Совет на Општина Делчево
Број 09-1918 /2
21.10.2019 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 29.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 21.10.2019 година (понеделник), во Мултифункционалниот центар во
АСНОМ, со почеток во 14:00 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. Кирил Тренчевски
7. Ванчо Велиновски
8. Славица Димитрова
9. Катица Трајкова Тасева
10. Сашко Јовановски
11. Дијана Јосифовски
12. Билјана Ѓеоргиевска
13. Кристи Стојковски
14. Вице Стоиловски
Оправдано отсутен:Николчо Ситновски
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски, претседател на Советот на Општина
Делчево.
За 20.седница на Советот на Општина Делчево тој го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записникот од 29.седница
1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година;
Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за финансиски прашања.
2.

Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;

3. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“ кои
постигнале особено висок успех во учењето;
4. Предлог- Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија;
5. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија кои постигнале особено висок успех во
студирањето;
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
6. Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на
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општина Делчево со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојан Димитровски-Командир на Полоциската станица од општа надлежност Делчево.
7. Дополнување на Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ за учебната 2019/2020 со
Заклучок за усвојување.
Образлагач. Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда
бр.1 по барање нa Благој Стоименовски;
9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Љубица Ромовска;
10. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект за одгледување
кокошки зграда бр.1 по барање нa Драги Васев;
11. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Маца Кнежевиќ;
12. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Фиданчо Алексов;
13. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.3 по барање нa Јордан Димитровски;
14. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда
бр.1 по барање нa Нада Илиева;
15. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објектпомошен објект
зграда бр.2 по барање нa Нада Илиева;
16. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда
бр.1 по барање нa Горги Младенов;
17. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект трпезарија зграда
бр.4 по барање нa МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
18. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Живко Цонев;
Образлагач: Горан Петровски-Советник за урбанизам.
19. Предлог-Одлука за престанок на мандат на член на Училишниот одбор на ООУ „Св. Климент
Охридски“-Делчево,именуван од страна на основачот;
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20. Предлог-Одлука за престанок на мандат на член на Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“Делчево,именуван од страна на основачот;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот.
21. Предлог-Одлука за формирање на Совет за социјална заштита на Општина Делчево;
Образлагач: Сузана Петровска-Советник за вработување и информативен систем за човечки ресурси.
22. Измени на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2019 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
23. Прашања и предлози на членови на Совет.
Претседателот отвори расправа по Дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и дневниот ред беше ставен на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Дневниот ред.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 29.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а Записникот го стави на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 29.седница.
Прва точка-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година;
Образлагач по оваа точка беше Анка Христова-Раководител на Одделението за финансиски
прашања која рече дека Ребалансот претставува нов буџет за годината за која се донесува. Со Одлуката за
измени и дополнувања на Буџетот на општина Делчево за 2019 година, односно Ребалансот, извршени се
проширувања и измени во Основниот буџет и буџетот на донации.
Во основниот буџет, рамката на буџетот се зголемува согласно член 22 став 3 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15 и 209/18) за средства во износ од 8.016.700 денари и тоа на ставка 741 трансфери од други
нивоа на власт.Со проширувањето основниот буџет изнесува 118.999.700 денари и произлегува од
следниве основи:Склучениот договор од страна на АФПЗРР и општината на износ од 6.187.226 денари, за
инвестиција за канализациони системи во нас.Басарица, с.Киселица и с.Вратиславци и Договор со Бирото
за регионален развој и Општина Делчево за реализација на проектот „ Изградба на дел од локален пат
Илиово-Турија (делница од с.Турија-с.Трстија) завршна фаза“ на износ од 2.773.584
денари.Зголемувањето на вкупниот Буџет на општината со измените и дополнувањата е за 12.145.700
ден. и тоа за зголемување на основниот буџет за 8.016.700 ден.и 4.129.000 ден. за буџетот на донации.Во
групата 71, даночни приходи (данок од доход, даноци на имот, даноци на специфични услуги и такси за
користење или дозволи за вршење на дејност), зголемувањето е за 999.984 ден.
Во даночните приходи намалување има само кај даноците на имот (конто 713) за 575.016 денари или
4,5%. Намалувањето е планирано кај данокот на промет бидејќи според направената тренд анализа
сметаме дека истите до крајот на годината нема да се наплатат.
Зголемувањето на даноците на специфични услуги (конто 717), е за 1.575.000 денари. Во даноци на
специфични услуги влегуваат сите сите видови на комунални такси (комунална такса за истакната фирма,
ком.такса за користење и одржување на јавното осветлување, ком.такса за користење на простор пред
деловен простор и др.,) како и надоместокот за уредување на градежно земјиште. Зголемувањето
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произлегува од поголемата наплата на комуналната такса за истакната фирма.( пуштени се решенија за
присилна наплата).
Неданочните приходи или група 72, се зголемени за 885.000 денари, или за 21%. Овде зголемувањето
произлегува од враќањето на средствата од проектот за прекугранична соработка кој беше завршен
минатата година, и по извршената ревизија на проектот, средствата кои беа позајмени од општинскиот
буџет и земениот кредит од МБПР, беа вратени оваа година на конто други неданочни приходи (725939).
Во делот на планираните капитални приходи (група 73) имаме намалување за 635.000 денари или за
13,7%.Намалувањето произлегува од намалените приходи од продажба на градежно неизградено
земјиште.
Во делот на трансфери и донации имаме зголемување за 6.766.716 денари или за 9,6%.
Зголемувањето доаѓа од погоренаведените договори склучени од страна на АФПЗРР и Бирото за
регионален развој.
Вкупните приходи од самофинансирачките активности и приходите од дотациите остануваат исти и во
ребалансот, само се извршени измени со пренамена во поодделни потставки, на оние кои до крајот на
годината нема да бидат искористени за сметка на оние потставки кои ќе бидат потребни за работењето на
буџетските корисници.
Во буџетот на донации имаме зголемување од 4.129.000 денари.
Овде се дополнително планирани средства од проектите за „Одржливо управување со природните
ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш- фаза 2“ и „Креирање можности за работа за сите-фаза IV и
главна фаза“, како и дополнително планирани средства од проектот МСИП 2, за кој се уште е во постапка
јавната набавка, и се планира мал дел од средствата да пристигнат до крајот на годината.
Што се однесува до билансот на расходите износите се менуваат како што следува во Предлог-Одлуката
за измени и дополнувања на буџетот, за 2019година.
Основниот буџет се зголемува исто така за 8.016.700 денари како и во билансот на приходи.
Во расходниот дел во основниот буџет има намалување во делот на платите и надоместоци од плати, во
износ од 702.700 денари, во делот на стоки и услуги износот се зголемува за 1.965.400 денари, односно за
7,5%.
На конто 423 зголемувањето произлегува од планирани средства за активен јаглен и кварцен песок за
прочистување на водата за пиење, за реализација на проект „Водоснабдување на Делчево“ по склучен
проект со Швајцарската агенција за обнова и развој и ЈПКД „Брегалница“ во кој е наведено учество од
Општината од 30.000 шв.франци без ДДВ. Засега во буџетот се планирани средства од околу 10.000
шв.франци кои треба да се платат на ЈПКД „Брегалница“ до крајот на годината и овие средства се
буџетирани во расходниот дел, во програма ЈГ во износ од 680.000 денари.Кај 424 поправки и одржување
зголемувањето е за одржување на улици и патишта.На конто 425 Договорни услуги имаме зголемување за
685.000 денари и тоа зголемување се однесува за исплата на средства на ангажирани лица вклучени во
јавни работи преку ЈПКД „Брегалница“.Зголемување има и кај привремените вработувања конто 427 во
износ од 630.000 денари. Трансфери до невладини организации, конто 463 зголемување во износ од
350.000 ден.(по Одлука од Совет планирани 300.000ден. за ФК „Брегалница“).Конто 464-Разни трансфери зголемување за 115.000 денари, овде влегуваат стипендиите за ученици, за студенти, плаќања по судски
решенија и други трансфери.Конто 48- капитални расходи – зголемени се во однос на буџетот за 6.289.000
денари или за 15%.Зголемувањето се однесува за средства за инвестиции споменати на почетокот на
образложението односно за канализација и за изградба на пат.Во посебниот дел од буџетот ги имате сите
измени и дополнувања по програми и потпрограми. Подетално објаснување има во делот на посебните
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програми, повелете со прашања, рече А.Христова.
Претседателот отвори расправа по точката. За збор се јави Славица Димитрова која праша дали со
овој ребаланс се предвидени средства за работа на Комисијата за еднакви можности бидејќи на
претходната седница на Советот било разговарано за тоа?
Анка Христова рече дека нема податок за тоа, до нив како Одделение нема доставено никакво
барање за средства за работа на Комисијата за еднакви можности.
Градоначалникот на Општина Делчево рече дека е потребно Комисијата да изготви финансиски
план и да го достави до Градоначалниот и до Одделението за буџет, да се разгледа можноста.
Претседателот на Советот рече дека треба да се достави барање со финансиски план и да се
обезбедат средства во Буџетот со пренамена.
Билјана Ѓеорѓиевска праша дали со овој ребаланс се предвидени средства за решавање на
проблемот со кучињата скитници и дали Општината има склучено Договор со некоја Ветеринарна
станица?
Одговор даде Градоначалникот на Општина Делчево кој истакна дека моментално нема нов
договор, последниот истекол пред 5-6 месеци. Инаку, проблем со кучиња скитници има секаде во
Македонија, во Делчево не е загрижувачка состојбата како што беше порано. Вие имавте поставувано и
советничко прашање на таа тема, со последниот договор ние како Општина требаше да плаќаме по 15.000
денари за заловување и третирање на кучињата, пари кои за нас како општина се многу. Планираме во
Планот за јавни набавки за 2020 година да се стави и тендер за решавање на проблемот со кучињата
скитници и да се предвидат средства за решавање на тој проблем, рече Градоначалникот на Општина
Делчево.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката беше
ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчпево ги донесе Измените и дополнувања
на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година.
Втора точка- Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево;
Образложение поднесе В.Новоселски кој рече дека како и секоја година и оваа година Општина
Делчево доделува ученички и студентски стипендии во 4 категории. Првата Одлукае за доделување на 6
(шест) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“- Делчево.Стипендиите ќе се доделуваат на:
- ученици од II, III и IV година со континуиран просечен одличен успех (од 4.50 до 5.00)
- ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или, пак, социјални случаи.
Износот на месечната стипендија е 1000 денари/ученик и учениците истата ќе ја добиваат месечно за
период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2019/2020 година, а средствата ќе се издвојуваат од
Буџетот на општина Делчево за 2020 година.Изборот на учениците кои ќе добиваат стипендија ќе се врши
од страна на заедничка комисија составена од претставници на општина Делчево, Советот на Опшштина
Делчево и СОУ „М.М.Брицо“, Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за
доделување на стипендии.
Претседателот отвори расправа по оваа точка и за збор и рече дека во врска со оваа точка и
наредните 3 Комисијата за финансии и буџет имала седница и дала предлози за измена на одлуките, но за
тоа ќе им да де збор на Кирил Тренчевски претседател на Комисијата и на Билјана Ѓеорѓиевска член на
Комисијата.
Кирил Тренечевки рече дека подобро би били образлагачот да ги образложи сите одлуки, а потоа
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да се отвори расправа и да се дадат предлози за измени или дополнување на одлуките.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека сите овие одлуки биле разгледани од страна на Комисијата за
финансии и заеднични било договорено во сите 4 одлуки да има измени во делот на бројот на
стипендиите што ќе се доделуваат.
Ванчо Новоселски ја образложи и наредната 3 точка-Предлог-Одлука за доделување на стипендии
на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето и рече дека со
неа оваа година се доделуваат 6 стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“ кои постигнале особено
висок успех во учењето и II, III и IV година со континуиран одличен успех 5.00 кои во претходната учебна
година освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место
на државни или регионални натпревари.Износот на месечната стипендија е 1500 денари/ученик и
учениците истата ќе ја добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2019/2020
година.Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Делчево за 2020 година.
Во врска со 4 точка-Предлог- Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на
државните универзитети во Република Северна Македонија, В.Новоселски рече дека со оваа одлука се
планира доделување на на 6 (шест) стипендии на редовни студенти од Делчево кои студираат на
државните универзитети во Република Северна Македонија.Стипендиите ќе се доделуваат на:
редовни студенти во сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех над 8.00 и на студенти чии
родители се невработени, со ниски месечни примања, или, пак социјални случаи.Износот на месечната
стипендија е 2000 денари/студент и студентите истата ќе ја добиваат месечно за период од 9 (девет)
месеци во текот на студиската 2019/2020 година.Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина
Делчево за 2020 година.Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на
заедничка комисија составена од претставници на општина Делчево и Советот на Општина Делчево, која
ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.
За петтата точка-Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на
државните универзитети во Република Северна Македонија кои постигнале особено висок успех во
студирањето, Ванчо Новоселски-Советник за образование рече дека се донесува Одлука за доделување на
6 (шест) стипендии на редовни студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна
Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето.Стипендиите ќе се доделуваат на
редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) студиска година кои постигнале особено висок
успех во студирањето и тоа:
-за студенти на техничките факултети и медицински науки кои постигнале просечен успех од
најмалку 8,00;
-за студенти на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите кои
постигнале просечен успех 9,00.Износот на месечната стипендија е 3.500,00 денари/студент и студентите
истата ќе ја добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2019/2020 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2020 година, изборот на студенти
кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка комисија составена од претставници на
општина Делчево и Советот на Општина Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за
доделување на стипендии.
Претседателот отвори расправа по сите 4 точки.
Во врска со 2.точка на Дневен ред, Сашко Ивановски предложи успехот на учениците на не биде
5,00 туку од 4,50 до 5,00 бидејќи има случаи кога ученикот има само една оцена 4 и да не можа да
конкурира што не е во ред.
Кирил Тренчевски предложи за 3.Одлука во текстот да стои учество на државни или регионални
натпревари.
Драган Маневски предложи при рангирањето на учениците да имаат предност оние ученици кои
имаат освоено награди на државни натпревари.
Дејан Георгиевски рече дека сите предлози се во ред и бидејќи во комисиите има членови и од
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Советот треба да се земат предвид сите предлози.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор на гласање беше ставена 2 точка-Предлог-Одлука за
доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево со измената наместо 6 да се
доделат 10 стипендии.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување на стипендии на
одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
На гласање беше ставена 3.точка-Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици
во СОУ „М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето со изената наместо 6 да се доделат 8
стипендии и успехот на учениците да биде од 4.50 до 5.00.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување на стипендии на
одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето.
На гласање беше ставена и 5.точка-Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои
студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија кои постигнале особено висок
успех во студирањето со измената наместо 6 да се доделат 4 стипендии.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување на стипендии на
студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале
особено висок успех во студирањето.
Шеста точка-Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Делчево со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Стојан Димитровски-командир на ПС од ОН Делчево кој
рече дека во првото полугодие од 2019 година во Делчево намален криминалитетот за 23 проценти.
Претставувајки го извештајот за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата пред
делчевските советници, командирот на Полициското одделение од општа надлежност Делчево, Стојан
Димитровски истакна дека во првата половина од 2019 година, регистрирани се помал број на кривични
дела, во однос на истиот период минатата година.
-Во однос на криминалитетот во првата половина од 2019 година регистрирани се 30 кривични дела, што
значи дека споредбено со истиот период лани, имаме мало намалување на бројот на пријавени кривични
дела. Изразено со бројка од минус 23 проценти. Во исто време поднесени се кривични пријави против 37
сторители, што значи дека и овде имаме благо намалување на бројот на сторители во однос на истиот
период лани. Од вкупниот број на регистрирани кривични дела во првото полугодие од 2019 година,
вкупно 20 биле кривичните дела од општиот криминалитет, од кои 7 биле имотни деликти, истакна
С.Димитровски.
Согласно податоците од извештајот за безбедноста во сообраќајот на патитшта, во првото
полугодие од 2019 година бројот на сообраќајни незгоди е намален за 50 проценти во однос на минатата
година.
-Во текот на овој извештаен период имаме регистрирано 10 сообраќајни незгоди, од кои со тешки
последици се 4, а со помала материјална штета 6. Вкупно вакви несреќи за истиот период од минатат
година имаме 20 од кои 7 биле со потешки последици додека 13 со причинета мала материјална штета,
додаде Димитровски.
Радува фактот што од горе наведените податоци, во првото полугодие од 2019 година, нема
сообраќајни несреќи со фатални последици по учесниците во сообраќајот. Во овој период од сообраќај се
исклучени 88 возачи при што се одземени 36 возачки дозволи.
Претседателот отвори расправа по оваа точка и за збор се јави Катица Трајкова Тасева која рече
дека сака да продискутираат на темата која сигурно ги тангира сите, а тоа е присуството на малолетним
лица во угостителските објекти и точењето алкохол на истите од страна на сопствениците на објектите,
како и мерките што ги презема полицијата во одос на овој проблем (почести контроли, легитимирање на
малолетниците и санкции за угостителите).
Командирот на ПС од ОН Делчево рече дека е точно оти тоа е проблем во Делчево,. Проблемот е
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комплексен и треба да се решава заеднички, полиција, родители, инспекција. Што се донесува до нашите
постапувања, можам да кажам дека во однос на овој проблем полицијата постапува согласно своите
законски надлежности пропишани во Кривичниот закон. Кога се спроведувааат контроли од наша страна
(или рација) со самата контрола на еден објект веднаш дознаваат сите други. Малолетните лица
излегуваат, контролата поминува и тие пак се враќаат во кафичот. Кривичниот закон предвидува казни за
сопствениците на објектите, но не и за родителите и затоа нема ефект. Ова го кажувам бидејќи многу пати
се случува, кога е легитимирано малолетно лице во угостителски објект, да се јави некој родител и да ни
каже да го пуштиме или да ни се обрати со зборовите:„зар до моето дете ви дошло и слично“. Доколку во
законот би имало казни и за родителите, а не сао за сопствениците, би било поинаку.
Катица Трајкова Тасева рече дека сепак мора да се најде решение за овој проблем. Не може во
други градови и држави да има ред, а кај нас не. Можеби полицијата треба да врши позачестени
контроли и да ги легитимира децата, мора да се спречи тоа. Не може малолетни лица да ги пуштаат во
диско или кафич.
Командирот рече дека тоа би било така кога навистина во законот би имало санкции и за
родителите бидејќи одговорност има и кај нив. Легитимирање на лица врши само полицијата.
Обезбедувањето на диското или кафичите нема право да ги легитмира лицата, тоа е работа на
полицијата. Нашите служби постојано се на терен и покрај тоа што имаме проблем со луѓе. Јас тоа го
истакнав како проблем и на средбата на Локалниот совет за превенција, кажав дека ни требаат повеќе
луѓе, но сега засега е тоа.
Влатко Величковски рече дека што се однесува до Извештајот со сите негови компоненти во овој
извештаен период се добри:има намалување на криминалитетот за 23% споредено со лани, спроведени 7
акциски контроли, спроведени се 6 контроли после 24:00 и 2 контроли за бучавост. Има мали отстапки во
делот на јавниот ред и ми, односно има зголемување на бројот на прекршоците за 136%. загрижува
податокот 13 прекршоци за уживање на наркотични дроги. Се согласувам со командирот дека
одговорност има и кај родителите, општествена одговорност треба да имаме сите. Предлагам да се
организира превентивен состанок со присуство на сите релевантни субјекти, да се зачестат контролите,
рече В.Величковски.
Сашко Ивановски рече дека на пешачката патека Илин камен (кон с. Ѕвегор) постојано се возат
коли и трактори, во чија надлежност е тоа, дали имаат право луќето да ја користат патеката како пат?
Командирот на ПС од ОН рече дека тоа не е пешачка патека туку локален пат и нема забрана за
движење на возила.
Дејан Георгиевски рече дека ако се погледне Извештајот може да се заклучи дека во глобала
бројките покажуваат подобрување речиси во сите области освен во Јавниот ред и мир, како и податокот
за зголемување на уживателите на наркотични дроги. Одговорност има кај сите, и кај родители и кај
угостители и кај полиција. Мора да се презимаат превентивни мерки-предлагам да се организираат
предавања/советувања по училиштата.
Сашко Јовановски праша дали може да се среди хаосот на ул. „Светозар Марковиќ“ во сабота?
Стојан Димитровски рече дека за да се реши проблемот треба да се донесе одлука за режим на
сообраќај н атаа улица од страна на Советот на Општина Делчево.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на Извештајот за
јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево.
Седма точка-Дополнување на Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ за учебната
2019/2020 со Заклучок за усвојување.
Образлагач по оваа точка беше Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево кој
истакна дека во Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ за учебната 2019/2020 , што беше
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донесена од страна на Советот на Општина Делчево на 28.седница, испуштено е да се додаде дел за
помошник директор со опис на неговите надлежности и затоа Училишниот одбор донел Одлука за
дополнување на Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за дополнување на
Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ за учебната 2019/2020.
Осма точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по
барање нa Благој Стоименовски;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Благој Стоименовски.
Деветта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по
барање нa Љубица Ромовска;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љубица Рмовска.
Десетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект за одгледување кокошки
зграда бр.1 по барање нa Драги Васев;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект за одгледување кокошки зграда бр.1 по барање нa Драги Васев;
Единаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Маца Кнежевиќ;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Маца Кнежевиќ.
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Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Фиданчо Алексов;
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Фиданчо Алексов.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.3 по барање нa Јордан Димитровски;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект станбена куќа зграда бр.3 по барање на Јордан Димитровски.
Четиринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда
бр.1 по барање нa Нада Илиева;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект викенд куќа зграда бр. 1 по барање на Нада Илиева.
Петнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објектпомошен објект зграда
бр.2 по барање нa Нада Илиева;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Нада Илиева.
Шеснаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда
бр.1 по барање нa Горги Младенов;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект викенд куќа зграда бр. 1 по барање на Горги Младенов.
Седумнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект трпезарија зграда бр.4
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по барање нa МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект трпезарија зграда бр.4 по барање нa МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА;
Осумнаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда
бр.1 по барање нa Живко Цонев;
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата од
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден објект надвор од плански
опфат,објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Живко Цонев.
Деветнаесетта точка-Предлог-Одлука за престанок на мандат на член на Училишниот одбор на ООУ
„Св. Климент Охридски“-Делчево,именуван од страна на основачот;
Оваа точка ја образложи Драган Маневски-Претседател на Советот кој рече дека Советот на
Општина Делчево на својата 20 редовна седница одржана на на 26.02.2019 година донесе Решение за
именување на претставници на Локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево. Со Решението бр. 09-413/1 од 26.02.2019 година.За претставници на Локалната
самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, со мандат од 3 години, беа
именувани:Влатко Мицевски, од Делчево, вработен во Општина Делчево и Снежана Трајкова, од Делчево,
вработена во Општина Делчево. Со донесувањето на новиот Закон за основно образование во август 2019
година („Сл.весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019), согласно член 176 став 2, на еден од
членовите на Училишниот одбор именуван од страна на основачот му престанува мандатот, а другиот
продолжува да ја врши својата функција до истекот на времето за кое е именуван.
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“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
престанок на мандат на член на Училишниот одбор на ООУ „Св. Климент Охридски“-Делчево.
Дваесетта точка-Предлог-Одлука за престанок на мандат на член на Училишниот одбор на ООУ
„Ванчо Прке“-Делчево,именуван од страна на основачот;
Образлагач и по оваа точка беше претседателот на Советот кој рече дека Советот на Општина
Делчево на својата 20. редовна седница одржана на на 26.02.201 година донесе Решение за именување
на претставници на Локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево. Со
Решението бр. 09-412/1 од 26.02.2019 година.За претставници на Локалната самоуправа во Училишниот
одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево, со мандат од 3 години, беа именувани:Игор Жежовски,од Делчево,
вработен во Општина Делчево и Стефанија Стојчевска,од Делчево, вработена во Општина Делчево. Со
донесувањето на новиот Закон за основно образование во август 2019 година („Сл.весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/2019), согласно член 176 став 2, на еден од членовите на Училишниот одбор
именуван од страна на основачот му престанува мандатот, а другиот продолжува да ја врши својата
функција до истекот на времето за кое е именуван.
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Согласно горенаведеното, се предлага донесување на оваа одлука во текстот кој ви е доставен.
Дваесет и прва точка-Предлог-Одлука за формирање на Совет за социјална заштита на Општина
Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Сузана Петровска-Советник за вработување и информативен
систем за човечки ресурси која истакна дека формирањето на Советот за социјална заштита е една од
новите надлежности на општините, кои се определени во новиот Закон за социјална заштита. Во Советот
членуваат претставници од најрелевантните институции во општината кои се одговорни за спроведување
на социјалната заштита, како што се Центарот за социјална заштита, Полициската станица, Јавното
обвинителство, АВРМ, општинските училишта, НВО и за прв пат се вклучуваат и верските заедници. Една
од позначајните надлежности на Советот за социјална заштита ќе биде изготвување на социјален план за
подрачјето на општината, врз основа на кој план, Градоначалникот на општината изготвува Програма за
социјална заштита, која по претходно мислење на МТСП ја донесува Советот на општината. Социјалниот
план содржи мапирање на социјалните потреби и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите
и расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги во
општината. Деновиве се планира и свикување на првата конститутивна седница на Советот за социјална
заштита, на која покрај обраќањето на Градоначалникот Горан Трајковски, на дневен ред ќе се најде и
точката за избор на претседател на Советот за социјална заштита и негов заменик.Новина во Законот за
социјална заштита е и формирање на Совет за социјална заштита на ниво на плански регион, во кој ќе
членуваат Градоначалниците на општините и директорите на Центрите за социјална работа. Во самата
одлука ги имате и членовите кои се предложени во овој Совет на предлог на соодветните институции.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Славица Димитрова која праша дали во Законот е предвидено колку члена треба да
има во овој Совет, а ако не е ограничено со број таа го предложи Александар Николовски од Дневниот
центар за лица со посебни потреби.
Кирил Тренчевски праша дали може од 1 институција да има 2 предлога?
Сузана Петровска рече дека Законот не предвидува колкава треба да биде бројката на членови, а
во врска со предлогот на советничката рече дека како предлог на Центарот за социјални работи е даден
Влатко Митев, не може од едена институција да има 2 члена.
Славица Димитрова рече дека таа го предлага Александар Никловски како претставник од
Дневниот центар за лица со посебни потреби и како лице кое има искуство во работата со таквите
категории на лица.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата и по оваа точка беше затворена, а точката
беше ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ и 2 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
формирање на Совет за социјална заштита на Општина Делчево;
Дваесет и втора точка-Измени на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
2019 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој рече
дека Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2019 година е усвоен од страна на
Советот со заклучок на 22.03.2018 година и истиот е доставен до Министерството за информатичко
општество на согласност. Бидејќи истиот план имал технички грешки до нас како ЈП беше доставено
Укажување за корекција на техничките грешки Од наша страна е изготвен нов план со корекции и истиот е
доставен до Советот за добивање на согласност. Согласно измените на Планот за вработување за 2019

12

година планирани се 4 испразнувања на работни места по основ на пензионирање и тие се дадени во
Табелата 4 на страна 5 од која може да се види називот и шифрата на работното место и датумот на
исполнување на условот за пензија. Во 2019 година планирани се 13 нови вработувања, во Планот што го
донесовме на 22.03.2018 година беа 11, сега заради тоа што имаме реална потреба бараме согласност од
Советот на Општина Делчево за да можеме да вработиме 2 лица за работните места 12 и 13 кои се
даватели на услуги и ни се неопходни.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Славица Димитрова која праша колку
лица се вработени преку АПВ (со договор) и дали планираните нови вработувања се за нив?
Директорот рече дека со договор во ЈП се вработени 15 лица и дел од новите вработувања се за
нив.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека р.места 12 и 13 се додадени и праша дали се испразнети и по кој
основ?
Директорот рече дека луѓето кои претходно работеле на тие позиции се преместени на други
работни места.
Сашко Ивановски рече дека Планот за вработување за 2019 година е донесен на 22.03.2018 година
и досега нема добиено согласност/позитивно Мислење од МИОА. Дали ние како Совет на наекој начин
сме доведени во ситуација да носиме незаконска одлука доколку дадеме согласност на овој план?
Директорот рече дека Планот за вработување за 2019 година е донесен на 22.03.2018 година и
истиот има добиено согласност од основачот, односно Советот. Заклучокот за давање согласност на тој
план и планот се диставени до МИОА за добивање на позитивно мислење. Но заради техничките грешки
кои се направени во Планот, до нас има Укажување за отстранување на недостатоците и грешките и ние
како ЈП постапуваме согласно укажувањето од МИОА. Ова денес што е на дневен ред е Измена на Планот
за вработување за 2019 година. По донесувањето на Заклучокот за усвојување ние ќе го доставиме до
МИОА за добивање на Мислење, истакна директорот.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
беше ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Измените на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2019 година.
Дваесет и трета точка-Прашања и предлози на членови на Совет.
По оваа точка за збор се јави Јулија Крстевска која праша:
1. До каде е постапката со решевање на проблемот на крак од ул.„Булевар Македонија“
згради бр.25,26,27,29 и 30 (дали има изготвено проектна документација за овој простор
согласно намената во ДУП)?
2. Да се преземат мерки за лицето Џенан Бечирова којашто живее во супстандардни услови
во просторијата сопственост на ЈКП „Брегалница“ која се наоѓа на “Булевар Македонија“
спроти Основниот суд бидејќи истата немајќи основни услови за живот (нема тоалет) овој
објект и околината околу него го има претворено во депонија.
Со исцрпувањето на Дневниот ред, 30.седница на Советот на Општина Делчево, заврши со работа
во 17:40 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

