Совет на Општина Делчево
Број 09/2
11.02.2020 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 35.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 11.02.2020 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
Неоправдано отсутен беше Николчо Ситновски.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски, претседател на Советот на
Општина Делчево.
За 35.седница на Советот на Општина Делчево тој го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 34.седница
1.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Делчево за 2020 година;
2.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински
патишта и улици во Општина Делчево за 2020 година;
3. Предлог-Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен
имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни
цени на извршени купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина Делчево;
Образлагач: По точките 1,2 и 3-Звонко Атанасов-Раководител на Одделение за урбанизам.
4.Извештај за реализација на Програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2019
година на Општина Делчево со Заклучок за усвојување;
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Образлагач: Даниела Такева-Советник за протокол на Градоначалникот и односи со
јавноста.
5.Годишен извештај за реализирани активности на Општинскиот Совет за бебедност на
сообраќајот на патиштата-Делчево за 2019 година со Заклучок за усвојување;
6.Предлог-Годишна Програма за работа на Општинскиот Совет за бебедност на
сообраќајот на патиштата-Делчево
Образлагач: По точките 5 и 6-Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообрачај и
патишта
7.Предлог-Одлука за промена на назив и скратен назив на Локален историски,
археолошки, етнолошки и природно-научен "Музеј на град Делчево – Пијанец"-Делчево.
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
8.Предлог-Решение за разрешување и именување претставник на основачот во
Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчво.
9.Предлог-Програма за социјална заштита на Општина Делчево за 2020 година;
10.Деловник за работа на Комисијата за еднакви можности;
Образлагач: По точките 9 и 10-Сузана Петровска-Координатор на Комисијата за еднакви
можности.
11.Предлог-Одлука за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на
административните службеници во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
12.Предлог-Одлука за утврдување максимален износ на вредноста на бодот за
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
13.Предлог-Одлука за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на
помошно-технички лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач:По точките 11,12 и 13-Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево.
14.Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за првото
полугодие од учебната 2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.
15.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување
на иматели на електрични броила за мерење на електрична енергија,
Образлагач: Кире Цоневски-Соработник за превенција, заштита и спасување.
16.Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 20192020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
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17.Предлог-Одлука за приоритетен предлог за развој на подрачјата со специфични
развојни потреби;
Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред за 35.седница.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 34.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а Записникот беше ставен на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 34.седница
Прва точка-Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
општина
Делчево за 2020 година;
Образложение по оваа точка поднесе Звонко Атанасов кој рече дека оваа програма се
донесува секоја година согласно Законот за градежно земјиште и Законот за локална
самоуправа.Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево
за 2020 година претставува oснова по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште во
општината во тековната 2020 година.Во сена има општи податоци кои се однесуваат
на:Просторот - локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма;Обем на работите
за подготвување и расчистување на градежното земјиште; Обемот и степенот на опремување на
градежно земјиште со објекти на основната инфраструктура; Извори на финансирање на
Програмата;Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова
распределба; Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште
(комуналии);Динамика на извршување на Програмата и Останати активности. Активностите кои
се наведени во програмата се врз основа на согледувања на стручните служби во општината,
како и предлози и сугестии од месните и урбаните заедници. И во оваа програма цените за
уредување на градежното земјиште се исти како и лани, значи нема покачувања. Доколку имате
некои прашања, повелете рече Звонко Атанасов.
Претседателот отвори расправа по оваа точка и за збор се јави Сашко Ивановски кој праша
дали во програмата е предвидено уредување на градежно земјиште, т.е. изградба на пешачки
патеки на просторот помеѓу улиците „Кирил и Методиј“ и „Пролетерска“ во Милково Брдо?
Звонко Атанасов рече дека во општиот дел на програмата е наведено дека ќе се прават и
тие патеки, како и некои други.
Билјана Ѓеоргиевска праша кои активности или проекти ќе се реализираат прво, односно
ќе имаат приоритет во 2020 година?
Звонко Атанасов одговори дека во текот на 2020 година прво ќе се реализираат оние
проекти за кои има обезбедено финансиски средства, а тоа се: ул. „М.Тито“, улица во Спортскорекреативен центар, ул.„Вера Јоциќ“ (со средства од Министерството за транспорт и врски на
РСМ), потоа атмосферската канализација на Булевар Македонија во населба Милково Брдо
(спроти Полициската станица). Тој истакна дека Општина Делчево постојано аплицира со проекти
за нови средства од Светска банка за изградба на стариот пат за с. Тработивиште, а ќе бидат
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изградени и други помали улички со општински средства.
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 Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2020 година.
Втора точка-Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општински патишта и улици во Општина Делчево за 2020 година;
И оваа точка ја образложи Звонко Атанасов кој рече дека програмата се донесува врз
основа на Законот за јавни патишта и со истата се предвидуваат следните активности:Изградба и
реконструкција на општински патишта;Изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и
тротоари и Редовно одржување на општински патишта и улици, зимско и интервентно
одржување. Во претходното образложение ги спомнав приоритетните проекти за во 2020 година,
доколку има прашања, повелете, рече тој.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина Делчево за
2020 година.
Трета точка-Предлог-Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на
недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според
просечни цени на извршени купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина
Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Звонко Атанасов-Раководител на Одделение за
урбанизам кој рече дека и оваа одлука се донесува секоја година и се однесува на утврдување на
зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на
градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во
претходната година на подрачјето на Општина Делчево. Оваа одлука не е законска обврска, но
секоја година се донесува и се утврдува пазарната вредност врз основа на просечните цени на
извршени купопродажби во претходна година, она што е важно е дека цените се исти нема
зголемувања, истакна тој.
Претседателот орвори расправа по оваа точка.
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 зони
за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на
градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во
претходната година на подрачјето на Општина Делчево.
Четврта точка-Извештај за реализација на Програмата за промоција и комуникација со
јавноста за 2019 година на Општина Делчево со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Даниела Такева-Советник за протокол на Градоначалникот
и односи со јавноста која рече дека овој Извештај се однесува на реализација на Програмата за
промоција и комуникација со јавноста за 2019година. Како што знаете и самите, рече таа, Советот
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на Општина Делчево по пауза од 10 години, во јануари 2019 г. донесе Програма за комуникација
со јавноста и промоција со што создаде имиџ на општина која посветува значајно внимание на
односите со јавноста.Обврската на Општина Делчево за информирање на јавноста произлегува
од членот 8 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), како и одредби во
Законот за буџетите, Законот за јавен долг, Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа и др.
Освен интензивната комуникација со претставниците на средствата за јавно информирање,
Програмата овозможи реализација на значајни активности за презентација и промоција на
резултатите на Општината. Доколку ве интересира нешто друго, или, пак, нешто треба да биде
дополнително обајснето, повелете, рече Д.Такева.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која праша дали на веб-страницата има анкета за
работата на Општината?
Д. Такева рече дека моменталниот дизајн на веб-страница не ги задоволува реалните
потреби на граѓаните и на Општината. На неа има многу информации, но истите не се видливи и
е тешка за пребарување. Затоа во најскоро време ќе има нова веб-страница на којашто секако ќе
има посебна икона за анкета, а ќе има можност и за пренесување на седниците на Советот во
живо.
Бидејќи никмој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата
беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување на
Извештајот за реализација на Програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2019
година на Општина Делчево.
Петта точка-Годишен извештај за реализирани активности на Општинскиот Совет за
бебедност на сообраќајот на патиштата-Делчево за 2019 година со Заклучок за усвојување;
Точката ја образложи Николина П.Мавродиева која рече дека Годишниот извештај ги
прикажува позначајните активности кои Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата Делчево ги реализирал врз основа на Годишната програма за 2019 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. Во 2019 година, во делот на натпревари не бил
реализиран бидејќи во тој период мандатите на членовите на Републичкиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата беа изминати, а новиот состав на Републичкиот СБСП не беше
утврден. Со самото тоа немало можност за организирање и спроведување на сите нивоа од овој
натпревар согласно Правилникот за организирање и спроведување на натреварите по сообраќај
(општински, регионален, државен).„Сообраќајно - техничка култура на младите“ е
натпреварување преку чии активности младите се стекнуваат и ги прошируваат знаењата од
областа на сообраќајно-техничката култура во училиштата од средното образование во
Република Македонија. Натпреварот „Сообраќајно - техничка култура на младите“ во 2019 година
не се спроведе бидејќи во тој период мандатите на членовите на Републичкиот совет за
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безбедност на сообраќајот на патиштата беа изминати, а новиот состав на Републичкиот СБСП не
беше утврден. Со самото тоа немаше можност за организирање и спроведување на сите нивоа
од овој натпревар согласно Правилникот за организирање и спроведување на натреварите по
сообраќај (општински, регионален, државен).Во делот на превентивни кампањи, таа истакна
дека Кампањата „Да ги заштитиме децата во сообраќајот“ се реализираше со одржување на
сообраќајни едукативни предавања во основновното училиште „Св.Климент Охридски“ и
подрачните училишта во с.Стамер, с.Град, с.Вирче, с.Тработивиште и с.Разловци, основновното
училиште „Ванчо Прке“ и подрачните училишта во с.Габрово и с.Звегор и во групите од
предшколска возраст од ДГ„Весели Цветови“ во Делчево. Овие предавања се наменети за
дечињата од претшколска група и првачињата со цел да се запознаат со осовните правила и
прописи наменети за нивната возраст со кои тие безбедно би се движеле по сообраќајниците во
нивната секојдевна комуникација и како патници во возилата. Исто така, во ДГ „Весели Цветови“
за дечињата од претшколските групи од страна ОСБСП Делчево беа изработени боенки со пораки
за безбедно учество во сообраќајот и со овие предавања беа опфатени 95 дечиња.Во
општинските училишта во Делчево со предавањата беа опфатени само првачињата и тоа од
„Св.Климент Охридски“ 29 првачиња, а од „Ванчо Прќе“ 54 првачиња, додека во подрачните
училишта заради малиот број на првачиња со сообраќајната едукација беа опфатени сите
ученици во одделенска настава односно 94 ученици. Со оваа кампања вкупно биле опфатени 271
дете.Сообраќајните едукативни предавања беа интерактивни, каде со помош на сообраќајниот
буквар 1 беше ставен акцент на одредени ситуации кои беа потенцирани како опасни за децата и
беше дискутирано како е правилно да се постапи во тие ситуации. Во текот на предавањето беа
користени сообраќајните лектири, боенки и распореди за часови кои беа обезбедени од
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.Во соработка помеѓу
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево и Центарот за подршка
на лица со интелектуална попреченост „Порака“ од Македонска Каменица се реализираше
сообраќајната едукација „Безбедно учество во сообраќајот“. На крајот од образложението, таа
истакна дека индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2018 година
покажуваат дека во текот на годината се случени 36 сообраќајни незгоди каде 5 лица се здобиле
со тешки телесни повреди, 26 лица се здобиле со телесни повреди, а кај 12 сообраќајни незгоди
е предизвикана материјална штета, а индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата за
2019 година покажуваат дека изминатата година се случиле 34 сообраќајни незгоди во кои 7
лица се здобиле со тешки телесни повреди, 9 лица се здобиле со телесни повреди, а кај 18
незгоди е предизвикана материјална штета. Со цел подобрување на безбедноста на сообраќајот,
ОСБСП Делчево предлага поставување на технички средства за забавување на сообраќајот и на
следните локации: пред основното подрачно училиште „Ванчо Прке“ во с.Ѕвегор; на приодот кон
пешачкиот премин на Булевар Македонија кон основното училиште „Св.Климент Охридски“;на
приодот кон Средното училиште „Методи Митевски Брицо“, Спортската Сала и основното
училиште „Св.Климент Охридски“ поточно на улицата Ѓорче Петров и „Вера Јоциќ“.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Катица Трајкова Тасева која праша дали се планира поставување на
технички средства за забавување на сообраќајот на ул. „кеј на ослободување“ бидејќи на таа
улица има детски забавен парк, а возачите возат брзо и не ја почитуваат дозволената брзина?
Н.П.Мавродиева рече дека за ул. „Кеј на ослободување“ се размислува дали проблемот да
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се реши со поставување на технички средства за забавување на сообраќајот или да се реши со
определување на посебна зона, заради детскиот забавен парк, Спортско-рекреативниот центар и
паркот. Секако дека нешто мора да се преземе бидејќи навистина се вози многу брзо. Како
ОСБСП Делчево и како Општина Делчево размислуваме и предвидуваме решавање на проблемот
со палета мерки, рече таа.
Сашко Ивановски праша далис е размислува за поставување на видео надзор, камери за
непочитување на брзината, како и за многу други работи?
Н.П.Мавродиева рече дека поставување на видео надзор или камери е многу скапа работа
бидејќи треба да има посебен центар со вработени и многу финансиски средства кои ние како
Општина ги немаме. Освен град Скопје нема друга општина во РСМ која има поставено видео
надзор.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата
беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за реализирани активности на Општинскиот Совет за бебедност на сообраќајот на
патиштата-Делчево за 2019 година.
Шеста точка-Предлог-Годишна Програма за работа на Општинскиот Совет за бебедност на
сообраќајот на патиштата-Делчево
Образлагач и по оваа точка беше Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и
патишта која рече дека Годишната програма за работата на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата Делчево за 2020 година е изработена врз основа на законските
надлежности на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, Деловникот за работата на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево и Одлуката за
формирање на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево и истата е
во функција на реализација на нејзините цели, визија и мисија.Годишната програма на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево предвидува реализација
на активности за унапредување на сообраќајното воспитување и образование во училиштата и
спроведување на сообраќајно воспитни акции и манифестации, активности за унапредување на
безбедноста на патиштата во општина Делчево, активности за сообраќајно техничко уредување
во сообраќајот, активности за заштита на ранливите категории на учесници во сообраќајот,
превентивно – промотивни активности во безбедноста во сообраќајот,активности за научноистражувачки работи од областа на безбедноста во сообраќајот на патиштата и други активности
поврзани со безбедноста на сообраќајот во општина Делчево.Финансиските средства за
организација и реализација на активностите од Годишната програма за работата на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево за 2020 година, ќе бидат финансирани,
односно обезбедени од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а
согласно Програма за работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2020 година.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, аточката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ истата беше донесена.
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Седма точка-Предлог-Одлука за промена на назив и скратен назив на Локален историски,
археолошки, етнолошки и природно-научен "Музеј на град Делчево – Пијанец"-Делчево.
Образлагач по оваа точка беше Ванчо Новоселски-Советник за образование кој рече дека
со
оваа
одлука
по
барање
на
централниот
регистар
Називот
Локален
историски,археолошки,етнолошки и природно-научен Музеј на град Делчево-Пијанец Делчево во
ликвидација се менува и гласи: Локален историски, археолошки, етнолошки и природно-научен
"Музеј на град Делчево - Пијанец" Делчево.
Истоб така и скратениот назив "Музеј на град Делчево - Пијанец" Делчево во ликвидација, се
менува и гласи: "Музеј на град Делчево - Пијанец" Делчево.
Претседателот отвори претрес 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 промена на назив и
скратен назив на Локален историски, археолошки, етнолошки и природно-научен "Музеј на град
Делчево – Пијанец"-Делчево.
Осма точка-Предлог-Решение за разрешување и именување претставник на основачот во
Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
Образлагач по оваа точка поднесе Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина
Делчво кој рече дека со ова Решение Антонио Димитровски се разрешува од функцијата
претставник на основачот во Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево, на негово место
се именува Николчо Узунски за претставник на основачот во Училишниот одбор на СОУ
„М.М.Брицо“ за остатокот од мандатот, односно заклучно со 03.08.2021 година.
Претседателот отвори расправа и бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена,
а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе
Решението за разрешување и именување претставник на основачот во Училишниот одбор на
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
Деветта точка-Предлог-Програма за социјална заштита на Општина Делчево за 2020 година;
Точката ја образложи Сузана Петровска која рече дека оваа Програма поблиску ги уредува
подрачјата на социјална заштита, специфичните потреби на населението на Општина Делчево и
начинот на остварувањето на правото на социјалната заштита. Програмата го има предвид
самиот процес на децентрализација неговата специфичност и сложеност и функциите кои
постапно се пренесуваат од централно на локално ниво. Социјалната заштита во Општина
Делчево ќе се реализира во согласност со расположливите финансиски средства.Програмата
предвидува соработка со надлежниот Центар за социјална работа, односно со Министерството
за труд и социјална политика , приватниот сектор , невладините организации и секако со Советот
за социјална заштита на Општина Делчево и Советот за социјална заштита на планскиот регион.
Од увидот во реализирањето на Локалниот Акционен план за социјална заштита 2019-2021, како
и на состојбите и потребите на различните социјални групи на ниво на општина Делчево, Советот
за социјална заштита на Општина Делчево ги утврди следните активности за делување за 2020
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година:Идентификација на сите ризични групи на ниво на општината;Увид и располагање со
релевантни податоци;Анализа на податоци и состојби, вршење на споредбени
анализи;Идентификација на приоритетните интервенции(мерки и форми на социјална
заштита,Идентификација на релевантни социјални сили(институциите, НВО, приватен сектор
итн.);Следење, утврдување и анализа на постигнатите резултати и реализирани активности од
имплементирањето на планот и програмата за социјалнба заштита на Општина Делчево,Редовна
комуникација, средби и размена на податоци и информации со сите социјални сили на ниво на
општината;Транспарентното работење и објавување на годишни извештаи од
имплементирањето на планираните активности според планот за социјална заштита;Предлог на
нови програми и форми на социјална заштита (давање на социјални услуги од страна на
лиценцирани даватели на социјални услуги во општината);
За унапредување на социјалната заштита во Општина Делчево, потребно е воведување на
социјални услуги кои се индивидуализирани и прилагодени на конкретните потреби на
корисникот и семејството, што подразбира целосна, усогласена и благовремена проценка, со
висок степен на учество на семејството и неговите членови, но и на други релевантни лица од
животната средина на корисникот во проценката и планирањето на потребните интервенции.
На корисниците им е потребна отворена и достапна интервенција, заснована на соодветна
проценка и јасен план во кој се земени во предвид потенцијалите на давателите на социјални
услуги како и нивна активна вклученост во подготовката и реализацијата на интервенциите. На
ваков начин се зголемува и професионалната одговорност на стручните работници за
резултатите од работата.
Во таа насока, за унапредување на системот на социјална заштита како клучни и приоритетни
области во кои треба да се воведат промени кои ги има наведено во самата
Програма.Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде обезбедено од
проекти/донации и средства од Буџетот на Општина Делчево во вкупен износ од 7.035.760,00
денари.За активностите од областите, што не ги опфаќа Програмата, а кои со својата актуелност,
квалитет и општествен интерес ќе се појават дополнително во текот на 2020 година, ќе бидат
предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина Делчево, истакна
С.Петровска.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точкта ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Програмата за социјална заштита
на Општина Делчево за 2020 година.
Десетта точка-Деловник за работа на Комисијата за еднакви можности;
Образлагач и по оваа точка беше Сузана Петровска-Координатор на Комисијата за
еднакви можности истакна дека секоја комисија треба да има свој Деловник за работа.
Изработката на овој Деловник е една од активностите на КЕМ предвидена во Програмата и
Акциониот план на КЕМ Делчево.Доколку ве инетерсира нешто подетално, повелете, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
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Со 14 гласа „ЗА“, Советот на општина Делчево го донесе
Комисијата за еднакви можности.

Деловникот за работа на

Единаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување вредност на бодот за пресметување на
платите на административните службеници во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Точката ја образложи Б.Симовска која рече дека со Одлуката на Владата на РСМ за
утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници
за 2020 („Сл.весник на РСМ“ бр.276/19) и Законот за административни службеници, се утврдува
вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година и таа
изнесува 81,6 денари.
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 вредност
на бодот за пресметување на платите на административните службеници во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево.
Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување максимален износ на вредноста на бодот
за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
И оваа точка ја образложи директорката на ОЈУДГ „Весели Цветови“ која истакна дека во
врска со Одлуката на Владата на РСМ за утврдување на максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на платите на давателите на јaвни услуги и на директорите на јавните
установи за деца („Сл.весник на РСМ“ бр.13/2020), се предлага Одлука за утврдување на
максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на плата на давателоите на услуги и
директорот на ОЈУДГ „Весели Цветови“ во всина од 81,6 денари.
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
максимален износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни
услуги и директорот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување вредност на бодот за пресметување на
платите на помошно-технички лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево која рече дека се утврдува вредност на бод за пресметување на платите на помошнотехнички лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево врз основа на потпишана Спогодба
меѓу Министерството за труд и социјална политика и вредноста е иста како и на претходните
вработени, односно 81,6 денари.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
10

Со 14 гласа „ЗА“, Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување вредност
на бодот за пресметување на платите на помошно-технички лица вработени во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево.
Четиринаесетта точка-Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево за првото полугодие од учебната 2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчев кој истакна дека до сите членови на Советот е доставена скратена верзија од
извештајот и еден примерок оригинал до претседателот на Советот. Извештајот ги содржи сите
податоци за училиштетео:лична карта, општи податоци, структура, Мисија и Визија, наставен
план, наставни програми, реализација на настава, оценување, воннаставни активности, број на
ученици, број на изостаноци, успех и др. Бројот на учениците и бројот на изостаноците во однос
на ланската година се намалени.Доколку ве интересира нешто посебно или имате прашања,
повелете, рече директорот.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување на
Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за првото
полугодие од учебната 2019/2020 година.
Петнаесетта точка-Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за
јавно осветлување на иматели на електрични броила за мерење на електрична енергија;
Образлагач по оваа точка беше Кире Цоневски-Соработник за превенција, заштита и
спасување кој рече дека оваа одлука е изготвена врз основа на барање на повеќе граѓани кои
имаа објекти во населените места наведени во член 1 на оваа одлука. Имено, Законот за
комунални такси го дозволува тоа во член 6 став 2 каде стои:„ Се ослободуваат од плаќање на
комунална такса од членот 3 став (1) точка 10 на овој закон имателите на броила за мерење на
електрична енергија во населените места каде што нема јавно осветлување“. Затоа, предлагаме,
Советот на Општина Делчево да ја донесе оваа одлука, т.е. да се ослободат од плаќање на
комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување имателите на електрични
броила за мерење на електрична енергија без јавно осветлување во следните населени места со
објекти:Населено место со објекти ,,Манастирски ендек“ (од левата страна на ,,Манастирски
ендек до крајот на м.в.„Брежјето“, населено место со објекти „Долни Бавчи“ и населено место со
објекти „Студена чешма“. Доколку во наредниот период се постави систем за јавно осветлување
имателите на објекти на споменатите населени места ќе бидат дополнително задолжени со
наведената такса.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ во
неколку наврати предлагале да се донесе одлука за ослободување од комунална такса за јавно
осветлување за граѓаните кои се на привремена работа во странство но досега не била
предложена ваква одлука и затоа праша дали со носењето на денешнава одлука нема да бидат
онеправдани на некој начин овие граѓани?
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Кире Цоневски рече во урбаниот опфат не може да се ослободи било кој имател на
електрично броило. Инаку,согласно законот, со комунална такса, се задолжуваат сите иматели на
електрични броила. Оваа одлука, конкретно се однесува на ослободување населени места каде
нема поставено ситем за јавно осветлување, а имателите на електрични броила се задолжени и
покрај тоа што нема ситем за јавно осветлување.
Претседателот на Советот рече дека е потребно од страна на службите да се разгледа
можноста и да се изготви една општа/генерална одлука за ослободување од комунална такса во
сите населени места каде нема поставено улично осветлување.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за ослободување од
плаќање на комунална такса за јавно осветлување на иматели на електрични броила за мерење
на електрична енергија
Шеснаесетта точка-Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2019-2020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
кој рече дека во учебната 2019/2020 во СОУ „М.М.Брицо“ се запишале374 ученика, од кои во
гимназиско образование 326 916 ученици повеќе од ланската година) и 48 ученици во стручните
паралелки. Во текот на наставната година наставата ја напуштиле или се испишале 4 ученици од
прва година 2 ученика од I-2 клас, по сопствено барање биле префрлени во I-4 клас, така што на
крајот на учебната година имало 371 ученик. Средниот успех на ниво на училиште е 3,83 во
гимназиски паралелки и 3,05 во стручните паралелки. И во овој извештаен период интензивно
работиме на подобрување на дисциплината, редовноста на учениците и посветуваме големо
внимание на талентираните ученици, а преземаме мерки и за учениците кои се
недисциплинирани и склони на испади. Морам да истакнам дека и во овој извештаен период
имаме ученици со освоени награди на регионални и државни натпревари по повеќе наставни
предмети од кои особено сакам да ја истакнам Верица Ѓеорѓиева која под менторство на
професорката Марина Конева обезбеди учество на Олимпијада во Јапонија, доколку имате
прашања, повелете, рече директорот.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Билјана Ѓеорѓиевска која праша зошто успехот е најдобар во втора
година,кои се причините затоа?
Директорот рече дека едноставно таква е генерацијата, можеби најдобра во последните
10 години е токму таа генерација.
Бидејќи никој друг не се јавуваше забор, расправата беше затворена,а точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување на
Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2019-2020 година.
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Седумнаесетта точка- Предлог-Одлука за приоритетен предлог за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби;
Образлагач по оваа точка во отсуство на Тони Стоименовски беше Кире Цоневски кој рече
дека одлуката се однесува на утврдување намена и приоритет намената на проектот „Изградба
на Дел од велосипедска патека од Делчево до место викано Илин Камен“.Проектот ќе биде
поднесен до Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, а по програмата
за за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2020 година. Проектираната
инвестиција со вклучен ДДВ изнесува 4.999,893.25денари.За реализација на проектот „Изградба
на Дел од велосипедска патека од Делчево до место викано Илин Камен “. во должина од 720
метри потребно е да се обезбеди учество од буџетот на општина Делчево од 10%.Средствата
потребни за реализација на проектот „Изградба на Дел од велосипедска патека од Делчево до
место викано Илин Камен“, ќе се обезбедат од Министерството за локална самоуправа-Биро за
регионален развој, а по Програмата за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
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 приоритетен предлог
за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
Пред завршувањето на седницата процедурално за збор се јави Славица Димитрова која
рече дека се крши Законот за локална самоуправа бидејќи членот на Советот Николчо Ситновски
постојано е отсутен од седниците на Советот, а на седниците за оправданоста на отсуството не се
одлучува согласно ЗЛС.
Претседателот на Советот рече дека пред 4-5 седници тој како претседател на Советот ја
ставил на гласање оправданоста на отсуството за Н.Ситновски, но од страна на координаторот на
советничката група на ВМРО ДПМНЕ било кажано дека нема потреба да се гласа. Согласно
Деловникот и Статутот секое отсуство од седниците на Советот, се пријавува до претседателот на
Советот. Во конкретниот случај кога јас имам добиено е-маил или порака дека Н.Ситновски не е
во состојба да присуствува на седница на Совет, отсуството се евидентира како оправдано и тоа е
евидентирано во секој записник кој секогаш едногласно се усвојува. Кога немам добиено
известување, е-маил или порака, отсуството се евидентира како неоправдано, рече Д.Маневски,
претседател на Советот на Општина Делчево.
Со исцрпувањето на дневниот ред, 35.седница на Советот на Општина Делчево, заврши со
работа во 15:20 часот.
Записникот го водела,
Снежана Трајкова

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски
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