Совет на Општина Делчево
Број 09-857/2
20.05.2020 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 40.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 20.05.2020 година (среда), 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. Билјана Ѓеоргиевска
12. Кристи Стојковски
13. Вице Стоиловски
14. Дијана Јосифовски
Оправдано отсутен беше Николчо Ситновски.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски, претседател на Советот на Општина Делчево.
За 40.седница на Советот на Општина Делчево тој го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 39.седница
1.Предлог-Олука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;
2.Предлог-Одлука за доделување парична награда за најдобри 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево;
Образлагач: Шабан Багашов-Раководител на Секторот за финансиски прашања.
3.Предлог-Програма за работа на Одделението за превенција, заштита и спасување;
Образлагач: Кире Цоневски-Сореботник за превенција, заштита и спасување.
4.Предлог-Одлука за утврдување приоритетен инвестициски потпроект;
5.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за потпишување на
Договор за грант;
6.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за измирување
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Делчево;
7.Предлог-Одлука за времено финансирање на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „МалешПијанец“ од Општина Делчево како соосновач;
8.Предлог-Одлука за плаќање на членарина на Општина Делчево како соосновач на Здружение за рурален развој
Локална Акциона Група „Малеш-Пијанец“ за 2020 година;
9.Предлог-Одлука за урбанистичка ревизија на општина Делчево;
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Образлагач: По точките од 4 до 9-Тони Стоименовски-Советкик за поддршка на ЛЕР.
10.Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена различна од итрврдената во важечко –
планска документација зграда бр.1 –објект со намена А4 викенд куќа по барање на Сашко Марковски;
11.Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за изградба на
пешачка улица кон ул.„Илинденска“ на дел од к.п.бр.6496, КО Делчево-општина Делчево;
12. Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1,2 и 3 - општина Делчево;
13. Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на Улица 1 во с. Вирче, к.п. бр 2890, КО Вирче, општина Делчево;
14.Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на Улица 2 во с. Вирче, дел од к.п. бр 5563, КО Вирче, к.п. бр.2973, КО Вирче-општина Делчево;
15.Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, КО Стамер-општина Делчево;
16.Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, дел од к.п. бр.3190 и дел од 3072 КО Стамер-општина Делчево;
17. Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за доводен
цевковод со резервоар и пристапен пат до резервоар КО Тработивиште, општина Делчево;
18. Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за дел од
доводен цевковод со прекидна комора на к.п.бр.2822 КО Тработивиште, општина Делчево;
19.Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за дел од
доводен цевковод со резервоар на к.п.бр.8426 КО Делчево, општина Делчево;
Образлагач: По точките од 10 до 19- Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.
20.Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2020 31.03.2020 со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево
21.Предлог-Решение за разршување и именување претставник на Локалната самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом „Гоце Делчев“;
22.Предлог-Одлука за парична помош по барање на Љупчо Темелков од с. Тработивиште;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево.
23.Предлог-Одлука за усвојување на Листа на информации од јавен карактер на Општина Делчево;
Образлагач: Џулиета Мемедова-соработник за односи со малцински заедници.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и дневниот ред беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ истиот беше усвоен.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 39. седница на Советот.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и Записникот беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 39.седница на Советот на Општина
Делчево.
Прва точка-Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2020
година;
Оваа и втората точка-Предлог-Одлука за доделување парична награда за најдобри 10 матуранти во СОУ
„М.М. Брицо“-Делчево, ги образложи Шабан Багашов кој рече дека се однесува на измена на распоред на средства
во Буџетот за 2020 година, а за обезбедување на средства за награда на 10-те најдобри матуранти од СОУ
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„М.М.Брицо“-Делчево. Како што ви е познато на сите заради пандемијата со Коронавирусот, 10-те најдобри
матуранти не можат да одат на наградното патување што го доделува Општината и затоа, на предлог на
Градоначалникот на Општина Делчево, ќе им се додели парична награда. И оваа и втората одлука се однесуваат на
една иста работа. Имено, се прави имзена на распоредот на средства од ставката 420220-патувања во странство
252.000 денари се ставаат на ставката 464120-млади таленти.
Претседателот отвори расправа по првата точка.
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 измена на распоредот на средства во
Буџетот на Општина Делчево за 2020 година.
Претседателот отвори расправа и по втората 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 доделување парична награда за
најдобри 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево.
Трета точка-Предлог-Програма за работа на Одделението за превенција, заштита и спасување;
Образлагач по оваа точка даде Кире Цоневски-Сореботник за превенција, заштита и спасување кој рече дека
оваа Програма се донесува врз основа на член 9 од Законот за заштита и спасување. Тој рече дека Одделението за
превенција заштита и спасување при општина Делчево за 2020 година ќе спроведува мерки и активности согласно
законските норми предвидени за сегментите кои се од областа на превенција, заштита и спасување на граѓаните и
материјалните добра од елементарни и други непогоди, како и мерки и активности кои редовно се спроведуваат, а
со цел превентивно делување заради заштита на животот и здравјето на населението на територијата на Општината.
Во оваа Програма се опфатени мерките и активностите кои Одделението во соработка со другите надлежни субјекти
ќе ги спроведе, како и финансиската рамка која е потребна за остварување на истите мерки за 2020 година. Тој
истакна дека во рамки на Одделението, а во насока на превенција заштита и справување од пожари десјтвува и ТППЕ
Делчево, кое нешто е регулирано со измените во Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникари на
РМ.Отпочнат е процес за ревитализирање на ,,Просторните сили,, при општина Делчево, кои како единица се
регулирани во Законот за заштита и спасување. За оспособување на овие сили и нивно ставање во потполна
функција, потребно е превземање на неколку мерки и активности за кои се потребни материјално-финансиски
средства од Буџетот на општина Делчево. Во оваа програма се наведени активности и мерки за заштита од поплави,
како и општи мерки за заштита на населението од заразни болести и справување со пандемијата од Коронавирусот.
Во продолжение повеќе беше дискутирано за дезинсекцијата, т.е. прскањето против комарци, дали да биде
теристичко или авионско при што образлагачот истакна дека од страна на надлежната санитарна инспекторка на
Центарот за јавно здравје има допис со напомена да се спроведе постапка со преговарање без објавување на јавен
оглас.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Ванчо Велиновски кој го праша образлагачот дали е законски дезинсекцијата да биде со
теристичко или авионско прскање?
К.Цоневски рече дека законот го дозволува и тоа и тоа, но инспекторката инсистира дезинсекцијата да се
изврши од страна на Центарот за јавно здравје Кочани.
Славица Димитрова рече дека според неа треба да се почитуваат препораките и забелешките наведени во
Записникот на инспекторката.
Кире Цонесвки рече дека досегашното искуство покажува дека нема ефект од ларвистичкото и теристичкото
прскање кое го прави Центарот за јавно здравје Кочани, но инспекторката најави дека ќе има санкции за општината
и затоа барам ваше мислење.
Кире Тренчевски рече дека не му е јасно како општината може да биде казнета од страна на инспекторката
ако законот дозволува 2 опции за дезинсекција. Секако дека треба да се направи тоа што е поефикасно.
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Драган Маневски рече дека за ова прашање било дискутирано и на една од претходните седници, битно е
да има ефект од прскањето, а не само да се постапи по некои препораки, а да нема ефект. Авионското прскање е
поефикасно, но исто така е и поскапо, плус тоа имаме и ситуација со Коронавирусот.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека со теристичкото прскање ништо нема да се постигне, а средствата-120.000 ќе
бидат потрошени, авионското прскање би било поефикасно, важно е да нема комарци кои се потенцијални
преносители на заразни болести.
За збор се јави Градоначалникот кој рече дека на ИПР се разговарало да се изврши авионско прскање на
целата територија бидејќи само така ќе има ефект, а за таа цел дел од средствата ќе бидат од страна на ИПР. На
состанокот биле присутни и претставници на Државниот саниртарен инспекторат, претставниви на МЗЖС,
претставници на ЦЈЗ и заклучок е дека од авионското прскање има повеќе ефект, но ситиуацијата со Коронавирусот
усложнува многу работи. Се јавуја непредвидени трошоци за борба со вирусот и секаде фалат финансиски средства,
но битно е да се најде решение, битно е да се изврши прскање на сите водни површини на територијата на Делчево.
Билјана Ѓеоргиевска праша имајќи предвид дека е мај месец, а Програмата е за 2020 година, дали се
преземени некои активности по оваа Програма, дали нешто е спроведено од неа и дали Општината ги плаќа
анализите на водата?
К.Цоневски рече дека е спроведена обука за припадниците на Просторните сили, дека се набавени средства
за дезинфекција за справување со COVID 19, спроведена е обука за ракување со противпожарните возила и
справување со поплави, предвидена е исплата на надоместокот на припадниците на Просторните сили.
Во врска со прашањето на Билјана Ѓеоргиевска- дали Општината ги плаќа анализите на водата, одговор
даде Градоначалникот кој истакна дека аналзите ги плаќа ЈКП „Брегалница“-Делчево.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата беше ставена
на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево, ја донесе Програмата за работа на Одделението за
превенција, заштита и спасување.
Четврта точка-Предлог-Одлука за утврдување приоритетен инвестициски потпроект;
Оваа точка ја образложи Т.Стоименовски кој рече дека со оваа одлука се дава приоритет на инвестицискиот
потпроект “Одделување на фекалната од атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015, 29/2019 и 277/2019), донесена
врз основа на Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“. Финансиската рамка
на потпроектот е определена согласно предвидената инвестициска вредност на истиот и изнесува 10.938.490,00
денари и ДДВ 1.968.928,00 денари, изразена вкупно 12.907.418,00 денари.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека е добро што се започна со реализација на овој проект којшто
бил започнат од страна на претходниот градоначалник и го праша образлагачот за опфатот на овој проект, кој
простор ќе биде опфатен од населбата „Милково Брдо“?
Т.Стоименовски рече дека со овој проект ќе бидат опфатени улици во централниот дел на населбата, речиси
1/2, како и ул. „Светозар Марковиќ“ и некои други улици од Централното градско подрачје каде што има колективни
станбени згради.
Сашко Ивановски рече зошто се чекаше 3 години за почнување со реализација на овој проект, имаше ли
некои оправдани причини за тоа?
Т. Стоименовски рече дека самиот процес се одвиваше во три фази, проектот првично започна во 2010
година со првата фаза кога по клуч беа доделени средства за изградба на фекална канализација во с. Вирче и Град,
втора фаза на овој проект е сега оваа одлука, а третата фаза ќе биде за населба „Ново Делчево“. Сами знаете дека
беа одржани неколку форумски сесии и дека според условите и стандардите на Светска Банка потребни се мкногу
документи кои мора да бидат согласно тие стандарди, немаше никакво намерно доцнење или застој, едноставно
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самата постапка е покомплицирана.
Градоначалникот на Општината рече дека најважно од се е дека со овој проект се решава долгогодишен
проблем на населението од „Милково Брдо“. Средствата се од Светска банка и затоа се потребни многу услови и
стандарди, инаку проектот е од сега, не е од претходниот градоначалник, иако тоа не е најважно. Тука нема место за
политика иако советникот Сашко Ивановски се обидува политички да дискутира.
За реплика се јави Сашко Ивановски кој рече дека неговата забелешка била добронамерна дека е добро и за
поздравување што се продолжува со овој проект.
Градоначалникот рече дека има проекти кои не можат да се реализираат во еден мандат и логично е да се
продолжат потоа бидејќи се во интерес на граѓаните. Инаку, од другата страна има многу изјави дека многу проекти
кои јас ги реализирам се продолжение на претходните градоначалници, тоа за мене не е лошо туку напротив добро
е, се решаваат децениски инфраструктурни проблеми на лужето и јас сум задоволен од тоа. Воопшто не е важно чиј
е проектор, важно е да реализираат.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата беше ставена
на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлука за утврдување приоритетен инвестициски
потпроект.
Петта точка-Предлог-Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за
потпишување на Договор за грант;
Точката ја образложи Тони Стоименовски кој рече дека со оваа одлука се дава согласност и овластување на
Градоначалникот на општина Делчево, за потпишување на Договорот за грант на инвестицискиот потпроект
“Одделување на фекалната од атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
Претседателот отвори расправа по точката и 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 давање согласност и овластување на
Градоначалникот на општина Делчево за потпишување на Договор за грант.
Шеста точка-Предлог-Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Делчево;
Точката ја образложи Тони Стоименовски кој рече дека во случај на непочитување на договорените услови
со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево, за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Делчево, во износ на искористените средства од
Договорот за грант кои ќе се склучат, а во врска со инвестицискиот потпроект “Одделување на фекалната од
атмосферската канализација на Милково брдо, Делчево“ согласно Одлуката за распределба на средства согласно
договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“. И оваа одлука, како и претходните
2 се согласно условите и барањата на Светска банка.
Претседателот отвори расправа по точката и 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 давање согласност и овластување на
Градоначалникот на општина Делчево за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Делчево.
Седма точка-Предлог-Одлука за времено финансирање на Здружение за рурален развој Локална Акциона
Група „Малеш-Пијанец“ од Општина Делчево како соосновач;
Точката ја образложи Т.Стоименовски кој рече дека заради целосно комплетирање на предвидените
активностите на проектот за набавка на контејнери за селекција за отпад и урбани канти за отпадоци, од страна на
основачите на ЛАГ Малеш-Пијанец, треба да се обезбеди времено финансирање, кое ќе биде вратено од страна на
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ЛАГ Малеш-Пијанец после исплата на средствата од АФПЗРР.Учеството на Општина Делчево како времен трансфер е
105.600денари. Тој истакна дека за секоја од трите општини се обезбедени контејнери за селекција за отпад и
урбани канти за отпадоци, како и камери. Кај нас прво ќе бидат поставени во основните училишта, а потоа насекаде,
а ќе бидат поставени и 2 острова за селекција на отпад.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која праша дали сите канти
и контејнери се набавеним преку ЛАГ Малеш-Пијанец?
Т.Стоименовски рече дека 32 урбани канти и контејнерите за селекција на отпад се набавени преку ЛАГ
Малеш-Пијанец, останатите се преку ЈКП „Брегалница“.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за времено финансирање на Здружение
за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш-Пијанец“ од Општина Делчево како соосновач.
Осма точка-Предлог-Одлука за плаќање на членарина на Општина Делчево како соосновач на Здружение за
рурален развој Локална Акциона Група „Малеш-Пијанец“ за 2020 година;
Во врска со оваа точка Т.Стоименовски рече дека висината на чланарината на општина Делчево се
определува согласно одлуката на Управниот одбор на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш
– Пијанец“ и согласно методологијата по која општините од територијата на ЛАГ „Малеш – Пијанец“ ќе плаќаат
чланарина 2 денари по жител (согласно последниот спроведен попис од 2002 година).
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 плаќање на членарина на Општина
Делчево како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш-Пијанец“ за 2020 година.
Деветта точка-Предлог-Одлука за урбанистичка ревизија на општина Делчево;
Образлагач и по оваа точка бешеТони Стоименовски-Советкик за поддршка на ЛЕР кој рече дека
Урбанистичка ревизија на општина Делчево е изработенa за користење на грант средства од Вториот проект за
подобрување на општинските услуги имплементиран од Министерството за финансии MSIP-NCB-009-19, Проектот за
подобрување на општинските услуги- -„Реконструкција на општински улици“. Станува збор за улиците „М.Тито“, ул.
„7“ и „Вера Јоциќ“ во Делчево, како и во Стар Истевник, Стамер, Разловци, ветрен, Драмче и и илиово. Општина
Делчево корисник на грантот средствата ќе ги искористи согласно резултатите и приоритетите добиени од урбаната
ревизија.
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 урбанистичка ревизија на општина
Делчево.
Десетта точка-Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена различна од
утрврдената во важечко –планска документација зграда бр.1 –објект со намена А4 викенд куќа по барање на Сашко
Марковски;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-72 од 11.01.2016 г година, од страна на Сашко Марковски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект - со намена А4 – викенд кука , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден
на КП бр.5976/1 ко Делчево запишана во имотен лист бр. 10627 кој бесправен објект е во опфат на Генерален
урбанистички план, за Делчево а во зона со намена која е различна од предвидената намена во урбанистичката
документација, Г- ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Советот на Општина Делчево констатира дека за
истиот може да се изврши усогласување на намените и да се вклопи во идна урбанистичко планска документација.
Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата бепе затворена, а точката ставена на
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гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за вклопување на бесправно изграден
објект со намена различна од утрврдената во важечко –планска документација зграда бр.1 –објект со намена А4
викенд куќа по барање на Сашко Марковски.
Единаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за изградба на пешачка улица кон ул.„Илинденска“ на дел од к.п.бр.6496, КО Делчево-општина
Делчево;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека станува збор за Одлука за изработка на Урбанистичкопроектна документација-Проект за инфраструктура за изградба на пешачка улица кон ул.„Илинденска“ на дел од
к.п.бр.6496, КО Делчево-општина Делчево, односно потребата е да се обезбеди пристап до 4 локации.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за изградба на пешачка улица кон ул.„Илинденска“ на дел од к.п.бр.6496,
КО Делчево-општина Делчево.
Дванаесетта точка- Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1,2 и 3 - општина Делчево;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека оваа Предлог-Одлука се однесува на изработка на
Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци
1,2, и 3 – Општина Делчево опфатени со Општ акт за с. Ѕвегор к.п. бр 5183/1 и дел од 5184 KO Ѕвегор. Потребата за
Проект за инфраструктура за Реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1,2, и 3 – Општина Делчево опфатени со
Општ акт за с. Ѕвегор к.п. бр 5183/1 и дел од 5184 к.о. Ѕвегор во должина од 250 м1 е решавање на проблемот со
пристап до објекти на жителите на селотo.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за реконструкција на улици во с.Ѕвегор со краци 1,2 и 3 - општина Делчево.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за реконструкција на Улица 1 во с. Вирче, к.п. бр 2890, КО Вирче, општина Делчево;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на
Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура Реконструкција на улица 1 во с.Вирче к.п. 2890 ,
КО Вирче Општина Делчево.Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 1 во с.Вирче к.п.
2890, KO Вирче– Општина Делчево во должина од 200 м1 е решавање на проблемот со пристап до објекти на
жителите на селото .
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за реконструкција на Улица 1 во с. Вирче, к.п. бр 2890, КО Вирче, општина
Делчево.
Четиринаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за реконструкција на Улица 2 во с. Вирче, дел од к.п. бр 5563, КО Вирче, к.п. бр.2973, КО Вирчеопштина Делчево;
Г.Петровски рече дека оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 2 во с.Вирче дел од к.п. бр. 5563 , к.п. бр. 2973
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KO Вирче– Општина Делчево.Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица 2 во с.Вирче дел од
к.п. бр. 5563 , к.п. бр. 2973 ко Вирче – Општина Делчево во должина од 190 м1 е решавање на проблемот со пристап
до објекти на жителите на селото .
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за реконструкција на Улица 2 во с. Вирче, дел од к.п. бр 5563, КО Вирче,
к.п. бр.2973, КО Вирче-општина Делчево.
Петнаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, КО Стамер-општина Делчево;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој рече оваа Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко
проектна документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, ко Стамер –
Општина Делчево.Потребата за Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, ко
Стамер – Општина Делчево во должина од 250 м1 е решавање на проблемот со пристап до објекти на жителите на
селото .
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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 изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, ко Стамер – Општина
Делчево.
Шеснаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за реконструкција на улица во с. Стамер к.п. бр.3170, дел од к.п. бр.3190 и дел од 3072 КО Стамеропштина Делчево;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече оваа Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко
проектна документација - Проект за инфраструктура за Реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, дел од К.П.бр
3190 и дел од 3072 и со неа се решава проблемото со пристап до објекти на жителите на селото.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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 изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за реконструкција на улица во с.Стамер к.п. 3170, дел од к.п. бр.3190 и дел
од 3072 КО Стамер-општина Делчево.
Седумнаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за доводен цевковод со резервоар и пристапен пат до резервоар КО Тработивиште, општина Делчево;
Г.Петровски рече дека оваа одлука се однесува на Проект за инфраструктура за доводен цевковод со
резервоар и пристапен пат до резервоар КО Тработивиште, општина Делчево.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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 изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за доводен цевковод со резервоар и пристапен пат до резервоар КО
Тработивиште, општина Делчево.
Осумнаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за дел од доводен цевковод со прекидна комора на к.п.бр.2822 КО Тработивиште, општина Делчево;
Г.Петровски рече дека оваа одлука се однесува на Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со
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прекидна комора со резервоар на кп.бр.2822 КО Тработивиште, општина Делчево.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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 изработка на Урбанистичко-проектна
документација-Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со прекидна комора со резервоар на
кп.бр.2822 КО Тработивиште, општина Делчево.

Деветнаесетта точка-Предлог-Одлука за изработка на урбанистичко-проектна документација-Проект за
инфраструктура за дел од доводен цевковод со резервоар на к.п.бр.8426 КО Делчево, општина Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност кој рече дека оваа
одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура за дел од
доводен цевковод со Резервоар на кп. Бр.8426 KO Делчево – Општина Делчево.Потребата за Проект за
инфраструктура за дел од доводен цевковод со Резервоар на кп. Бр.8426 ко.Делчево – Општина Делчево е решавање
на проблемот со водоснабдување на жителите на општината .Доводниот цевковод и е со должина од околу 50 м1.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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 изработка на Урбанистичко-проектна
документација- Проект за инфраструктура за дел од доводен цевковод со резервоар на к.п.бр.8426 КО Делчево,
општина Делчево.
Дваесетта точка-Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот
01.01.2020 -31.03.2020 со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој рече дека
накусо ќе го образложи овој извештај, адоколку има прашања, тој и сметководителот, ќе дададат одговор.Тој
истакна дека овој извештај е за првиот квартал и дека во првите 3 месеци од годината ЈКП „Брегалница“-Делчево
покажува негативен финансиски резултат од 561.841,00 денари. Тоа пред се се должи на намалената потрошувачка
на вода поради неработењето на локалите и институциите заради пандемијата со Коронавирусот. Вкупните приходи
се намалени за 35% во однос на истиот период 2019 година, но успешно се сервисираат тековните трошоци и
исплатата на платите на вработените. Долгот кон УЈП, последните две рати исто така не се платени, во наредниот
период се надевам на поголем прилив на средства и уште поуспешно сервисирање на тековните трошоци. Доколку
имате прашања, повелете, рече директорот на ЈКП „Брегалница.
Претседателот отвори расправа и за збор се јави Билјана Ѓеоргиевска рече дека овој извештај е за 1,2 и 3
месец 2020, Пандемијата е прогласена од 15 март, а има загуба 561.841,00 денари, сигурно има други причини за
тоа, не е само пандемијата. Ме интересира за што се потрошени средствата на ставката расходи 404- Потрошени
резервни делови 353.272 (137.861 во 2019), а од друга страна имата набавено нови возила и нови машини, малку е
нелогично, рече таа.
Директорот на ЈКП „Брегалница“-Делчево рече дека сигурно имало потреба, а резервни делови нарачуваат
раководителите на секторите за „вашите инвестиции,, набавени во ваше време“, стари и амортизирани возила ФАП,
БМВ, Мерцедес, ИВЕКО.
Билјана Ѓеоргиевска рече дека не е важно кога се набавени некои возила и праша кога ќе биде набавено
новото возило за смет кое досега неколкупати го најавивтре, рече таа.
Директорот на ЈКП „Брегалница“-Делчево рече дека во овој период се направени инвестиции од 14 милиони
денари, обновен е машинскиот и возниот парк, успешно се враќа долгот кон УЈП поради несовесно работење на
претходните директори, а вие постојано зборувате за ставката за резервни делови. Новото возило за смет не знам
точно кога ќе биде доделено на ЈКП бидејќи тоа не зависи од нас.
Градоначалникот рече дека е точно оти има потреба од ново возило за собирање отпад бидејќи тие со кои
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сега се собира навистина се амортизирани и тешко се одвива работата со нив. Претходните години се трошеле по 2
милиони денари за резервни делови, така што сегашните 300.000 се занемарливи во однос на претходните. Од
страна на Регионалното ЈП за управување со отпад е ветено едно возило за собирање на комунален отпад на нашата
општина и мислам дека постапката за нивна набавка е преку ЕУ, не знам дали е завршена, дали се набавени и кога
ќе бидат доставени до општините. Интенцијата на мене како градоначалник е да се обнови возниот и машинскиот
парк на ЈП и самите гледате дека тоа го правиме, рече градоначалникот.
Влатко Величковски рече дека прашањата на советниците од опозицијата се легитимни, нормално е да
прашуваат за она што ги интересира, но исто така факт е дека навистина во ЈП се направени инвестиции од 14
милиони денари. Исто така факт е дека ЈКП имаше застарена механизација, возила по 20 години и возила кои
постојано се дефект што подразбира и резервни делови за нив.
Сашко Ивановски побара одговор за конто 703 набавна вредност на продадени материјали-74.509, што е
отуѓено?
Марија Сумрачка рече дека прашањето ќе биде одговорено писмено.
Билјана Ѓеоргиевска побара одговор на што се дои загубата од 561.841,00 денари.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, претседателот ја затвори расправата и ги замоли директорот и
сметководителот, да досатават писмен одговор на овие прашања, а точката ја стави на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина донесе Заклучок за усвојување на Тримесечниот извештај
за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2020 -31.03.2020
Дваесет и прва точка-Предлог-Решение за разршување и именување претставник на Локалната самоуправа во
Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“;
Образложение по точката поднесе Драган Маневски кој истакна дека до Советот на Општина Делчево е
доставено барање од страна на Соња Михаиловска за разрешување од член на УО на ЈЗУ Здравствен дом „Г.Делчев“.
За таа цел е изготвено Решение кое ви е доставено со материјалите и во кое се предлага за нов член да биде Соња
Мавродиева Георгиевска.
Беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Решението за разршување и именување
претставник на Локалната самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“.
Дваесет и втора точка-Предлог-Одлука за парична помош по барање на Љупчо Темелков од с. Тработивиште;
Образлагач по точката беше Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево кој истакна дека
оваа точка се однесува за парична помош на Љупчо Темелков од с. Тработивиште за опожарена смејна куќа. Случајот
ви е познат на сите, има документација, Записник од МВР, согласно разговорите со Градоначалникот се предлага
сума од 30.000 денари.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за парична помош по барање на Љупчо
Темелков од с. Тработивиште.
Дваесет и трета точка-Предлог-Одлука за усвојување на Листа на информации од јавен карактер на Општина
Делчево;
Образлагач по точката Џулиета Мемедова-соработник за односи со малцински заедници која рече дека на
дневен ред е точката Одлука за усвојување на Листа на информации од јавен карактер на Општина Делчево која е
законска обврска на нас како Општина. Листата на информации од јавен карактер е изготвена и потврдена од страна
на градпначалникот и предлагам да ја донесете Одлуката за усвојување на Листа на информации од јавен карактер
на Општина Делчево. Доколку имате прашаеа, повелете, рече таа.
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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 усвојување на Листа на информации од
јавен карактер на Општина Делчево.
Со исцрпувањето на дневниот ред, 40.седница на Советот на Општина Делчево заврши со работа во 15:40
часот.

Записникот го водела,
Снежана Трајкова

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

11

