Совет на Општина Делчево
Број 09-526/2
15.03.2018 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната Осма седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 30.03.2018 година (петок), во салата на ООУ
Прке“со почеток во 14.00 часот.
На седницата присуствуваа 14 членови на Совет и тоа:

„Ванчо

1. Драган Маневски
2. Сашко Ивановски
3. Дејан Георгиевски
4. Јулија Крстевска
5. Влатко Величковски
6. Вице Стоиловски
7. Кирил Тренчевски
8. Ванчо Велиновски
9. Катица Трајкова Тасева
10. Славица Димитрова
11. Сашко Јовановски
12. Кристи Стојковски
13. Дијана Јосифовски
14. Билјана Ѓеоргиевска
Оправдано отсутен беше Николчо Ситновски.
На седницата исто така присуствуваа: Александар Николов -претставник на ИПР,
Љупчо Прачкоски, ВД Директор на СОУ „М.М.Брицо“, Горан Велков-ВД Директор на ООУ
„В.Прке“, Билјана Симовска, ВД Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“, Розета Цонева, ВД
Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево, Зорка Котев, Виш соработник за урбанизам,
Стефанија Стојчевска, Виш соработник за јавни набавки, Кире Цоневски-соработник за
превенција и спасување, Маја Стоименовска, соработник за работа со ГИС.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски-претседател на Советот
на Општина Делчево, кој за 8. седница на Советот на Општина Делчево го предложи
следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 7.седница
1. Годишен Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источно-планскиот
регион за 2015-2019 година за 2017 година со Заклучок за усвојување;
2. Извештај за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2017
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Претставник на Источно-планскиот регион.
3. Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2017/2018 година
со Заклучок за усвојување;
4. Предлог-Одлука за усвојување на Предлог-Планот за запишување на ученици во Прва
година во СОУ „М.Н.Брицо“-Делчево за учебната 2018-2019 година;
Образлагач: Љупчо Прачкоски-ВД Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
5. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2017/2018 година
со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Горан Велков-ВД Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
6. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа

по барање на Стефчо Петровски;
7. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Ванчо Петровски;
8. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Митко Јовевски;
9. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по
барање на Трајчо Миленковски;
10. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-помошен објект
по барање на Трајчо Миленковски;
11.Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Трајчо Миленковски;
Образлагач:Зорка Котев-Виш соработник за урбанизам.
12.Предлог-Одлука за давање на користење недвижни ствари-канцеларија во општинска
сопственост без надомсток на Влада на РМ, Агенција за промоција и поддршка на
туризмот во РМ;
Образлагач: Стефанија Стојчевска-Виш соработник за јавни набавки.
13.Предлог-Програма за управување со отпад за 2018 година во општина Делчево;
Образлагач: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на животна средина и
комунална инфраструктура.
14.Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот на граѓаните во
извршување на должностите во Просторните сили за заштита и спасување при
Општина Делчево.
Образлагач: Кире Цоневски-Соработник за превенција и справување со кризна заштита и
спасување.
15.Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2019 година со
Заклучок за усвојување.
Образлагач: Билјана Симовска-ВД Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
16. Годишен План за вработување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2018 година со
Заклучок за усвојување;
17.Годишен План за вработување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2019 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач:Розета Цонева-ВД Директор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево.
18.Предлог-Одлука за определување на тарифа на авто-такси превозот на подрачјето на
Општина Делчево;
Образлагач: Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и патишта.
19.Дополнување на Листа за определување на имиња на улици , плоштади , мостови и на
други инфраструктурни објекти;
Образлагач: Маја Стоименовска-Претседател на Комисијата за определување на имиња на
улици , плоштади , мостови и на други инфраструктурни објекти.
20.Предлог-Одлука за основање на Совет на млади на општина Делчево.
Образлагач: Ивана Ивановска-Правник во Општина Делчево.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој во
името на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата предложи дневниот ред за
8.седница на Советот на Општина Делчево, да се дополни со Предлог-Одлука за
разгледување на состојбата во општина Делчево по воведувањето на Законот за
двојазичност во Република Македонија и донесување на Предлог-Одлука за негова
непримена во општина Делчево. Овие предлози тој ги образложи со тоа што тие биле ставени
и во Изборната програма на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата и истакна дека во Делчево во
најголем процент живеат Македонци и мал процент на Роми и Турци. Смртам дека и вие
треба да ни дадете поддршка за овие одлуки бидејќи истиот закон и неговата

употреба/примена ќе има несогледиво лоши последици за сите нас. Исто така,самиот закон е
недоречен и контрадикторен, истакна С.Ивановски.
Кирил Тренчевски рече дека Законот за употреба на јазиците се уште не е во сила и
не е во ред да се дискутира за закон кој не е во сила или да се предлагаат одлуки во врска
со тој закон.
Претседателот на Советот рече дека како прво Законот за употреба на јазиците се
уште не стапил во сила и не е објавен во „Сл.весник на РМ“. Како второ Советот на општина
Делчево има сосема други надлежности кои се утврдени во Законот за локална самоуправа,
Статутот и Деловникот и не е во надлежност на Советот да оценува дали некој закон е
уставен или не. Доколку, вие сакате да добиете некои политички поени на оваа тема е друга
работа, јас како претседател на Советот сметам дека не треба да правиме циркус од Советот
и да расправаме за нешто што не е во наша надлежност и за закон кој се уште не стапил во
сила, рече тој.
Сашко Ивановски рече дека тој воопшто не рекол дека законот е уставен или не, туку
дал предлог да се стават на дневен ред одлуки кои се во интерес на граѓаните на општина
Делчево со цел да се спречи спроведувањето на законот на територијата на општина
Делчево.
Претседателот на Советот рече дека на гласање може да се стави предлогот на
С.Ивановски и советниците со гласање да се произнесат по предлогот, а без гласање за
предлогот не може да се стави на дневен ред одлука која не е во надлежност на Советот.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по предложениот дневен ред,
беше затворена и на гласање беше ставен предлогот на Сашко Ивановски, дневниот ред за
8.седница да биде дополнет со следните точки:
-Предлог-Одлука за разгледување на состојбата во општина Делчево по воведувањето на
Законот за двојазичност во Република Македонија и донесување на Предлог-Одлука за
негова непримена во општина Делчево;
Со 6 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“, воздржани нема, Советот на Општина Делчево не го
прифати предлогот за дополнување на дневниот ред.
Претседателот на Советот рече дека не е ни време ни место за политичко
профитерство и дека не е во ред да се даваат предлози за дополнување на дневниот ред кои
не се во надлежност на Советот.
Сашко Ивановски рече дека Статутот и Деловникот даваат можност секој член на
Советот да даде предлози за дополнување на дневниот ред. Што се однесува до забелешката
дека неговиот предлог не е во надлежност на Советот, тој рече дека на Советот се
разгледувале и др.точки кои не се негова надлежност.
Влатко Величковски рече дека е точно оти членовите на Советот имаат право да
предлагаат дополнувања на дневниот ред, но предлагањето на вакви одлуки (за закон кој се
уште не стапил во сила) директно на некој начин значи повикување на граѓаните на
непочитување или граѓанска непослушност, што е апсурдно и недозволиво за една
институција како што е Советот. Сметам дека Вашиот предлог е неодговорен и несериозен,
Советот не е таа институција која ќе дава оцени дали некој закон е во ред/уставен или не е
во ред/неуставен.
Претседателот на Советот рече дека било кој закон по неговото стапување во сила
може да биде оспорен пред Управен суд и тоа може да го направи и советничката група на
ВМРО ДПМНЕ.
На гласање беше ставен дневниот ред за 8.седница.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред за 8.седница.
Прва точка-Годишен Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на
Источно-планскиот регион за 2015-2019 година за 2017 година со Заклучок за
усвојување;
Образложение по оваа точка и по втората точка-Извештај за работењето на
Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2017 година со Заклучок за
усвојување, поднесе Александар Николов кој рече дека ќе ги образложи и двете точки
бидејќи се поврзани една со друга. Првата точка е извештај кој се однесува на
спроведувањето на Програмата за развој на Источно-планскиот регион за 2015-2019 година

за 2017 година. Како што истакна А.Николов, во координација со 11 (единаесет) единици на
локалната самоуправа во состав на регионот, Центарот за развој на Источниот плански
регион реализирал активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети во
програмата и годишниот акционен план. Со овој извештај се опфатени проектите
финансирани од националниот буџет преку Програмите за рамномерен регионален развој на
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, проекти финансирани
од националниот буџет преку Програмите на линиските министерства, АФПЗРР, проекти
финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА – Програма за прекугранична соработка со Р.Бугарија (20142020), Швајцарската Агенција за развој и соработка – (SDC),Швајцарската конфедерација,
ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски развој во Р.Македонија, УНДП и останати
донатори. Во извештајот како што истакна Николов се опфатени и проекти реализирани од
други чинители во регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и
проекти за кои Центарот има обезбедено директно податоци или податоци преку
општините.Во врска со втората точка од страна на А.Николов во детали беа образложени
проектите кои се реализирани од страна на ИПР во 2017 година.
Претседатњелот отвори расправа по првата точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, 1 “ВОЗДРЖАН“, против нема, Советот на Општина Делчево донесе
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој
на Источно-планскиот регион за 2015-2019 година за 2017 година.
Беше отворена расправа и по втората точка.
Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
13 гласа „ЗА“ , против нема и 1 “ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево донесе
Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на Центарот за развој на
Источно-планскиот регион за 2017 година.
Трета точка-Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за 2017/2018 година со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Љупчо Прачкоски кој рече дека извештајот е
доста обемен и во него се ставени сите реализирани активности во 2017 година. Во интерес
на времето нема детално да давам образложение, но сакам да истакнам дека во извештајот
има табеларни прегледи и наративен дел за сите податоци и активности и доколку има
прашања, спремен сум да одговорам, рече Љ.Прачкоски.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој го
праша директорот дали е точно дека вратите на училиштето се затвараат во 8.00 часот, дали
за тоа има некој акт и дали е точно дека учениците стојат надвор после 8.00 часот?
Љ.Прачкоски рече дека е точно оти вратите на гимназијата се затвараат во 8.00 часот
бидејќи тогаш започнува наставата и бидејќи сите и учениците и наставниците треба да
бидат во училиштето пред 8.00 часот за да може наставата да поче навреме. Не е точно дека
учениците стојат надвор, ние имаме дежурни ученици и домаќин кој ја отвара врата на секој
што задоцнил (и наставник и ученик) но тоа се евидентира. Морам да истакнам дека години
наназад за некои ученици наставата почнуваше во 8.25 и тие ученици на некој начин беа
привилегирани. Вие доаѓате од наставната фела и мора да знаете дека во едно училиште
мора да има ред, дисциплина и одговорност. Мора да има ред и да се почитува како од
страна на професорите, така и од страна на ученоците. Како е тоа доаѓање на училиште во
8.25 кога сите знаат дека наставата/часовите започнуваат во 8.00 часот? Оваа мерка ја
применивме не да казниме некој, туку да го намлиме неопрадваното и постојаното доцнење
на некои ученици. Оваа мерка иако е наједноставна се покажа како многу ефикасна,
слободно можам да ви кажам дека доцнењето на часови е намалено, практично за 1 месец
ние го решивме долгогодишниот проблем, што значи дека мерката е во ред, дека е ефикасна.
Жалосно е ако вие како наставник мислите дека ние треба да толерираме постојано доцнење
и доаѓање и од страна на наставниците и од страна на учениците. Се намали бројот на
неоправдани изостаноци од 1800 на 500, истакна Љ.Прачкоски.
Славица Димитрова го праша директорот на што се должи падот на успехот на

учениците во прва година, дали е направенa анализа и што ќе биде преземено за
подобрување на успехот на учениците во прва година?
Љ.Прачкоски рече дека СОУ „М.М.Брицо“ почнало интензивна соработка со двете
основни училишта во општинатата и истата ќе продолжи и во иднина со цел да се приближи
училиштето до децата и на некој начин да им се претстави што е тоа што го нуди нашата
гимназија со цел да запишеме што поголем број на ученици во нашето училиште. Секако
дека при тоа се залагаме и за подобрување на успехот на учениците во прва година чијшто
пад се должи на промена на средината. Соработката ќе се прошурува на сите нивоа, факт е
дека некогашните оцени и сегашните не можат да се споредуваат. Ниа како гимназија ќе се
залагаме во иднина да им дадеме приоритет и да им обратиме посебно внимание на
квалитетните и талентираните ученици бидејќи сметам дека некако беа запоставени
неправедно во однос на другите ученици, истакна Љ.Прачкоски.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и
точката беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на
Полугодишниот извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2017/2018 година.
Четврта точка-Предлог-Одлука за усвојување на Предлог-Планот за
запишување на ученици во Прва година во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2018-2019 година;
Образлагач и по оваа точка беше Љупчо Прачкоски-ВД Директор на СОУ „М.М.Брицо“Делчево, кој рече дека во прва година во СОУ „М.М.Брицо“ Делчево за учебната 2018/2019
се планираат следните образовни струки и образовни профили:гимназиско образование 5
паралелки со 170 ученици, стручно 4 годишно образование 102 ученици во 3 паралелки, или
вкупно 272 ученика во 8 паралeлки. Бројката е оптимистична секако, но ние како училиште
имаме капацитет и простор и кадар да запишеме толкава бројка и затоа ја предвидуваме. Ќе
ги направиме сите напори да запишеме што повеќе ученици во гимназијата, истакна
Љ.Прачкоски.
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 усвојување на
Предлог-Планот за запишување на ученици во Прва година во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2018-2019 година;
Петта точка-Полугодишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за 2017/2018 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по точката беше Горан Велков-ВД Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
кој во кратки црти го презентираше полугодишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо
Прке“, со посебен акцент на успехот на учениците, поведението, изостаноците, бројот на
одржаните часови, воннаставните активности и реализзираните проекти. Во своето
образложение директорот истакна дека загрижува бројот на изостаноци (оправдани и
неоправдани) за што, како што рече тој, има неколку причини. Како приоритет во наредниот
период за него е подобрување на успехот, намалување на изостаноците и изградба на
просторија (портирница) која е многу важна бидејќи се случува некои родители да влегуваат
во училиштето уште пред да завршат часовите со што го ометаат нормалното одвивање на
процесот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, распаравата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на
Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2017/2018 година.
Шеста точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-станбена куќа по барање на Стефчо Петровски;
Образложение по точката поднесе Зорка Котев која истакна дека со оваа одлука се
утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се

изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти.
Поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 122226 од 02,09,2011 година, е поднесено од страна на Стефчо Петровски за бесправно
изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр.
10416/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 8, и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор,
расправата по оваа точка беше затворена и точката беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа по барање на Стефчо
Петровски.
Седма точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-станбена куќа по барање на Ванчо Петровски;
Образложение по точката поднесе Зорка Котев која истакна дека со оваа одлука се
утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти.
Поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 122226 од 02,09,2011 година, е поднесено од страна на Ванчо Петровски за бесправно
изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр.
10416/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 8, и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Дејан Георгиевски кој праша далис танува збор за еден ист објект
бидејчи податоците се исти?
З.Котев рече дека станува збор за едн објект-семејна куќа кој е на двајца браќа и
затоа податоците се исти.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и точката
беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа по барање на Ванчо
Петровски.
Осма точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-станбена куќа по барање на Митко Јовевски;
Точката ја образложи З.Котев која рече дека станува збор за станбена куќа на Митко
Јовевски од Делчево. Барањето е поднесено од страна на Митко Јовевски ул.,,Царевоселска,,
бр.8 Делчево, а се однесува на бесправно изграден објект, Станбена куќа, означен во
елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 2574 и КП бр. 2575 запишана во имотен лист
бр. 2 КО Очипала.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор,
расправата по оваа точка беше затворена и точката беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа по барање на Митко
Јовевски.
Деветта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-викенд куќа по барање на Трајчо Миленковски;
З.Котев ја образложи оваа точка и рече дека со неа се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко-планска документација за викенд куќа на Трајчо Миленковски,
објектот се наоѓа надвор од плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката, бидејќи никој не се јави за збор,

расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по барање на Трајчо
Миленковски.
Десетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-помошен објект по барање на Трајчо Миленковски;
З.Котев ја образложи и оваа точка и рече дека со неа се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко-планска документација за помошен објект на барателот Трајчо
Миленковски, објектот се наоѓа надвор од плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката, бидејќи никој не се јави за збор,
расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-помошен објект по барање на Трајчо
Миленковски.
Единаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување
на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од
плански опфат-станбена куќа по барање на Трајчо Миленковски;
Образлагач и по оваа точка беше Зорка Котев-Виш соработник за урбанизам. Таа
истакна дека оваа одлука се однесува на
донесување на урбанистичко-планска
документација за станбена куќа на барателот Трајчо Миленковски.
Претседателот отвори расправа по точката, 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 утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа по барање на Трајчо
Миленковски.
Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за давање на користење недвижни
ствари-канцеларија во општинска сопственост без надомсток на Влада на РМ,
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во РМ;
Образлагач по оваа точка поднесе Стефанија Стојчевска-Виш соработник за јавни
набавки. Таа рече дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во РМ до Општина
Делчево доставила барање за отстапување на канцеларија. Општина Делчево постапи по
барањето и ја изработи оваа одлука.Согласно оваа одлука на Советот предвидено е сите
трошоци за покривање на отворањето на деловната единица во рамките на самата општина
како и техничката опрема да бидат на товар на Општина Делчево. Во однос на финансиските
средства за плата и придонеси тие остануваат на товар на самата агенција.
Инаку, канцеларијата ќе биде со седиште на вториот кат во старата општинска зграда
на ул.“Методи Митевски Брицо“ бр.40.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор,
расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлука за давање на
користење недвижни ствари-канцеларија во општинска сопственост без надомсток на Влада
на РМ, Агенција за промоција и поддршка на туризмот во РМ;
Тринаесетта точка-Предлог-Програма за управување со отпад за 2018 година
во општина Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на
животна средина и комунална инфраструктура, која истакна дека Советот на Општина
Делчево во месец октомври 2013 година го има донесено четиригодишниот план за
управување со отпад на Општина Делчево ( 2013-2017 ). Планот во месец ноември истата
година има добиено согласност од Министерството за животна средина и просторно

планирање. Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за управување со
отпадот, во согласност со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија
(2008-2020), Националниот план за управување со отпад ( 2009-2015) и Планот за
управување со отпад на Општина Делчево ( 2013-2017). Во самата Програма има три
стратегиски цели:
1.Подобрување на управување со општинската депонија;
2.Процена на видот и количеството отпад што се создава на територијата на Општина
Делчево;
3.Извори на финансирање на мерките и активностите (инструментите)
Во врска со првата стратегиска цел таа рече дека постојниот начин на депонирање на
отпадот не ги задоволува елементарните стандарди за основно депонирање. Самата депонија
исто така не ги задоволува основните стандарди за ваков вид на депонии. Поради тоа една
од примарните акции за 2018 година е создавање на основни услови за соодветно
управување на депонијата, а тоа е преку регионален пристап во управувањето со отпад.
Изработен е и во тек е потврдување на документот за регионално управување со отпад и
после негово усвојување од страна на МОЕПП општината е потребно да се приклучи кон
спроведување на мерките и активностите на истата. Регионалниот пристап во решавање на
управувањето со отпадот, според НПУО е единствен начин за создавање на одржлив систем
за управување со отпадот. Дефинираните приоритети на државно ниво од аспект на заштита
на животната средина се решавање на управувањето со комуналниот цврст отпад и
решавање на проблемот со нетретирање на отпадните комунални води. Како прв чекор за
реализацијата на оваа стратешка цел беше изработката на физибилити студија за
регионално управување со отпад за Источниот плански регион.
Во согласност со Националниот план за управување со отпад на Република Македонија и
неговите зацртани цели, во текот на 2014 година еден многу значаен документРегионалниот план за управување со отпад во Источен плански регион беше одобрен од
страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република
Македонија, а потоа во 2015 година истиот беше усвоен од страна на советите на сите
општини во Источниот плански регион и Општина Свети Николе која што е приклучена кон
овој регион за прашањата на регионално управување со отпад.Според целите и насоките на
Регионалниот план, во моментот се спроведуваат два многу значајни проекти, а уште неколку
се планирани за натамошниот период. Сите овие проекти финансирани се од страна на
Европската Унија, со грантови односно неповратни средства во висина од 85% од буџетите
на проектите и 15% од буџетот на Република Македонија.За да се спроведе односно да
започне процесот за регионално управување со отпад потребно е најпрво подготовка на
општините за вклучување во регионалното управување со отпад со затворањето на
постоечките депони. Истото ќе се изведува во 2 фази:Прва фаза: Расчистување на дивите
депонии (вкупно 102 диви депонии во двата региони) и затворање на помалите општински
депонии и депониите кои претставуваат висок ризик кон животната средина и Парцијално
затворање на останатите депонии, кои би останале оперативни и би ги прифаќале и
количините на отпад од општините чии што депонии би биле веднаш затворени.Согласно
Планот за затворање на депониите, депонијата во Делчево ќе биде оперативна во преодниот
период (преоден период Источен регион 2016-2020.Со изработката на студијата за
регионална депонија дефинирано е поради близината до истата како –оперативна(прифатна)
депонија е да биде депонијата во М.Каменица.Втора фаза: Комплетно затворање на
оперативните депонии, откако ќе се отворат регионалните центри за управување со отпад.
Во врска со втората стратегиска цел-Проценката на сегашната состојба опфаќа голем број
видови отпад како комунален отпад, комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад,

инертен отпад (градежен шут), опасен отпад создаден од различни субјекти, како и одреден
број специфични видови отпад како: преносливи батерии, медицински отпад, земјоделски
отпад, отпадни гуми, отпадни масла, отпадна електронска и електрична опрема. Сепак,
подетално се анализирани состојбите со видовите отпад кои се во директна надлежност на
локалната самоуправа: комунален, комерцијален, друг вид (како на пр. Индустриски)
неопасен отпад и инертен отпад-градежен шут. Анализирано е создавањето на овие отпади
како и сите операции кои се застапени во постапувањето со нив: собирање, транспортирање,
третман, преработката, со акцент на рециклирањето како и компостирањето и отстранување
со депонирање.На крајот од образложението беше спомнато дека финансирањето на
различните мерки и активности (инструменти) предвидени со Програмата се реализира преку
повеќе извории тоа:
1. Буџет на Општина Делчево ;
2. Буџет на РМ
3. Меѓународни финансиски институции (Светска банка, и сл.);
Четиринаесетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на висината на
надоместокот на граѓаните во извршување на должностите во Просторните сили за
заштита и спасување при Општина Делчево.
Образлагач по оваа точка беше Кире Цоневски-Соработник за превенција и
справување со кризна заштита и спасување кој рече дека причина за донесување на оваа
одлука покрај законската обврска е и фактот што припадниците на Просторните дили за
заштита и спасување досега не биле плаќани за нивниот ангажман и дека во иднина,
доколку има потреба, можно е да не се ангажираат. Со оваа Одлука се утврдува висината на
паричниот надоместок на граѓаните кои ќе бидат повикани заради извршување на
должностите од областа на заштитата и спасувањето во врска со учеството во просторните
сили за заштита и спасување што ги формира Општина Делчево.Висината на надоместокот за
извршување на должностите во Просторните сили за заштита и спасување формирани од
Општината се утврдува износ од една просечна месечна плата исплатена во Република
Македонија.Граѓаните што се повикани заради извршување на правата и на должностите во
Просторните сили за заштита и спасување формирани од Општината, ако во текот на
извршувањето на должностите им се обезбедат бесплатен превоз, бесплатна исхрана и
бесплатно сместување - ноќевање, имаат право на надоместок за дополнително ангажирање
за секој ден и тоа:За раководниот-командниот кадар во Просторните сили за заштита и
спасување 5% од просечната месечна плата; За другите извршители во Просторните сили за
заштита и спасување 3% од просечната месечна плата.Средствата за паричниот надоместок
на граѓаните заради нивното учество во просторните сили за заштита и спасување во
Општина Делчево ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Делчево.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која
го праша образлагачот дали луѓето што се ангажирани во Просторните сили се ослободуваат
од работа кога има потреба за нивно ангажирање?
Влатко Величковски рече дека
образлагачот истакнал оти кога има пожар на
почетокот со акцијата раководи командирот на ТППЕ се додека не дојде претставник од
Шумското стопанство. Тој го праша дали тое е директорот на Шумското стопанство и кога
излегува тој на терен?
К.Цоневски рече дека за својот ангажман граѓаните кои се ангажирани во Просторните
сили се ослободуваат од работа кога има потреба за нивно ангажирање (одговор на
Б.Ѓоргиевска) и дека претставникот на Шумското стопанство излегува на терен кога пожарот
е надвор од урбанистичкиот опфат, а комадирот на ТППЕ раководи со акцијата за гаснење на
пожар кога тој е во урбанистички опфат.
Дејан Георгиевски праша дали тоа што се однесува за пожарот се однесува и на
поплава?

К.Цоневски рече дека кога има поплава реагираат Просторните сили, ТППЕ и ЈП
Водостопанство.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и
точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на граѓаните во извршување на
должностите во Просторните сили за заштита и спасување при Општина Делчево.
Петнаесетта точка-Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево за 2019 година со Заклучок за усвојување.
Образлагач по точката беше Билјана Симовска-ВД Директор на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево која на почетокот пред да ја образложи точката го цитираше член 14 од
Методологијата за изработување на годишни планови за вработување. Таа го цитираше тој
член бидејќи до неа имало прашања зошто во самиот план во табела 1 е наведено дека
моментално вработени се вкупно 5 лица и потенцираше дека таа бројка се однесува само на
административните службеници. Значи дека во Годишниот план за вработување на детската
градинка за 2019 година не се прикажани давателите на услуги (негователки и
воспитувачки) и помошно-техничкиот персонал. Во продолжение ги образложи посебно сите
табели и рече дека се планирани 9 нови вработувања и рече дека градинката има реална
потреба од нови вработувања и тоа:возач, сметководител, секретар, готвач и помошник
готвач притоа истакнувајќи ја и образложувајќи ја потребата за секое планирано
вработување. Доколку имате какви било прашања, повелете, рече Б.Симовска.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која од директорката побара одговор за
планираните 9 вработувања, кои се нови, а кои се исти како и во планот за 2018 година.
Б.Симовска рече дека нови 5 врабтувања се возач, сметководител, секретар, готвач и
помошник готвач , а другите 4 се планирани и во планот за 2018 година.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена и
точката ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Годишниот план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2019
година.
Шеснаесетта точка-Годишен План за вработување на ЈПКД „Брегалница“Делчево за 2018 година со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе ВД директорот на ЈПКД „Брегалница“-Делчево,
Розета Цонева која рече дека согласно Законот за вработените во јавниот сектор,
раководителот на институцијата најдоцна до 31 март треба да достави Годишен план за
вработување во институцијата. Во Годишниот план за вработување на ЈПКД „Брегалница“ за
2018 година се 4 вработувања на следните работни места:метач, чувар, бравар и портир.
Планирани се 4 пензионирања кои ќе се реализираат во април, јули, август и септемри 2018
година. Со сегашната систематизација има 11 празни места, истакна ВД директорката на
ЈПКД „Брегалница“-Делчево.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Катица Трајкова Тасева која рече дека во Годишниот план за
вработување има техничка грешка, во Табелата упразнети работни места по основ на
пензионирање треба да стои 4 работни места, а не 3.
Р.Цонева рече дека забелешката е во ред, станува збор з атехничка грешка која ќе
биде коригирана.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и

истата беше ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“, Советот на општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2018
година.
Седумнаесетта точка-Годишен План за вработување на ЈПКД „Брегалница“Делчево за 2019 година со Заклучок за усвојување;
И оваа точка ја образложи ВД директорката на ЈПКД „Брегалница“ која рече дека
планот е сосема ист како планот за 2018 година.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Катица Трајкова Тасева која рече дека и во Годишниот план за
вработување за 2019 ја има истата техничка грешка, во Табелата упразнети работни места
по основ на пензионирање треба да стои 4 работни места, а не 3.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и
истата беше ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“, Советот на општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2019
година.
Осумнаесетта точка-Предлог-Одлука за определување на тарифа на автотакси превозот на подрачјето на Општина Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообраќај
и патишта која на почетокот ги информираше членовите на Советот дека согласно
законските прописи општинскиот превоз се извршува како авто такси превоз, линиски и
посебен превоз. Со новата предлог одлука цената на автотакси превозот во Делчево од
посточеките 25 денари се зголемува на 30 денари, цена која ќе се тарифира како стартна во
рамки на извршувањето на превозот. Цената за изминат километар при возење останува
непроменета и истата ќе изнесува 15 денари, додека за чекање на патниците при вршење на
превозот, авто- такси превозниците, како и досега ќе наплаќаат по 3 денари за една минута
чекање. Исто така, наместо досегашната заштитна цена од 40 денари до 1 поминат
километар, според новата тарифа авто-такси превозниците ќе наплаќаат 45 денари.
Претседателот отвори расправа по точката и збор ѝ даде на Ангелина Дончевска
претставник на авто такси компаниите која истакна дека авто такси компаниите во Делчево
се соочуваат со низа проблеми и затоа тие поднеле иницијатива до Советот на Општина
Делчево за изменување на Одлуката за определување на тарифа на авто-такси превозот на
подрачјето на Општина Делчево. Со нивната иницијатива тие предлагаат 60,00 денари
заштитна цена затоа што многу често се случува да не им се совпаѓаат фискалните сметки и
касата. Казната од УЈП е 2500 евра ако има несовпаѓање, истакна таа.
Николина П.Мавродиева ги образложи причините поради кои ЕЛС Делчево не може да
си го дозволи тоа. Таа рече дека жителите од населба „Ѕвегорска река“ и „Басарица“ ќе
бидат онеправдани во однос на другите релации и од тие причини предлагаме цени како во
одлуката.
Ангелина Дончевска рече дека таквите релации се само 5% и со 20 денари/км авто
такси превозниците не можат да работат имајќи ги предвид сите проблеми (недобри патишта
и улици), плус има и празни релации.
Николина П.Мавродиева рече дека цените што се ставени во одлуката се поволни и за
граѓаните и за авто такси компаниите, но и за самата Општина. Факт е дека таквите релации
се само 5%, но има и пократки релации, има релации по 800 м а лужето плаќаат по
60,денари сега, а пред тоа по 50. Цената на авто такси превозот на почетокот беше 30,
денари, па 50, сега 60, значи има постојани измени на одлуките. Ние сметаме дека
сегашната одлука е во ред, нека поминат 5-6 месеци ќе ја видиме реакцијата и ефектот и ако

има услови ќе има и корекција.
Претсеадателот на Советот апелираше во дискусијата да се вклучат и членовите на
Советот од позицијата и опозицијата.
Катица Трајкова Тасева праша зошто такси превозниците не работат со таксиметарот,
па секој да си плаќа колку што треба да си плати?
А.Дончевска рече дека и според неа тоа е најдобро решение.
Н.П.Мавродиева рече дека дали такси превозниците употребуваат таксиметар или не,
е работа на Одделението за инспекциски надзор, поточно на Овластениот инспектор за
сообраќај.
Драган Маневски рече дека Советот мора да донесе одлука која ќе биде во интерес и
на граѓаните, не само на такси компаниите.
Сашко Ивановски рече дека последните неколку месеци евидентно е иселувањето на
младата популација од Делчево и дека одлуката што ќе се донесе траба да биде во интерес
на граѓаните. Тој го праша образлагачот и претставникот на такси компаниите дали имаат
сознанија како е во други општини, каква е цената на такси превозот? Тој истакна дека тие
како советничка група сметаат дека треба да се вози исклучиво со вклучен таксиметар.
Н.П.Мавродиева рече дека таа има сознанија за во Штип каде заштитната цена до 2 км
е 50 денари, но таму има и цена на чекање. Поголемите општини имаат предност што се
„покриваат“ со цената на чекање.
Славица Димитрова праша зошто не се користи таксиметарот во такси возилата. Во
врска со проблемот што го истакнала А.Дончевска дека не се совпаѓаат фискалните сметки
со касата е проблем на такси компаниите кој треба тие да си го решат.
Влатко Величковски апелираше дискусиите да не се повтараат и да бидат поконцизни.
Советот треба да донесе одлука која на некој начин ќе значи покачување на цената на такси
превозот или нема да донесе одлука. Дали касата на такси компаниите се совпаѓа со
фискалните сметки, не е проблем кој треба да го решава Советот. Одлуката пред се, треба да
биде во интерес на граѓаните.
Дејан Георгиевски рече дека такси превозниците треба да возат со вклучен
таксиметар како што е во сите други градови. На тој начин секој што користи такси ќе знае
колку треба да плати за колку километри. Сметам дека на тој начин ќе се среди состојбата,
рече тој.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, претседателот ја затвори расправата по
оваа точка и истата ја стави на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, против нема и 5 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево ја
донесе Одлуката за определување на тарифа на авто-такси превозот на подрачјето на
Општина Делчево
Деветнаесетта точка-Дополнување на Листа за определување на имиња на
улици , плоштади , мостови и на други инфраструктурни објекти;
Образлагач по оваа точка беше Маја Стоименовска-Претседател на Комисијата за
определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
која рече на една од претходните седници Советот ја утврдил Листата за определување на
имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти. Во меѓувреме се
јавила потреба за дополнување на истата. Имињата со кои се дополнува Листата ги имате,
доколку има прашања, повелете, рече М.Стоименовска.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.

Со 10 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 2 „ВОДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево донесе
Дополнување на Листа за определување на имиња на улици , плоштади , мостови и на други
инфраструктурни објекти
Дваесетта точка-Предлог-Одлука за основање на Совет на млади на општина
Делчево.
Образлагач по оваа точка беше Ивана Ивановска-Правник во Општина Делчево, која истакна
дека со оваа Одлука се уредува основањето на Советот на млади на Општина Делчево (во
натамошниот текст Совет на млади), делокругот на работа, составот и постапка за избор на
членови, мандатот на членовите, начинот на работата, облици на соработка со други органи
во Oпштината и други прашања од значење за работата на Советот на млади.
Советот на млади во општината ги врши следните работи:
-расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа;
-расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината, а се од интерес за работата на младите;
-предлага на Советот на општината одлуки, програми и други акти од значење за младите во
општината;
-му предлага на Советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за
унапредување на положбата на младите и решавање на наведените прашања;
- му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои треба да ги донесе;
- соработува во изработката на акти за млади донесени од страна на општината;
-изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба
предлага донесување на програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување
на положбата на младите на локално ниво;
-се грижи за информираноста на младите за сите прашања значани за унапредување на положбата на младите;
-ја поттикнува меѓусебната соработка и размена на искуства со младите од други општини;
-предлага на Советот на општината финансиски план за остварување на програмите за работа
на Советот на млади;
- по потреба повикува претставник од Советот на општината на своите седници;
- врши и други работи од интерес за младите.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена
на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за основање на Совет на млади на општина Делчево.
На крајот на седницата од страна на претседателот на Советот на Општина Делчево
беа прочитани одговорите на советничките прашања кои беа поставени на 7.седница и кои
ќе бидат составен дел на овој записник.
Со исцрпувањето на Дневниот ред, 8.седница на Советот на Општина Делчево, заврши
со работа во 17.15 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

