Совет на Општина Делчево
Број 09/2
31.08.2020 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 43.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 31.08.2020 година (понеделник), во фоајето на Спомендомот 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. Кристи Стојковски
12. Вице Стоиловски
13. Дијана Јосифовски
14. Николчо Ситновски
Оправдано отсутна беше Билјана Ѓеоргиевска
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски, претседател на Советот
на Општина Делчево.
За 43.седница на Советот на Општина Делчево тој го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 42.седница
1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година
за квартал 2 со Заклучок за усвојување;
Образлагач:Шабан Багашов-Раководител на Сектор за финансиски прашања.
2. Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021 со Заклучок за усвојување;
3. Предлог-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 20202021 година;
Образлагач: Џулиета Мемедова-Самостоен референт за здравје и безбедност при

работа.
4. Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2019/2020
година со Заклучок за усвојување;
5. Годишна програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2020/2021
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач:Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски.
6. Годишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020 година со
Заклучок за усвојување;
7. Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020/2021 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач: Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
8. Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Делчево со Заклучок за усвојување.
Образлагач: Стојан Димитровски-Командир на Полициска станица од општа
надлежност Делчево.
9. Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
период 01.01.2020 до 30.06.2020 со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево и Марија
Сумрачка одговорен сметководител.
10. Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2021 година со Заклучок
за усвојување.
Образлагач: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ “Илинден“-Делчево.
11. Годишен план за вработување на ЈКП “Брегалница“-Делчево за 2021 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
12. Предлог- Одлука за доделување на општинска награда 7 Септември;
13. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства;
Образлагач: По точките 12 и 13-Драган Маневски-претседател на Советот на Општина
Делчево.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
За збор се јави Сашко Ивановски кој предложи дневниот ред да се дополни со точкаПредлог-Одлука за ослободување од партиципација на деца Македонци на возраст
од 3-6 години за престој во детските градинки што се во социјален ризик за учебната
2020-2021 година, под истите услови како и за децата Роми.
Својот предлог тој го образложи со тоа што смета дека децата Македонци што
престојуваат во детската градинка, а се во социјален ризик се онеправдани во однос

на децата Роми. Рече дека и ланската година кога се носела ваква одлука, тој предлил
дополнување на дневниот ред, но не бил прифатен предлогот, со образложение дека
треба да се разговара со Градоначалникот и службите. Еве, веќе цела година помина,
сакам да знам дали е разговарано на таа тема и што е заклучено. Јас немам ништо
против децата Роми, но барам и децата Македонци да бидат ослободени од
партиципација, рече Сашко Ивановски.
Претседателот на Советот рече дека предлогот е во ред, но нема изготвен текст на
одлука и практично нема што да се стави на дневен ред. Што се однесува до одлуката
која е на дневен ред, станува збор за средства кои се обезбедени преку РЕФ од
Будимпешта, во соработка со Министерството за труд и социјална политика,
средствата преку блок дотацијата ќе бидат трансферирани на општината, што значи
дека оваа одлука нема никакви финансиски импликации на Буџетот на општината.Во
врска со предлогот, потребно е да се разговара, да се види за колкава бројка на деца
станува збор и за колкава сума на средства.
Сашко Ивановски рече дека истиот одговор го добил и ланската година и побара од
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а
предложениот дневен ред беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред за
43.седница.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 42.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Записникот беше затворена, а
Записникот беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, истиот беше усвоен.
Прва точка-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година
за квартал 2 со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Шабан Багашов-Раководител на Сектор за финансиски
прашања кој рече дека извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за вториот квартал
2020 година изнесува 34%, односно од вкупно планираните 353.868.111 ден. приходи за
вториот квартал се реализирани 121.922.858 денари.
Од нив, во Основниот буџет, од планирани 110.881.000 реализирани се 42.010.156 ден. или
38%. Во буџетот на дотации од планирани 173,319,111 приходи реализирани се
79,212,200 или 45,7%, во буџетот на донации од планирани 21,248,000 реализирани се
3,271,637 ден.или 15,4% и во буџетот на самофинансирачки активности од планирани
16,367,000 реализирани се 3,256,938 денари, или 19,9%. Даночните приходи се наплатени
во износ од 16.970.567 ден. од вкупно планирани 35.903.000 ден. или 47,27%, најголема
наплата е наплатата од даноци на имот и тоа во износ од 4,837,963, од даноци од
специфични услуги во износ од 9,875,826.
Вкупните расходи се планирани во износ од 231,348,361 ден. Од нив се реализирани
98,656,430 ден. или 42,64%. Од вкупно планираните 110,881,000 ден. реализирани се

30,922,901 ден. или 28%. Капиталните расходи кои се реализирани во износ од
10,528,014 ден. од планираните 60.737.000 и најголем дел од нив се исплатени за
реконструкција на улици и патишта во износ од 4,465,923 ден. потоа за проекти на улици и
патишта 571.045, надомест за одземен имот 1.204.552, изградба на капела во износ од
4,0858,487 и купување на опрема 102.899 ден. На група 46 планирани се 2,647,000 од кои се
реализирани 516,967 ден. до здруженија на граѓани и до спортски клубови, трансфери
здруженија на грагани, стипендии за ученици и студенти, додека за новороденчиња и
еднократна помош од планирани 800.000 ден. се реализирани се 282,445 ден. Доолку имате
некои прашања, повелете, истакна Багашов.
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 го донесе Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2020
година за квартал 2.
Втора точка-Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021 со Заклучок за
усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Џулиета Мемедова која рече дека од 2016
година согласно законските прописи се изготвуваат Годишни планови за вработувања. На
предлог на Градоначалникот на Општина Делчево и по негово овластување, таа била
задолжена да го изготви Годишниот план за вработување за 2021 година. Со него во 2021
година не с епланирани пензионирања, нови вработувања се планираат 9, но тоа е план што
не мора да се исполни доколку нема потреба. Доколку има прашања, повелете, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена
на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 3 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2021.
Трета точка-Предлог-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;
Образлагач и по оваа точка беше Џулиета Мемедова-Самостоен референт за здравје
и безбедност при работа која рече дека оваа одлука е изготвена врз основа на Договорот за
соработка помеѓу Министерство за труд и социјална политика на Република Северна
Македонија и Ромскиот Едукативен Фонд, во врска со проектот “Инклузија на деца Роми во
јавни општински установи-детски градинки“ преку склучен–Будимпешта. Самиот проект
постои и се спроведува веќе 15 години и во државата и во нашата општина. Слободно можам
да кажам дека во Делчево нема потреба од инклузија на Ромите во општеството, Ромите во
Делчево се инклузирани во општеството. Во врска со предлогот на советникот С.Ивановски
таа рече дека средствата за таа намена се од блок дотацијата, а не од средствата на Буџетот
на општина Делчево.

Сашко Ивановски рече дека тој нема ништо против децата Роми кои се во социјален
ризик да бидат ослободени од партиципација за престој во Детската градинка, само бара под
истите услови да бидат ослободени и деца Македонци и побара Секторот за финансии да се
достави писмен одговор дали Министерството за труд и социјална политика ги рефундира
средствата по таа одлука на Општина Делчево и во кој износ.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката 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
Четврта точка-Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
за 2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
Оваа точка ја образложи директорот на ООУ „Климент Охридски“ кој рече дека овој
Извештај и Програмата биле доставени до сите членови нја Советот по електронски пат.
Истиот претставува реализација на Програмата за 2019 година и истиот ги содржи сите
потребни податоци за училиштето. Доколку има прашања, повелете рече тој.
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 го донесе Заклучокот за усвојување на
Годишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2019/2020
година.
Петта точка-Годишна програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
2020/2021 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по точката беше Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент
Охридски кој истакна дека оваа година, Годишната програма се изработува по вов Правилник
и истата во себе содржи 30 прилози и има 200 страници. Истата е доставена до членовите на
Советот електронски, доколку има прашања, повелете, рече Г.Димитровски.
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 го донесе Заклучокот за усвојување на
Годишната програма за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2020/2021
година.
Шеста точка-Годишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020
година со Заклучок за усвојување;
Оваа точка ја образложи Г.Велков-директор на ООУ „Ванчо Прке“ кој рече дека
изготвувањето на овој извештај има нормативна основа која е предвидена со Законот за

основно образование и Статутот на училиштето. Извештајот претставува документ кој ги
содржи сите информации за оценка на работата на училиштето и остварувањето на
годишната програма за 2019/2020 година, како и основните информации за училиштето,
бројот на ученици и паралелки. Доколку ве интересира нешто, повелете, ќе ви одговорам,
истакна Г.Велков.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на
Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020 година.
Седма точка-Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020/2021
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач и по оваа точка беше Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“Делчево кој истакна дека ова е документ кој ги содржи приоритетите на училиштето за
наредната учебна година, а истата е изготвена врз основа на Законот за основно
образование, Статутот, како и наодите и препораките од инспекцискиот надзор. Доставена
ви е по електронски пат, ако има прашања, тука сум да одговорам, рече директорот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на
Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020/2021 година.
Осма точка-Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево со Заклучок за усвојување.
Образлагач беше Стојан Димитровски-Командир на Полициска станица од општа
надлежност Делчево кој рече дека ккао и секоја година, така и оваа година, до Советот на
Општината, се доставува Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, при што истакна дека во првото полугодие ПС
од ОН Делчево својата работа ја остваруваше во услови на пандемија со КОВИД 19, а
состојбата се оценува како поволна и стабилна. Има зголемување на бројот на кривични дела
и тоа се должи на актуелната состојба, а кривичните дела се однесуваат на непочитување на
мерките за самоизоалцијаи забраната на движење. Во самиот извештај ги имате и другите
податоци за извештајниот период, ако нешто посебно ве интересира, повелете со прашања,
истакна командирот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување на

Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето
на општина Делчево.
Деветта точка-Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за период 01.01.2020 до 30.06.2020 со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“Делчево Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2021 година со
Заклучок за усвојување, кој истакна дека согласно член 5 став 3 од Законот за јавни
претпријатија до Советот на Општина Делчево е доставен Шестмесечен извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2020 до 30.06.2020
година. Споредбената анализа на приходната и расходната страна на ЈКП за првите 6 месеци
покажува негативен финансиски резлултат од 1.179.488 денари која, според него, се должи
пред се на намалената потрошувачка на вода и намелените приходи по тој основ. Што се
однесува до расходната страна, тој истакна дека има зголемување на некои ставки и тоа 401потрошени материјални суровини, 404-потрошени резервни делови, 419-останати услуги и
432-трошоци за амортизација-патнички и транспортни возила. На крајот од извештајот се
дадени податоци за амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства, анализа
на процентот на наплата, како и обврските на ентитетот. Ако има прашања, повелете, рече
директорот на ЈКП „Брегалница“.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека пред неколку седници Советот донел
одлука за покачување на цената на водата за пиење, а во самиот извештај има загуба од
1.179.488 која, според директорот се должи на намалената потрошувачка на вода. Моето
прашање е што ќе се преземе за намалување/санирање на таа финансиска загуба и дали се
преземени некои мерки за тоа, рече С.Ивановски.
С.Стојковски рече дека ЈКП е формирано од страна на Советот на општина Делчево и
тоа пред се за обезбедување и снабдување на граѓаните со вода за пиење и тоа е основната
дејност на претпријатието. Намаленета потрошувачка на вода е пред се поради пандемијата
со Коронавирусот и неработењето на училиштата, градинката, гимназијата, па и повеќе
локали и ресторани. Ние како јавно претпријатие обезбедуваме вода, но нема на кој да ја
продаваме, нема потрошувачка. Ставката за резервни делови исто така е покачена, но тоа е,
постојано има дефекти на возилата и машините, а мора да се поправаат и сервисираат. Ние
како јавно претпријатие треба да бидеме вклучени во мерките на Владата за
субвенционирање на платите на вработените со 14.500 денари и ќе доставиме предлог до
Советот, , рече тој.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“, ВОЗДРЖАНИ-нема, Советот на Општина Делчево донесе
Заклучок за усвојување на Шестмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за период 01.01.2020 до 30.06.2020.
Десетта точка-Годишен план за вработување на ЈЛБ “Илинден“-Делчево за 2021 година

со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ “Илинден“Делчево која истакна дека со овој план пензионирања не се планираат, планирани се 3 нови
вработувања, за трансфер листа и унапредувања рече дека не се планирани, а вкупниот број
на вработени е 8.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ 2 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈЛБ “Илинден“-Делчево за
2021 година.
Единаесетта точка-Годишен план за вработување на ЈКП “Брегалница“-Делчево за 2021
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој
истакна дека согласно планот моменталната бројка на вработени во ЈКП е 82, планирани
пензионирања 1, планирани нови вработувања 3.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ 3 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
Дванаесетта точка-Предлог- Одлука за доделување на општинска награда 7 Септември;
Образлагач по оваа точка беше Драган Маневски-претседател на Советот на
Општина Делчево кој рече дека по завршувањето на Конкурсот за доделување на
општинска награда, Комисијата одржала седница и ги разгледала сите 4 пријави доставени
по Конкурсот и тоа: Д-р Гоце Стоименовски, Зенил Реџепов, Лоренцо Трајановски и Верица
Ѓеоргиева. По разгледување на пријавите, Комисијата одлучила оваа година општинската
награда 7 Септември да ја добие Д-р Гоце Стоименовски.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување на
општинска награда 7 Септември.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства;
Образлагач по точката беше Драган Маневски-претседател на Советот на Општина
Делчево кој рече дека од страна на Црковниот одбор од с.Ѕвегор до Советот е доставено
барање за доделување на средства за изградба на трпезарија во кругот на манстирот „Свети

Илија“. Предлагам износот да биде 30.000 денари, исто како и за претходните такви одлуки,
рече тој.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одобрување на
финансиски средства.
Со исцрпувањето на Дневниот ред, 43.седница заврши со работа во 15.00 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

