст на цената за екскурзија за
учениците од социјално загрозени семејства.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот даде позитивно Мислење на Програмата за реализација на еднодневна
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 9 одделение при ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
Деветта точка-Одлука за одобрување на финансиска поддршка;
Одлуката ја образложи Ивана Ивановска која рече дека со оваа одлука е одобруваат финансиски
средства во износ од 30.000,oo денари на Здружението ФУДБАЛСКИ КЛУБ БРЕГАЛНИЦАСЕНИОРИ.Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.
Финансиските средства како поддршка на Здружението ФУДБАЛСКИ КЛУБ БРЕГАЛНИЦА-СЕНИОРИ се
доделуваат врз основа на поднесено барање УП 21-360 од 26.11.2018година.
Средствата ќе бидат уплатени на жиро-сметка 300210000044015 при Комерцијална Банка АД Скопје на
име на здружението.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одобрување
на финансиска поддршка.
Десетта точка-Предлог-Одлука за именување на претседател и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево;
Точката ја образложи Николина П. Мавродиева која рече дека оваа одлука се однесува на
именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
Делчево, имињата ви се дадени во самата одлука.Ако има прашања, повелете, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
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Со12 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за именување на претседател и
членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево;
Единаесетта точка-Годишен Извештај за реализираните активности за 2017 година на Општинскиот
совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата со Заклучок за усвојување;
Образлагач и по оваа точка беше Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и
патишта која рече дека Годишниот извештај ги прикажува позначајните активности кои Општинскиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево ги реализираше врз основа на Годишната програма за
2017 година.Општинскиот совет во рамки на своите надлежности и во наредниот период ќе продолжи да
ги спроведува активностите и кампањите по насоките зададени од страна на Републичкиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на Годишен
Извештај за реализираните активности за 2017 година на Општинскиот совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата.
Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна
граѓа зграда 1-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Точката ја образложи Горан Петровски кој истакна дека дооел Велтранс, с.Полето, Делчево има
поднесено неколку барања за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат. Конкретно оваа одлука се
однесува на Гатер за обработка на дрвена грага , означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП
бр. 1412 запишана во имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат .
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа зграда 1-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна
граѓа зграда 2-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека се однесува на бесправно изграден објект ,
Гатер за обработка на дрвена грага , означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП бр. 1412
запишана во имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа зграда 2-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Четиринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна
граѓа зграда 3-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека се однесува на бесправно изграден објект ,
Гатер за обработка на дрвена грага , означен во елаборат како зграда бр. 3 изграден на КП бр. 1412
запишана во имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
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Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа зграда 3-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Петнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат помошен објект во функција
на објекти за обработка на дрвна граѓа-зграда 4 по барање на дооел Велтрансс.Полето, Делчево;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека се однесува на бесправно изграден објект ,
Гатер за обработка на дрвена грага , означен во елаборат како зграда бр. 4 изграден на КП бр. 1412
запишана во имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа зграда 4-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Шеснаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гатер за обработка на дрвна
граѓа зграда 5-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека се однесува на бесправно изграден објект ,
Гатер за обработка на дрвена грага , означен во елаборат како зграда бр.5 изграден на КП бр. 1412
запишана во имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Гатер за обработка на дрвна граѓа зграда 5-по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Седумнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Столбна трафостаница,по
барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека се однесува на бесправно изграден објект ,
Столбна трафостаница , означен во елаборат како зграда бр. 6 изграден на КП бр. 1412 запишана во
имотен лист бр 740 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Столбна трафостаница,по барање на дооел Велтранс, с.Полето, Делчево;
Осумнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на
Бранко Ѓеоргиевски;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-773 од 18,08,2011 година, од страна Бранко Ѓеоргиевски ул.,, К Ј
Питу ,, бр 50 Делчево за бесправно изграден објект, Викенд кука, означен во елаборат како зграда бр. 1
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изграден на КП бр. 5995 запишана во имотен лист бр 469 во КО Делчево и КП бр. 9010 запишана во
имотен лист бр 3602 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Викенд куќа, по барање на Бранко Ѓеоргиевски.
Деветнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Помошен објект, по барање
на Бранко Ѓеоргиевски;
Образложение поднесе Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-773 од 18,08,2011 година, од страна Бранко Ѓеоргиевски ул.,, К Ј
Питу ,, бр 50 Делчево за бесправно изграден објект , Помошен објект, означен во елаборат како зграда
бр. 2 изграден на КП бр. 5995 запишана во имотен лист бр 469 во КО Делчево и КП бр. 9010 запишана во
имотен лист бр 3602 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-помошен објект, по барање на Бранко Ѓеоргиевски.
Дваесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Гаража, по барање на
Бранко Ѓеоргиевски;
Образложение поднесе Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-774 од 18,08,2011 година, од страна Бранко Ѓеоргиевски ул.,, К Ј
Питу,, бр 50 - Делчево за бесправно изграден објект, Гаража, означен во елаборат како зграда бр. 1
изграден на КП бр. 5998 и 5999/2 запишана во имотен лист бр 469 во КО Делчево и кој бесправен објект е
надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-гаража, по барање на Бранко Ѓеоргиевски.
21.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на Горги
Радисавов;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој истакна дека со оваа одлука 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. 12-125 од 20,09,2016 година, од страна на Горги Радисавов с. Град
- Делчево за бесправно изграден објект, Станбена кука, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на
КП бр. 6093 КО Град запишана во имотен лист бр. 411 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат.
Претседателот отвори расправа.
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Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-станбена куќа, по барање на Горги Радисавов.
Дваесет и втора точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на
Никола Мицевски;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-478 од 08,08,2011 година, од страна Никола Мицевски ул.,,
Ванчо Прке,,- Делчево за бесправно изграден објект , Станбена кука, означен во елаборат како зграда бр.
1 изграден на КП бр. 3950 запишана во имотен лист бр 2213 во КО Делчево и кој бесправен објект е
надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-станбена куќа, по барање на Никола Мицевски.
Дваесет и трета точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Станбена куќа, по барање на
Петар Иванов;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-1803 од 31,08,2011 година, од страна Петар Иванов Бул
Македонија бб с. Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект , Станбена кука, означен во
елаборат како зграда бр. 4 изграден на КП бр. 722 запишана во имотен лист бр 769 во КО Звегор и кој
бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше
затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Станбена куќа, по барање на Петар Иванов.
Дваесет и четврта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на
Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа,
по барање на Нада Михаиловска;
Образложение по оваа точка поднесе Г.Петровски која рече дека со оваа одлука 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. 12-2462 од 03,09,2011 година, од страна Нада
Михаиловска ул.,, Кеј на Брегалница,, бр 3/2-13 - Делчево за бесправно изграден објект , Викенд кука,
означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 2954 запишана во имотен лист бр 9114 во КО
Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката и бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
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донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Викенд куќа, по барање на Нада Михаиловска.
Дваесет и петта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на
Борче Ангеловски.
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека со оваа одлука 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. 12-432од 28.03.2016 година, од страна Борче Ангеловски ул.,, ИЛ
Рибар,, бр 45 - Делчево за бесправно изграден објект, Викенд кука, означен во елаборат како зграда бр. 1
изграден на КП бр. 3956/2 запишана во имотен лист бр 813 во КО Делчево и КП бр. 3955 запишана во
имотен лист бр 3601 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Викенд куќа, по барање на Борче Ангеловски.
Дваесет и шеста точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-Викенд куќа, по барање на
Крум Јовановски;
Во врска со оваа точка Г.Петровски рече дека оваа точка се однесува на 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. 12-282 од 08.03.2016 година, од страна Крум Јовановски с. Звегор - Делчево
за бесправно изграден објект , Викенд кука, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 923
и КП бр. 924 запишана во имотен лист бр 570 во КО Звегор в.н.гр. и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА, Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански
опфат-Викенд куќа, по барање на Крум Јовановски.
Дваесет и седма точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од изградба на Градски пазар;
Во врска со оваа точкаГоран Петровски рече дека се однесува на потребата од изградба на
Градски пазар. Во врска со овој проект тој рече дека во завршна фаза се подготовките за дислокација на
стариот, инаку локација има обезбедено, веднаш до мостот на ул.„Индустриска“ но потребно е одлука од
Совет.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Славица Димитрова која праша дали според ДУП локацијата кај мостот одговара за
изградба на градски пазар.
Г.Петровски рече дека во член 2 од оваа одлука е дефинирана намената на парцелата, т.е.дека таа
е со намена Б2 – Големи трговски единиици во кои спагаат сите видови трговија на мало која се остварува
во самостојни објекти или во значајни делови од објектите како што се: трговски центри,стоковни куки,
големи специјализирани продавници, супермаркети,затворени пазари и пазари на отворено. Во постапка
е процесот за експропријација на земјиштето .
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
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изградба на Градски пазар.
Дваесет и осма точка-Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за
учениците од трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
Точката ја образложи директорот кој истакна дека оваа програма е доставена до сите вас и е во
согласност со Правилникот за изведуваљње на екскурзии, слична е како оваа на „Ванчо Прке“, со мали
измени. Доколку има прашања, повелете, рече директорот.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Славица Димитрова која праша дали
оваа училиште има некои поволности или попусти за екскурзија за децата од социјално загрозени
семејства?
Директорот рече дека во врска со ова прашање училиштето организира хуманитарни акции и
средствата од тие акции се наменуваат за тоа.
Јулија Крстевска рече дка во Програмата за изведување на екскурзија од трето одделение
повторно е ставена посета на Музејот на националната борба, а не посета на Зоолошката градина. Сметам
дека посетата на овој музеј не е соодветна за возраста на децата и предлагам, наместо посета на Музејот
на националната борба, учениците од трето одделение да ја посетат Зоолошката градина или кањонот на
Матка.
Драган Маневски го праша директорот дали може да се направи измена со оглед на фактот што
оваа Програма веќе има добиено позитивно мислење од Советот на родители и од Бирото за развој на
образованието.
Директорот рече дека може да се направи измена.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање со измената.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Мислење за изведување на ученичка
екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево;
Двасесет и деветта точка-Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за
учениците од шесто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
Точката ја образложи директорот кој истакна дека екскурзијата за учениците од шесто одделение
во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево ќе се изведува во источна Македонија и ќе трае два дена.Сите
активности и дестинацијата ја имате наведено во самата програма, доколку имате прашања, повелете,
рече директорот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Мислење за изведување на ученичка
екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од шесто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево;
Триесетта точка-Мислење за изведување на ученичка екскурзија во учебната 2018-2019 за
учениците од деветто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
Образлагач и по оваа точка даде Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево и рече дека оваа екскурзија е тридневна, во интерес на времето, повелете со прашања, рече
директорот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Мислење за изведување на ученичка
екскурзија во учебната 2018-2019 за учениците од деветто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево;
Триесет и прва точкаПрашања и предлози на членови на Совет.
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Билјана Ѓеоргиевска, до Секторот за финансиски прашања и Одделението за урбанизам
1. Барам да ни се достават податоци за Буџетот на Општина Делчево-План и реализација на
капиталните расходи за периодот 1991-2018 година!
2. Барам да ни се достават податоци за долгот на Општина Делчево, колку изнесувал сите
години од 1991 до 2018 година, колку средства се вратени и во кој период!
3. Барам да ни се достават податоци за реализирани капитални инвестиции (проекти) во
периодот 1991-2018 година!
4. Над село Ѕвегор на магистралниот пат М-5 кон границата од лева страна има депонија,
бараме да се преземат мерки за наејзино расчистување!
Сашко Јовановски
1. Во врска со загадувањето на воздухот ме интересира дали инспекторите биле на терен и
презеле било какви мерки? Барам да ни се достави извештај!
Ванчо Велиновски
1. Група граѓани прашуваат дали ќе се вратат контејнерите кои беа отстранети од ул.
„М.Тито“ при нејзината реконструкција и беа поставени позади Хотел „Македонија“?
Славица Димитрова
1. Колку средства од Буџетот на Општина Делчево се исплатени на спортските клубови, на
кои клубови и во кој износ?
Со исцрпувањето на Дневниот ред, 16 седница на Советот на Општина Делчево, заврши со работа
во 17.40 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски
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