СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 14
01.09.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Септември,2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр. 5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник
на Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево на ден
01.09.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 43. седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на општина Делчево„ актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на 43. седница која се одржа на ден 31.08.2020 година и тоа:

1. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 2020 година за квартал 2;
2. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на Општина Делчево за
2021;
3. Одлука за ослободување од партиципација на деца Роми на возраст од 3-6 години за
престој во детските градинки што се во социјален ризик за учебната 2020-2021
година;
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за 2019/2020 година;
5. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за 2020/2021;
6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“Делчево за 2019/2020 година;
7. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за 2020/2021 година;
8. Заклучок за усвојување на Извештај за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево со Заклучок за
усвојување.
9. Заклучок за усвојување на Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за период 01.01.2020 до 30.06.2020;
10. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево

за 2021 година.
11. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈКП “Брегалница“Делчево;
12. Одлука за доделување на општинска награда 7 Септември;
13. Одлука за одобрување на финансиски средства;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 08- 1471 /1
01.09.2020 година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5.2002), Советот на општина Делчево, на својата 43. редовна
седница, одржана на ден 31.08. 2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 2

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делчево зa 2020 година, за квартал 2, за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020
година.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 1458 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Maневски,с.р.

2.

Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
Весник на Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за
вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија
бр.27/2014) и член 32 од Законот за административните службеници(Службен
весник на Република Македонија бр.199/2014,11/2018 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.275/2019 и 14/2020), на својата 43.
редовна седница, одржана на ден 31.08.2020 година , донесе
Заклучок
За усвојување Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021
година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2021
година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Делчево .

Број 09-1459/ 1
31.08.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Маневски ,с.р.

3.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на
Општина Делчево“ бр.1/2013,) а во врска со имплементација на проектот “Инклузија на деца
Роми во јавни општински установи-детски градинки“ преку склучен Договор за соработка
помеѓу Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија и
Ромскиот Едукативен Фонд –Будимпешта,Договор бр.14-9008/1 од 03.12.2019 година,
проектен код МАС 117-“Инклузија на деца Роми во предучилишно образование, Советот на
Општина Делчево на својата 43.редовна седница одржана на ден 31.08. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
За ослободување од партиципација на деца Роми на возраст од 3-6 години за престој
во детските градинки што се во социјален ризик за учебната 2020/2021 година
Член 1
Советот на Општина Делчево донесува Одлука за ослободување од партципација на
деца Роми на возраст од три до шест години за престој што се во социјален ризик за учебната
2020/2021 во ОЈУДетска Градинка“Весели Цветови“Делчево.
Член 2
Ослободувањето од партиципација се однесува на петнаесеет (15) деца Роми и
трошоците за престој на децата во ОЈУ Детска Градинка “Весели Цветови“Делчево ќе бидат
покриени од блок дотацијата што ја добива Општината Делчево од Министерство за труд и
социјална политика на Република Северна Македонија.
Член 3
За извршување на ова Одлука се задолжува Секторот за финасиски прашања при
Општина Делчево .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1460/1
31.08.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Маневски ,с.р.

4.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден
31.08.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за 2019/2020
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Свети Климент Охридски“Делчево за учебната 2019/2020 година, број 01-349/1 од 31.07.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1461/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 31.08.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за 2020/2021
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за
2020/2021 година број 01-351/1 од 04.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1462/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден31.08.2020
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната
2019/2020 година, број 01-269/1 од 14.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1463/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 31.08.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020/2021
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020/2021
година број 01-292/1 од 14.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1464/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

8. Врз основа на член 25 од Законот за полицијаЗаконот за полиција (Службен весник на

Република Македонија“ бр114/06), Законот за дополнување наЗаконот за
полиција(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.6/09), Законот за изменување и
дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.145/12),Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр.41/14), Законот за изменување и дополнување на Законот за
полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.33/15)и Одлуката на Уставниот,
суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ број 148/08),
како и член 36 став 1 т.13 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на 31.08.2020 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево

1. Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот на
Полициската станица од општа надлежност-Делчево бр.22.28.11.1-1631/1 од
05.08.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
општина Делчево“.
3. Заклучокот со Извештајот да се достави до:
- Министерот за внатрешни работи на РСМ;
- Народниот правобранител на РСМ.

Број 09-1465/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9.Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 9/97,
6/202, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015,
39/2016 и 64/2018) и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден
31.08.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Шестмесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2020 -30.06.2020
1.Се усвојува Шестмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за периодот 01.01.2020 - 30.06.2020 година, број 0102-/249/1 од 16.07.2020 година,
усвоен од страна на Управниот одбор на ЈКП „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202-251/2
од 20.07.2020 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Бој 09-1466/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен Весник на
Република Македонија“ бр.27/2014,199/2014 и 27/2016) и член 36 од Законот за локалната
самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а согласно Одлуката за
усвојување на Годишниот план за вработување 2021 со архивски број 02-43/2 од 24.08.2020 година,
донесена од Управниот одбор на ЈЛБ“ИЛИНДЕН“Делчево ,Советот на Општина Делчево, на својата
43.редовна седница, одржана на ден 31.08.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишниот план за вработување за 2021 година
на ЈЛБ“Илинден“-Делчево
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Јавната локална библиотека
“ИЛИНДЕН“Делчево за 2021 година со архивски број 16-42/1 од 24.08.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1467/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
31.08.2020 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.

11.Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“
бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016), член 32 од Законот за административни службеници („Сл.весник
на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 и 11/2018), како и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,на својата 43. редовна седница,
одржана на ден 31.08.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 20201година
1.Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година
бр.0403-287/1 од 26.08.2020 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1468 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

12.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 24
од Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди и
признанија на Општина Делчево бр.09-166/1 од 30.01.2018 година,како и Предлогот на Комисијата
за доделување на општински награди и признанија, Советот на Општина Делчево, на својата
43.редовна седница, одржана на ден 31.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на општинска награда
7 Септември за 2020 година
Член 1
Општинската награда 7 Септември за 2020 година се доделува на Д-р Гоце Стоименовски, доктор
по медицина и магистер по здравствен менаџмент, добитник на повеќе награди и признанија меѓу
кои и наградата за „Најдоброто од Истокот“ во областа на здравството која ја доделува
Регионалниот актив на ЗНМ.

Член 2
Општинската награда 7 Септември се состои од парична награда во износ од 20.000 денари и
плакета.
Член 3
Средствата за наградата се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2020 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1469 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

13.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на
РМ бр.5/2002), а согласно со барање 09-1411/1 од 25.08.2020, Советот на Општина Делчево на
својата 43.седница, одржана на ден 31.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 30.000 денари на Црковниот одбор на црква
„Свети Јован Крстител“, с.Ѕвегор.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за изградба на трпезарија во кругот на манастирот „Свети Илија“, во
с.Ѕвегор.Средствата ќе исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на Црква Свети Јован
Крстител“, с.Ѕвегор, на жиро- сметка 200003014331737, Стопанска банка АД Скопје.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при
Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Делчево.
Бр. 09 –1470/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

31.08.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

