Совет на Општина Делчево
Број 09-2293/2
27.12.2018 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 18 седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 27.12.2018 година (четврток), во ООУ „Ванчо Прке“-Делчево,
со почеток во 14:06 часот.
На седницата присуствуваа 14 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
14. Kатица Трајкова Тасева
Оправдано отсутен: Николчо Ситновски
Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на Советот, Драган Маневски кој за
денешната 18.седница на Советот, го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 16 седница
-Усвојување на Записник од 17 седница
1. Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2019 година;
2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година;
3. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година;
4. Буџетски календар.
Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска контрола.
5. Измена на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2019 година,
Образлагач: Владимир Мерзликин-Секретар на Општина Делчево.
6. Предлог-Одлука за преотстапување на користење и управување на дел од
училишна зграда во с.Разловци, за потребите на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: Горан Петровски-Советник за урбанизам.
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Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по дневниот ред беше затворена и истиот беше
ставен на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Дневниот ред за 18 седница.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 16 седница.
За збор се јави Славица Димитрова која рече дека во врска со нејзината дискусија во врска
со План на Програмата за развој за 2019, Градоначалникот прашал дали ВМРО ДПМНЕ имале
проект за аеродром, а тоа не е наведено во Записникот и треба да се додаде некаде.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор расправата по Записникот од 16 седница беше
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, истиот беше усвоен.
Беше отворена расправа и по Записникот од 17 седница на Советот на Општина Делчево.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и Записникот од 17 седница
ставен на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 17 седница на
Советот.
Прва точка-Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2019 година;
Образложение по оваа точка поднесе А.Христова-Раководител на Одделението за
финансиски прашања која рече дека согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети, буџетот на
општината претставува годишен план на вкупните приходи и други приливи и одобрени средства
и се состои oд основен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки
активности и буџет на заеми и кредити.
Буџетот на општина Делчево се состои од општ, посебен и развоен дел.Општиот дел, содржи
биланс на приходи и расходи, функционална класификација на расходи, биланс на тековно
оперативни приходи и расходи и биланс на капитални приходи и расходи.Планирани извори на
приходи во буџетот за 2019 година од кои ќе се финансираат расходите на општина Делчево се:
Даночни приходи 31.639.000
Неданочни приходи 14.571.148
Капитални приходи 4.610.000
Приходи од дотации 135.216.412
Приходи од трансфери 38.208.384
Приходи од донации 1.539.000
Во Даночните приходи кои се планирани во износ од 31.639.000 денари се: данок од доход, од
добивка и од капитални добивки 2.100.000, даноци од имот 12.605.000, даноци од специфични
услуги 16.347.000, такси за користење или вршење на дејност 587.000 денари.Кај структурата на
даночните приходи може да се забележи дека најголемо учество имаат приходите остварени од
даноците од специфични услуги ( во нив влегуваат комунална такса за истакната фирма,
комунална такса за користење на улици со патнички, товарни моторни возила, надомест за
уредување на градежно земјиште, комунална такса за користење и одржување на јавно
осветлување и др.), додека данокот на имот во вкупните даночни приходи учествува со 40%.Во
даноци на имот влегуваат: данокот на имот од правни и физички лица, данокот на промет на
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недвижности и данок на наследство и подарок).
Структурата на недаочните приходи во Буџетот на Општина Делчево за 2019 година, изгледа
вака:
Такси и надоместоци
Административни такси и
надоместоци кои се плаќаат за
списите и дејствијата кај
органите на општината
Други владини услуги (приходи
од катастерски услуги)
Други неданочни приходи
Вкупно:

10.567.000
595.000

9.148
3.400.000
14.571.148

Трансферите и донациите од други нивоа на власт се застапени во износ 39.747.384 или 36%.
Средствата за блок дотации се планирани во износ 135.216.412 денари, а капиталните приходи
се планирани во вкупен износ од 4.610.000 денари и тоа: од продажба на неизградено градежно
земјиште во сопственост на Р.М. во износ од 1.600.000 денари, приходи од закуп на земјоделско
земјиште во сопственост на државата во износ од 1.300.000 ден. надомест за концесии за
експлоатација на минерални суровини во износ од 300.000 денари, надомест за утврдување на
правен статус на бесправно изградени објекти во износ од 1.400.000 денари.
Вкупните расходи на буџетот на општината за 2019 година изнесуваат 264.130.412 денари.
Буџетскиот дефицит е планиран на 38.346.468 денари. Повисоките расходи се финансирани од
други приливи односно депозити(пренесено салдо од минати години).
Структурата на расходите во буџетот на општината се состои од тековно оперативни и капитални
расходи.
Согласно законската регулатива општинскиот буџет се следи преку различните видови на
расходи, односно тековно оперативните и капиталните расходи.
Платите се неопходни за функционирање на општината и се планира да опфатат околу 64% од
вкупно планираните расходи во вкупниот буџет, додека во основниот буџет опфаќаат 20% од
планираните расходи во основниот буџет. Во овој износ влегуваат и планираните надоместоци за
исплата на седниците на Советот на општината.
Средствата од тековната резерва се користат кога за одредени итни потреби на општината или
буџетските корисници не се обезбедени средства или не се обезбедени во доволен
износ.Расходите се утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација
на расходи.
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Плати и надоместоци
Резерви и недефинирани расходи
Стоки и услуги

142.335.000
70.000
54.152.000

45
46
47
48

Каматни плаќања
150.000
Субвенции и трансфери
20.172.000
Социјални бенефиции
800.000
Капитални расходи
46.451.412
Вкупно:
264.130.412
Во делот на расходите на стоки и услуги отпаѓаат 25%, каде што покрај обезбедувањето на
редовното функционирање на општината се содржани и расходите за финансирање на
комуналните услуги и дел од
Капиталните расходи во вкупниот буџет се планирани во износ од 46.451.412 ден. , додека во
основниот буџет се планирани во износ од 41.251.000 ден. и во најголем дел се однесуваат на
изготвување на проекти за улици и патишта, надомест за одземен имот, изградба и
реконструкција на улици и патишта и тоа како во урбаниот така и во руралниот дел на општината,
планирани се и средства за изградба на капела, како и средства за новиот пазар.
Капиталните расходи во основниот буџет за 2019 година се планирани за:Подготвување на
проекти за улици и патишта 3.086.000, Изградба на улици патишта и автопати 5.928.000,
Реконструкција на улици и патишта 15.774.000, Изградба и реконструкција на пречистителни
станици 1.500.000, Изградба на капацитети за водоснабдување 500.000,Изградба на други
објекти 8.134.000, надзор над изградбата100.000. Потоа на Реконструкција на плочест пропуст на
ул.„М.Тито“, Изградба на ул.„Пролет“, Три улици во с.Град, Улици во с.Ѕвегор, Реконструкција на
ул.„Острец“ со потпорен зид ,Пристапна улица до филтер станица во с.Тработивиште,Изградба на
капела,Потпорен зид на ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ ,Реконструкција и дел од
водоводните системи и атмосферска канализација во општината (по потреба) и Изградба на дел
од градски пазар.
Тековно оперативните и капиталните расходи се дадени во посебниот дел од Буџетот на
оштината распределени по соодветни програми и потпрограми. Сите вие го имате добиено
материјалот за буџетот комплет, доколку сакате можам да ви го образложам и по програми, а ако
имате прашања, повелете, рече А.Христова.
Претседателот на Советот пред да отвори расправа по точката му
Во врска со оваа точка за збор се јави и Градоначалникот на Општина Делчево кој рече
дека најголем акцент на буџетот за 2019 година е ставен на капиталните расходи, т.е на
капиталните прокети кои се зголемуваат и по број и по квалитет. Тој истакна дека клучни
капитални проекти на кои ќе посвети големо внимание е изградбата на градскиот пазар,
капелата,пешачкиот мост, но и максимална посветеност во сите сегменти за отпочнување на
изградбата на филтер -станицата за чиста вода за пиење, како најважни сегменти за
подобрување и зголемување на квалитетот на животот на граѓаните на Општина Делчево. За
поквалитетен живот на граѓаните обезбедивме повеќе средства за изградба на канализации и
водоводи во општината, рече градоначалникот и потенцираше дека капиталните расходи во
основниот буџет се проектирани:за изградба на улици и патишта 5 928 000 денари, за
реконструкција на улици и патишта се предвидени 15 774 000 денари, за подготвување проекти
за улици и патишта се предвидени 3 086 000 денари, за изградба и реконструкција на
пречистителни станици се предвидени 1 500 000 (СРЦ,Басарица), за изградба на капацитети за
водоснабдување 500 000 (сите периферни места во градот, Вирче), за изградба на други објекти
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8 134 000 денари (капелата, пазарот), за надзор на изградба 100 000, за изградба на пешачкиот
мост на река Брегалница ние го уплативме сопственото учество во износ од 3 220 000 денари, со
што нашата финансиска обврска за овој исто така капитален проект ја имаме измирено.
-Ова се генерално средствата што планираме да ги инвестираме во реализација на капитални
проекти што се од суштинско значење за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните,
бидејќи овој Буџет е правен од граѓаните и за граѓаните. Исто така, сакам да потенцирам дека во
соработка со Јавното претпријатие за државни патишта ќе продолжиме со изградба и
реконструкција на патнатата мрежа на подрачјето на Општина Делчево, но исто така и со
комуникациските врски со соседните општини. Во таа насока ќе биде комплетно реконструиран
патниот правец од с.Звегор кон граничниот премин во должина од 5 км. Комплетно ќе се
реконструира патниот правец од Делчево кон Пехчево во должина од 11 км. И комплетно ќе се
реконструира бул. „Македонија“ од влезот до излезот од Делчево, рече градоначалникот.
Во наредната година се очекува започнување и комплетно реконструирање на улиците
„Вера Јоциќ “и „Маршал Тито“ со одвојување на фекалната од атмосферската канализација,
Одвојување на атмосферската од фекалната канализација на улица „Орце Николов“, како и
замена на дел од водоводната инсталација. Овие средства за одвојување на атмосферската од
фекалната канализација се обезбедени од Министерството за транспорт и врски, а за
реконструкција на улиците, средствата се од МСИП 2- проектот.
-Почитувани советници, на почетокот на мандатот ветивме транспарентност и отчетност, ова е
нашата отчетност, каде и како ќе се трошат парите на граѓаните. Продолжуваме со силно темпо,
сè она што ветивме ќе се трудиме да го исполниме. Ќе ја направиме Општина Делчево,општина
на просперитет, општина која ќе овозможи благосостојба на сите граѓани, рече градоначалникот.
Претседателот отвори расправа по оваа точка и апелираше до советничите за
придржување на деловничките и статутарните одредби во расправата по Буџетот.
За збор се јави Кирил Тренчевски кој ги информираше членовите на Советот дека во врска
со Буџетот на Општина Делчево за 2019 година се одржани 2 комисии од кои на првата
присуствувале сите членови на комисијата, а на втората комисија оправдано отсуствувал Сашко
Ивановски. На двете комисии се воделе конструктивни дебати и дискусии, биле поставени
повеќе прашања на кои е одговорено од страна на стручните служби во Општината. Исто така од
страна на членовите на комисијата од опозицијата беа доставени и неколку предлози
(ул.„Грозданец“, „В.С.Бато“, изградба на селски улици, пешачка петка од Касарна до населба
Стрелиште и пешачка патека во населба Шумски расадник). Во врска со изградба на канализација
во населба „Басарица“ ме информираа дека се обезбедени средства од Агенцијата за рурален
развој, во селата Разловци, Габрово и Тработивиште ќе се градат улици, патеката од Касарна до
наслеба Стрелиште ќе се гради со средства од МСИП 2, а пристапна улица со пешачка патека во
населбата „Шумски расадник“ не може да има бидејќи тоа е ргионален пат и е во надлежност на
државата.
На седницата на Комисијата Буџетот на Општина Делчево бил усвоен со 3 гласа „ЗА“ и 1
„ВОЗДРЖАН“.
Што се однесува до Буџетот истиот има развојна компонента и планираните извори на
приходи се од даночни приходи 14%, од неданочни приходи 6%, од капитални приходи 3%,
приходи од дотации 17%, од трансфери 59% и 1% од донации, сметам дека овој Буџет е развоен
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и треба да го поддржиме, истакна К.Тренчевски.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека е задоволна од одговорот на советникот и конкретно
праша кога ќе се градат улиците „Грозданец“ и „В.С.Бато“?
Кирил Тренчевски рече дека тие улици, според кажувањата на вработените во
Одделението за урбанизам ќе се градт во 2019 година, но кога точно не знам.
Градоначалникот на Општината рече дека денеска се расправа за буџетот на Општина
Делчево за 2019 година и поголем интерес кај советниците треба да предизвикаат планираните
приходи и расходи, во ред е и тоа што се прашува за изградба на улици, но тука е дадена
вкупната сума која се планира за таа цел, а не конкретно за која улица.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека тие како советници сакаат да знаат за кои улици се
планирани средствата за изградба на улици и дали за тие улици што прашуваат се планирани
средства во предлог-буџетот. Исто така сакаме за знаеме и кои улици ги планирате за
реконструкција, рече Б.Ѓеорѓиевска
Претседателот на Советот рече дека на наредна седница на Советот ќе биде донесена
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици и конкретно
може да се види кои улици се планираат, а исто така и членовите на Советот можат да предложат
истата да се дополни со некој предлог.
Дијана Јосифовски ја праша А.Христова дали во изминативе години се наплаќа туристичка
такса и колку средства се сливаат во Буџетот на Општината од туристичка такса?
А.Христова истакна дека секако дека во општинскито буџет има прилив од туристичка
такса, таа изнесува 40 денари од ноќевање и досега во буџетот се прибрани околу 250.000
денари опо тој основ. Колку се точно, најдобро ќе се види со Кварталниот извештај за 4 квартал,
рече таа.
Сашко Ивановски рече дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ досега имала неколку
конкретни предлози за донесување на одлуки-за бесплатен превоз на пензионери, одлука за
некои бенефиции на бранителите и одлука за покачување на стипендиите на учениците и
студентите. Вие рековте дека во буџетот за 2019 година може да се планираат такви средства
доколку некој предлог е во ред, па затоа сега сака да Ве прашам, дали за некој од овие предлози
има предвидени средства?
Претседателот на Советот рече дека предлог-Иницијативата за бранителите доставена до
него тој ја препратил на Мислење до Градоначалникот бидејќи така е по Деловникот и Статутот.
По добивањето на Мислењето од страна на Градоначалникот, јас ќе ве известам во врска со овој
предлог-дали ќе биде изготвена одлука или не.
Кирил Тренчевски се јави за реплика на С.Ивановски и рече дека предлогот за бесплатен
превоз на пензионери сам по себе не значи ништо бидејчи е само предлог. Советничката група
на ВМРО ДПМНЕ не доставила предлог-одлука или некакво образложение во врска со тоа како и
на кој начин би се извел тој бесплатен превоз, што значи предлогот не е издржан.
Градоначалникот на Општината рече дека во врска со предлогот за бесплатен превоз на
пензионери треба да се направи подлабока анализа, да се види за колкава бројка на пензионери
станува број, потоа да се види дали со превозниците кои вршат превоз на ученици може да се
врши и шревоз на пензионерите. Доколку се носи одлука на Совет, истата мора да биде законски
поткрепена и поткрепена со факти, не може да се донесува каква било одлука на Совет. Во врска
со предлогот за бранителите и за одредени бенефиции за нив, на претходната седница кажав
дека нивните права се регулирани со посебен закон. Во меѓувреме се консултирам со моите
6

колеги и соработници од други општини, по завршувањето на консултациите, ќе Ве известам и во
врска со овој предлог, рече Градоначалникот.
Влатко Величковски рече дека во врска со Буџетот нема прашања, но дека од Секторот за
финансии побарал некои податоци кои пред се се однесуваат на капиталните расходи. Имено,
капиталните расходи за 2019 година се планирани во износ од 46.451.412 од кои 37.107.000
денари за др.градежни објекти.Во 2016 година истите биле планирани во вкупен износ
29.000.000 од кои 17.000.000 за др.градежни објекти, а во 2017 година 32.000.000 во вкупен
износ и 21.000.000 за др.градежни објекти. Во 2018 година само 5 милиони денари. Сакам да ја
прашам раководителката на Одделението за буџет, дали слободно можам да констатирам дека
ова се досега најголемите планирани капитални расходи?
Анка Христова рече дека планираните капитални расходи за 2019 година се планирани во
најголем износ досега.
Влатко Величковски рече дека ова е за поздравување и дека се надева на што поголема
реализција на капиталните расходи.
Билјана Ѓеорѓиевска предложи во Буџетот за 2019 година да се зголеми бројот на
стипендии за учениците од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево и наместо 12 да се доделуваат 20
стипендии, по 10 и во двете категории.
Градоначалникот на Општината рече дека постапката за ученичките стипендии за 2019
година и планирањето на средствата за таа намена веќе заврши, додолку се прават некакви
измени тоа би требало да биде за 2020 година. Секогаш кога се предлагаат средства за некоја
намена, треба да се знае изворот на тие средства, осносно од која друга ставка да се земат тие
пари и да се стават на ставката за стипендии. Не знам дали може да се направи пренамена на
средствата, рече Градоначалникот.
Анка Христова рече дека сега има нов начин на планирање и ограничувања на
планирањето така што средствата за стипендии се точно испланирани и нема можност за
пренамена.
Сашко Ивановски праша дали има предвидено средства во Буџетот за 2019 година за
снимање на седниците на Советот и водење на стенограм?
Градоначалникот на Општината рече дека со Буџетот за 2019 година се предвидени
средства за набавка на лаптоп компјутери, а Одделението за ЛЕР работи на подготовна на
апликација за набавка на опрема за снимање на седниците и дискусиите и водење на стенограм.
Доколку биде прифатена апликацијата ќе има можност да се набави таква опрема, инаку во
Буџетот за 2019 година не се планирани средства за таа намена.
Кирил Тренчевски рече дека има забелешки во врска со дискусиите на советниците за
Буџетот бидејќи не се дискутира за точката на дневен ред, туку се поставуваат секакви прашања.
Комисијата за финансирање и буџет имала одржано 2 седници токму за оваа цел-да се разјаснат
и одговорат сите прашања и нема потреба на седницата да се повторуваат ситите прашања и
предлози. Буџетот тна седниците на Комисијата се разгледуваше ставка по ставка, а сега
дискусијата се расплинува и се води несуштинска дебата.
Влатко Величковски рече дека тој не е член на Комисијата за буџет но присуствувал на
седницата на комисијата и е задолен од тоа као се одвивала дебатата. Дел од предлозите на
советниците се сосема во ред, но требало да се дискутира за нив на седницата на комисија.
Сакам да потсетам дека ние добивме прво Нацрт- Буџет и имавме право да предлагаме некои
измени, ова сега е веќе Предлог-Буџет и некои работи (како стипендиите на учениците) се веќе
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завршена работа и нема простор за интервенција. Затоа, апелирам за во иднина, сите комисии
да се свикуваат и таму да се дебатира и предлага за да има повеќе ефект, рече тој.
Билјана Ѓеорѓиевска рече дека се согласува со забелешката на В.Величковски, но рече
дека еден дел од предлозите дошле по завршувањето на седницата на Комисијата.
Дејан Ѓеоргиевски рече дека на дневен ред е Буџет за 2019 година, иако советниците не
се сите од финансиската област сепак се упатени во некои работи. Тој рече дека со новото
ограничување на планирањето на Буџетот, кое дозволува само 10% повеќе да се планира во
однос на претходниот буџет, општинскито буџет на некој начин е ограничен. Плус тоа секој од
нас треба да знае во која општина живее и каква е финансиската сотојба на општината, дека е со
години наназад со блокирана сметка и со лимитиран буџет. Затоа треба да бидеме попрактични
и поскромни во нашите предлози, да предлагаме нешто што има реални можности да биде
прифатено и остварливо, а не се си сешто. Сметам дека овој Буџет за 2019 година треба сите да
го поддржиме, рече Д.Ѓеоргиевски.
Дијана Јосифосвки ја праша раководителката зошто се намалени средствата во буџетот за
заштита на жинотната средина бидејќи првично биле планирани 2 милиони денари, а сега само 1
милион. Значи ли тоа дека администрацијата нема визија и идеја каде и за што да ги потроши тие
пари и дали може ниа како советници да даваме предлози за заштита на животната средина,
праша таа.
А.Христова рече дека оваа сума од 1 милион денари е на предлог на Секторот за
урбанизам, поточно Одделението за заштита на животната средина и затоа се планирани 1
милион денари.
Сашко Ивановски го праша Градоначалникот за средствата од Владата на РМ кои се
наменети за раздолжување на Општината, односно како ќе се одвива тоа, на кој начин?
Градоначалникот рече дека во врска со ова прашање Општината објавила повик кој траел
до 20 декември во кој доверителите доставувале Пријави за побарувања од општината. Во овој
период сега ќе се преговара, сакам да истакнам дека предност/приоритет за исплата ќе имаат
оние кои ќе се откажат од камата и од 15% од главниот долг. По завршувањето на преговорите
одлука ќе се донесе од страна на Советот на Општина Делчево.
Претседателот на Советот рече дека Советот на Општина Делчево треба да ја донесе таа
одлука најдоцна до 30.06.2019 година.
Славица Димитрова праша зошто во Програмата JG -изградба на системи за
водоснабдување воопто нема предвидено никакви средства, т.е. Нула, дали тоа значи дека нема
ништо да се работи за водоснабдувањето и дали е исто системи за водоснабдување и
снабдување со вода?
Анка Христова рече дека средствата за водоснабдување во 2019 година се планирани во
нова програма Ј1, тоа не е капитална програма и се предвидени 200.000 денари за набавка на
цевки и други материјали и ситен инвентар.
Градоначалникот рече дека во врска со буџетот се водела добра и конструктивна дебата,
имало доста добри предлози и конкретни прашања и апелираше Буџетот ан Општи8на Делчево
да се донесе едногласно.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор по оваа точка, расправата беше затворена и
точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 4 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево го донесе
Буџетот на Општина Делчево за 2019 година.
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Втора точка-Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2019
година;
Точката ја образложи А.Христова која рече дека оваа одлука се донесува секоја година
по донесувањето на Буџетот. Истата има 19 члена во кои е предвидено како и на кој начин ќе се
извршува буџетот, доколку има прашања повелете, рече А.Христова.
Претседателот отвори расправата по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, и 1 „Воздржан“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година.
Трета точка-Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година;
Образлагач и по оваа точка беше Анка Христова Раководител на Одделението за
финансирање и буџет која рече дека оваа одлука се донесува врз основа на член 88 од Законот
за административни службеници и со неа се утврдува висината на бодот на платите на
вработените во општинската администрација. Вредноста на бодот изнесува 76,8 денари и ќе се
применува со исплатата на платите на вработените за јануари 2019 година.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Драган Маневски кој праша
дали 76,8 е нето износ или бруто.
А.Христова рече дека се однесува на бруто износ.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година;
Четврта точка-Буџетски календар.
Образложение по точката поднесе Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска
контрола која истакна дека со Буџетскиот календар се насоките и подготовките за финансиските
планови и се утврдуваат роковите за донесување на буџетот на општината.
Претседателот отвори расправа по точката и праша дали има некои измени во буџетскиот
календар во однос на ланскиот?
А.Христова рече дека нема никакви измени, ист е како ланската година.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Буџетскиот календар.
Петта точка-Измена на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2019
година.
Образлагач по точката беше Владимир Мерзликин-Секретар на Општина Делчево кој рече
дека на 08.03.2018 година бил донесен Годишниот план за вработување на Општина Делчево за
2019 година. Бидејќи во текот на 2018 година имаше движења на кадарот по основ на
пензионирања и други основи се јави реална потреба од измена на истиот и затоа ви беше
доставен материјал за измена на Годишниот план за вработување на општина Делчево за 2019
година. Во консултации со Министерството за информатичко општество беа изготвени измените
и ви се доставени. Од доставениот материјал може да се види дека во институцијата се
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вработени вкупно 50 лица од кои 48 лица се Македонци, 1 лице од турска етничка заедница и
лице од Ромска етничка заедница. Релизирани пензионирања до крај на тековната година се
вкупно 4 од кои сите се од македонска етничка заедница.
Во табелата за нови вработувања, на страница 7 планирани се 22 што не значи дека сите
ќе бидат реализирани. За пример во 2018 година беа исто така планирани 15, а беа реализирани
само 2.
Во делот за унапредувања во наредната 2019 година планирани се 3 унапредувања кои ви
се наведени во планот, а на трансфер листа не се планирани испразнувања на работни места по
тој основ.
На страница 14 се дадени податоците кои се однесуваат на планот и се внесени во
Балансерот кој е составен дел на овој План.
Доколку имате некои прашања, повелете, рече В.Мерзликин.
Претседателот отвори расправа по точката.
А збор се јави Катица Трајкова Тасева која праша дали доколку на Совет е донесена одлука
за унапредување во претходна година таа одлука важи или мора да се донесува нова одлука?
В.Мерзликин рече дека може, но и не мора да остане истата, може да се смени.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата и по оваа точка беше затворена и истата
беше ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“ Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за Измени на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2019 година.
Шеста точка-Одлука за преотстапување на користење и управување на дел од училишна
зграда во с.Разловци, за потребите на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Горан Петровски-Советник за урбанизам кој рече дека
Детската градинка „Весели Цветови“ аплицирала за добивање на проект и има потреба од
просторија која би била наменета за згрижување на деца во с.Разловци. Како придружен
документ на апликацијата е потребна и одлуката која е на дневен ред. Инаку, станува збор за ,
преотстапување на користење и управување без надоместок, дел од простории во ООУ.
“Климент Охридски” с.Разловци – Делчево,за потребите на ОЈУДГ ”Весели Цветови” – Делчево.
Во прилог на одлуката има и скица, доколку има некои прашања, повелете, рече Г.Петровски.
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 преотстапување на
користење и управување на дел од училишна зграда во с.Разловци, за потребите на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево;

Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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