СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 19
29.12.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Декември,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 и 2/2019), Градоначалникот на Општина Делчево на ден
29.12.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 48. 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 48. седница која се одржа на ден 30.12.2020 година и тоа:
1. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за
2020 година;
2. Буџет на Општина Делчево за 2021 година;

3. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
4. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година;
5. Буџетски календар;

6.Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во
имплементација на проекти од регионално значење;
7. Заклучок за усвојување на Измени на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година;
8.Програма за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година со Одлука за давање
согласност
9. Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2021 година;
10.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект,помошен
објект здрада бр.1 по барање на Дарко Стојковски;
11.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект, викенд- куќа
зграда бр.1 по барање на Тихомир Митевски;
12.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд- куќа
зграда бр.1 по барање на Боро Атанасовски;
13.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска

документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат пумпи за вода зграда
бр.2 по барање на Боро Атанасовски;
14.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект гаража зграда
бр.2 по барање на Славе Михаиловски;
15.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа
зграда бр.1 по барање на Славе Михаиловски;
16.Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за
добивање на одобрение за градење за изградба на Градски пазар во општина Делчевоотворен и затворен дел;
17.Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање Совет за социјална заштита
на Општина Делчево;
18.Годишна Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Делчево за 2021 година;
19.Одлука за изменување на Одлуката за доделување на стипендии на студенти кои
студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале
особено висок успех во студирањето бр.09-1726/1 од 27.10.2020 година.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 08-2151/1
29.12.2020 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 48. редовна седница, одржана на ден
29.12.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 3
1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево зa
2020 година, за квартал 3, за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-2132 /1
29.12.2020 год.

Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Драган Maневски,с.р.

2. буџет ПДФ

3.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09,
бр.47/11 192/15, 209/18 и 244/19) и член 3 од Статутот на Општина Делчево, Советот на
Општина Делчево на 48. редовна седница одржана на 29.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година

Член 1
Буџетот на Општина Делчево за 2021 година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки
активности, Буџет на дотации, Буџет на донации и Буџет на кредити.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да
ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници
не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов
извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и
другите приливи на основниот буџет на општината.
Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи
на основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши
дополнителни отплати на главнина и камата на долг.
Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени
дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или
реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на
Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.
Советот на Општината на предлог на Градоначалник ги донесува измените и
дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот
може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по
претходно одобрување од Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не
може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална
година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се
зголемат со прераспределба повеќе од 10%.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности,
буџетот на заеми, буџетот на дотации, или буџетот на донации планираните приходи и други
приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат
барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината на одобрување.
Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски

план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените
средства во Буџетот, согласно законските прописи.
- коефициент за утврдување на плата на избраните и именуваните лица Градоначалник се определува според бројот на жителите во општината и изнесува 2,9, а
вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на
(еден) коефициент за платата на избрани и именувани лица во Републиката, изнесува
26.755,00 денари.
- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за
утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници која ја донесува Советот.
- на вработените во ТППЕ како и на вработените по Закон за работни односи ќе им се
исплаќа бруто плата согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија и
Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.
Член 10
Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се
исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со
потпишаните колективни договори со ресорните министерства.
Член 11
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи,
кои се финансираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:
- средствата се планираат на сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на
локални јавни установи (903),
- локалните јавни установи финансирани со блок дотации се должни до крајот на
месецот до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги
приложат следните обрасци ( копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати,
образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати) за месецот за
кој се однесува платата.
- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од
општинскиот Буџет истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски
средства и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок
дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното
Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи
кои се финансираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за
финансии.
Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги
доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.
Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и
надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.
Член 12
На членовите на Советот на Општина Делчево им припаѓа месечен надоместок за
присуство на седницата на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Делчево
се утврдува во процентуален износ и изнесува 50% од просечната месечна нето плата во
Републиката исплатена за претходната година.
На претседателот на Советот на Општина Делчево за раководењето и организирањето
на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за
присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за
секое отсуство од седниците на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку
членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку
Советот во тековниот месец не одржал седница.
Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици
од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на
вработениот во Општината, му се исплатува помош во висина од една последна исплатена
просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.
Исплатите на погоре наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот на Општината.
Член 14
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се
извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со

ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни
износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде
приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на
соодветниот расход.
Член 15
За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите, одлучува
Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај
за користењето на средствата од резервите.
За користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50,000 денари
одлучува Градоначалникот.
Член 16
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.
Член 17
Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на
Општината.
Во делот на пренесените надлежности, согласност за нови вработувања во локалните
јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се
финансираат со блок дотации се дава за:
-вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна
Македонија за тековната фискална година, согласно член 51 став (1) и (4) од Законот за
буџетите за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз основа на
барање градоначалникот на Општината до надлежното министерство за потребата од
вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација, и
- вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за
тековната фискална година за што, согласно член 51 став (3)и (4) од Законот за буџетите
писмено известување ќе даде градоначалникот на општината.
Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финансираат со блок
дотации се должни да достават позитивно известување до Министерството за финансии за
обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 18

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени
во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа
првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи
нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши
со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други
органи.
Член 19

Буџетот на Општината Делчево се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општината Делчево”, а ќе се применува од 01 Јануари 2021 година.

Бр.09- 2134/1
29.12.2020 година
Делчево

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Делчево
Драган Маневски,с.р.

4.
Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15,154/15,5/16, 11/2018 и 4/2019), Советот
на Oпштина Делчево, на својата 48. редовна седница одржана на 29.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на државните службеници за 2021 година

Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година изнесува
81,60 денари.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Oпштина Делчево“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 година
Бр.09- 2135/1
29.12.2020 година
Делчево

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
на Општина Делчево
Драган Маневски,с.р.

5.
Согласно член 27 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа (“Службен весник на РМ“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18
I 244/19), Советот на Општина Делчево на 48.седница одржана на 29.12. 2020 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛEНДАР
за 2021 година
Член 1
Ред.
број

Активност

Месец во годината

1

Советот на Општина Делчево го донесува буџетскот календар Декември,Јануари

2

Министерот за финансии изготвува Извештај и го доставува до Март
Владата на РСМ

3

Советот на Општината ја донесува или разгледува фискалната Март или Април
стратегија на општината

4

Градоначалникот на општината ги утврдува главните насоки за Мај
подготвување на финансиските планови на општинските
буџетски корисници

5

Градоначалникот на општината ги доставува до општинските
буџетски корисници главните насоки за изготвување на
финансиските планови

Мај

6

Општинските буџетски корисници ги доставуваат до

Јуни/Јули

Општината своите предлог-буџетски пресметки-финансиски
планови со образложение за висината на износите
7

Финансискиот оддел на општинската администрација ги
Август/Септември
анализира барањата на општинските буџетски корисници и го
известува Градоначалникот за основните параметри
(зголемени или намалени барања)

8

Министерот за финансии го доставува до општината
буџетскиот циркулар

Најдоцна до крајот
на месец
Септември

9

Финансискиот оддел на општинската администрација заедно
со Градоначалникот на општината го подготвуваат предлогбуџетот на Општината

Октомври/Ноември

10.

Градоначалникот на Општината го доставува до Советот на
Општината Предлог-Буџетот
-Се објавува содржината на Нацрт –Буџетот и се дава на
достапност на јавноста;
-Се одржуваат јавни расправи

Ноември/Декември

11.

Советот на Општината го донесува Буџетот на Општината за
наредната година

Најдоцна до крајот
на Декември

Член 2
Буџетскиот календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 2136 /1
29.12.2020 година
Делчево

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

6.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,
Советот на општина Делчево на својата 48. седница одржана на ден 29.12.2020 година,
донесе

ОДЛУКА
За одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во имплементација
на проекти од регионално значење
Член 1
Со оваа одлука се утврдува намената на проектот „Градски пазар во Делчево-отворен
и затворен дел (II фаза)“.
Проектот е поднесен до Министерството за локална самоуправа на Република Северна
Македонија, Биро за регионален развој, а по Програмата за рамномерен регионален развој
за 2021 година.
Член 2
За реализација на проектот „Градски пазар во Делчево-отворен и затворен дел (II
фаза)“. вкупниот буџет на проектот е 15.977.782 денари без вклучен ДДВ или
18853782.76 денари со вклучен ДДВ од кои 13.987.208,00 денари ќе се обезбедат од
Министерството за локална самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за
рамномерен регионален развој за 2021 година. Општина Делчево како партнер ќе обезбеди
4.866.574,76 денари од буџетот на општина Делчево за 2021 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.

Бр.09-2137/1
29.12.2020
Делчево

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

7.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 48.
редовна седница, одржана на ден29.12.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Измена на Годишниот план за вработување
на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021година
1.Се усвојува Измената на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година бр.0403-392/1 од 10.12.2020 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-2138 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

29.12. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

8.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот за јавни претпријатија
(„Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
25/15) и член 22 став 1 точка 32 од Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 48.седница на Советот,
одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа

на ЈКП„Брегалница“-Делчево за 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за 2021 година, бр.0302-411/1 од 29.12.2020 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 2139/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

29.12. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 48.седница, одржана на ден .2020
година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2021 година
Врз основа на доставените предлози од овластени органи кои се јавуваат како изготвувачи
и предлагачи на работен материјал од својата област, секоја година се изготвува Програма
за работа на Советот на Општина Делчево. Така е изготвена Програмата за работа на
Советот на Општина Делчево за 2021 година.
Во текот на годината ќе бидат разгледани и други материјали кои во оваа Програма не се
вклучени од кои било причини. Програмата претставува насока за работа на Советот и
истата е отворена за теми кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но, исто така
пред Советот може да бидат разгледани извештаи и информации кои се од важност за
граѓаните на подрачјето на општина Делчево, а ги изготвуваат и предлагаат подрачните
единици на државни органи.

Врз основа на напред наведеното, дадените предлози и согледувањата на стручните
служби во Општината Делчево, Програмата за работа на Советот за 2021 година е како што
следува:
Ред.бр.

Назив на актот

Предлагач

Изготвувач

Рок за донесување

1

Квартален изештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
2020 година за квартал 4;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Јануари/Февруари

2

Годишна сметка и
годишен извештај на
општина Делчево за 2020
година

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Од 1 до 15 Март
2021

3

Програма за уредување на Градоначалник
градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2021 година;

Одделение за
Јануари 2021
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

4

Програма за изградба,
реконструкција и
одржување на општински
патишта и улици во
општина Делчево за 2021
година;

Градоначалник

Декември

Јануари 2021

5

Програма за управување
со отпад во општина
Делчево за 2021 година;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Јануари 2021

6

Програма за изработка на
урбанистички планови на
подрачјето на општина
Делчево за 2021 година;

7

Одлука за давање
согласност на Програмата
за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
2021 година

Директор

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Јануари 2021

8

Програма за социјална
заштита

Градоначалник

9

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

Директор на ООУ Сметководител,
Февруари 2021
„В.Прке“
Директор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

10

Годишна сметка за 2020
година на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

Директор на ООУ Сметководител,
Февруари 2021
„Ванчо Прке“
Директор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево

11

Годишна/завршна сметка
(Извештај за реализација
на материјалнофинансиското работење)
за 2020 година

Сметководител
на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“Делчево

Сметководител на ОЈУДГ Најдоцна до
„Весели Цветови“29.02.2021 година
Делчево

12

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „
Св.Климент Охридски“Делчево;

Сметководител
на ООУ
„Св.Климент
Охридски““

Сметководител,Директор Февруари-Март
на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево

13

Годишна сметка на ООУ
„Св.Климент Охридски“Делчево;

Сметководител
на ООУ
„Св.Климент
Охридски

Сметководител,Директор Февруари-Март
на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево

14

Годишен план за
вработување во Општина
Делчево за 2022 година;

Градоначалник

Одделение за човечки
ресурси

Февруари/Март

15

Одлука за организацијата,
делокругот и начинот на
извршување на задачите
на општинската
администрација;

Градоначалник

Одделение за правни и
општи работи и јавни
дејности

По потреба

16

Годишен план за
УО на ЈПКД
вработување за 2021
„Брегалница“
година (измени и
дополнувања по потреба);

Директор на ЈПКД
„Брегалница“

Март

17

Одлука за утврдување на
почеток и завршеток на
работно време детската
градинка;

Директор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“Делчево

По потреба

Директор
УО на ОЈУДГ
„Весели

Одделение за правни и
општи таботи

Најдоцна до 31
Јануари

Цветови“Делчево
18

Одлука за усвојување на
Годишна сметка на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
2021 година;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Март 2021

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

19

Одлука за усвојување на
Директор,
Извештајот за работењето
УО на ЈПКД
на ЈПКД „Брегалница“„Брегалница“Делчево;
Делчево

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Март 2021

20

Одлука за усвојување на
Тримесечен извештај за
финансиското работење
на ЈПКД „Брегалница“Делчево за период
01.01.2021-31.03.2021;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Април

Одлука за давање
согласност за формирање
на групи со поголем број
на деца;

Директор

Директор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“Делчево

Септември/Октомври

Одлуки за вклопување на

Градоначалник

Одделение за
Тековно и по потреба
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај и заштита на
ЖС

Градоначалник

Одделение за
Февруари-Декември
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај и заштита на
ЖС

21

22

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“Делчево

бесправно изградени
објекти во
урбанистичка
документација;
23

Одлуки за утврдување на

потреба за изработка и
донесување на ЛУПД за
потребите на општина
Делчево и на
заинтересирани странки;

24

Одлуки за поддршка на
проекти

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По објавен повик

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

27

Одлуки за поддршка на
Градоначалник
проекти преку
Канцеларијата на Источнопланскиот регион;

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

28

Одлуки за поддршка на
проекти преку
Швајцарската агенција за
развој и соработкаПрограма за зачување на
природата;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

По потреба

29

Програма за управување
со отпад;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Мај-Декември

30

Одлука за определување
на општинските патишта
на подрачјето на општина
Делчево;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи

Мај-Декември

од програма ИПА
прекугранична соработка
Македонија-Бугарија
преку Министерство за
финансии
25

Одлуки за поддршка на
проекти
од Агенцијата за поддршка
на земјоделството и
рурален развој

26

Одлуки за поддршка на
проекти
од Бирото за регионален
развој;

и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР
31

Програма за јавно
осветлување

Градоначалник

Оделение за урбанизам Март
уредување на ГЗ,
комунални работи и
сообраќај, заштита на ЖС
и ЛЕР

32

Програма за одржување
на јавната чистота во
Општина Делчево за 2021
година;

Градоначалник

Одделениe за урбанизам Април
уредување на ГЗ,
комунални работи и
сообраќај, заштита на ЖС
и ЛЕР

33

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
втор квартал;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Јуни-Јули

34

Годишна програма за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“

УО на ООУ
„Ванчо Прке“

Директор

Јули

35

Годишен извештај за
работата на ООУ „Ванчо
Прке“;

УО на ООУ

Директор

Јули-Август

36

Годишен извештај за
работата на ООУ
„Св.Климент Охридски“;

УО на ООУ

Директор

Јули- Август

37

Годишна програма за
работа на ООУ
„Св.Климент Охридски“;

УО на ООУ

Директор

Јули- Август

38

Годишна програма за
работа на СОУ
„М.М.Брицо“

УО на СОУ

Директор

Јули- Август

39

Одлука за усвојување на
Шестмесечен извештај за
финансиското работење
на ЈПКД „Брегалница“Делчево за период
01.01.2021-30.06.2021;

Директор,

ЈПКД „Брегалница“Делчево

Јули 2021

УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

40

Ребаланс на Буџетот на
општина Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Септемри/Октомври

41

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за
трет квартал;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Октомври-Ноември

42

Одлука за усвојување на
измени и дополнувања на
Буџетот на Општина
Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

Септември-Ноември

43

Годишен извештај за
работата на СОУ
„М.М.Брицо“

УО на СОУ

Директор

Септември

44

Годишната програма за
работата

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември 2021

45

Годишен извештај за
УО на ОЈУДГ
работата на ОЈУДГ „Весели „Весели
Цветови“-Делчево
Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември 2021

46

Одлука за доделување на
студентски стипендии

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

Ноември 2021

47

Одлука за доделување на
ученички стипендии

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

Ноември 2021

48

План на Програми за
развој на Општина
Делчево за 2022

Градоначалник
на Општина
Делчево

Одделение за урбанизам До крај на месец
и Одделение за
Ноември
финансиски прашања

52

Буџетски календар за 2022 Градоначалник
година;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2021

53

Буџет на Општина Делчево Градоначалник
за 2022 година;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2021

54

Одлука за извршување на Градоначалник
Буџет на Општина Делчево
за 2022;

Одделение за
финансиски прашања

Декември 2021

на ОЈУДГ „Весели
Цветови“

55

Програма за уредување на Градоначалник
градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2022 година;

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Декември 2020

56

Програма за изградба,
реконструкција и
одржување на општински
патишта и улици во
општина Делчево за 2022
година;

Градоначалник

Декември

Декември 2021

57

Програма за управување
со отпад во општина
Делчево за 2021 година;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам, уредување
на ГЗ, комунални работи
и сообраќај, заштита на
ЖС и ЛЕР

Декември 2021

58

Одделно мислење за
секоја програма за
изведување на екскурзии
и др.слободни активности
на ООУ и СОУ;

УО на ООУ

Одделение за прави и
општи работи и јавни
дејности

По потреба

59

Програма за
Градоначалник
одбележување настани и
културни манифестации на
Општина Делчево за 2022
година;

Комисија за
организирање настани и
културни манифестации

Декември 2021

60

Програма за промоција и
комуникација со јавноста
на Општина Делчево за
2022 г.

Градоначалник

Комисија за
организирање настани и
културни манифестации

Декември 2020

61

Функционална анализа

Градоначалник

Одделение за човечки
ресурси

По потреба

Советот на Општина Делчево во текот на 2020 година, зависно од потребата за усогласување со
законската регулатива, дава согласност на статутите на установите кои се во надлежност на Советот
(ЈПКД „Брегалница“, СОУ „М.М.Брицо“, ООУ „В.Прке“, ООУ „Св.Климент Охридски“, ЈЛБ „Илинден“ и
ОЈУДГ „Весели Цветови“.Исто така, Советот на Општина Делчево именува и разрешува членови во
органите на управување и донесува одлуки за начинот на располагање со средствата на истите.
Советот на Општина Делчево го усвојува Полугодишниот и Годишниот извештај за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патишата на подрачјето на општина Делчево.

Во тековната година, согласно согледувањата и потребата, Советот одлучува по барања за
дополнувања на блок (наменските) дотации на корисниците од сопствени извори на Општината.
Програмата за работа на Советот на Општина Делчево за 2021 година не е затворена и може да се
надополнува доколку се јави потреба за тоа, согласно член 2 од Одлуката за формирање на
Комисијата за изработка на Програма за работа на советот и член 134 од Деловникот.

Број 09- /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

10.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48. редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 1 –по барање на Дарко Стојковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12336 од 19.12.2018 година, од страна на Дарко Стојковски ул.„Рударска бр.10“ - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 2705/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 12523 и кој бесправен
објект е надвор од урбанистички плански опфат .

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2141/1
29.12.2020 година
Делчево

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

11.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48. редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр. 1 –по барање на Тихомир Митевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12135 од 03.05.2018 година, од страна на Тихомир Митевски ул.„Вера Јоциќ бр.36“ - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 2681/10 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 13279 и КП бр. 5026 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 3602 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на

Општина Делчево“.

Број 09-2142/1
29.12.2020 година
Делчево

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

12.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48. редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр. 1 по барање на Боро Атанасовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12931 од 21.08.2011 година, од страна на Боро Атанасовски ул.„Бул.Македонија бр.1/1-18“ Делчево за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 5764 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10158 и КП бр.
8994/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 3602 и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2143/1
29.12.2020 година
Делчево

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

13.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48.редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект пумпа за вода згр. бр. 2 по барање на Боро Атанасовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12931 од 21.08.2011 година, од страна на Боро Атанасовски ул.„Бул.Македонија бр.1/1-18“ Делчево за бесправно изграден објект, Објект пумпа за вода – , означен во елаборат како зг
рада бр. 2 изграден на КП бр. 5764 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10158 и кој
бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2144/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
29.12.2020 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
14.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48. редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за

бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект гаража згр. бр. 2 –по барање на Славе Михаиловски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 121605 од 31.08.2011 година, од страна на Славе Михаиловски од с.Габрово - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект гаража – означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден
на КП бр. 10275 КО Габрово запишана во имотен лист бр.2245, и кој бесправен објект е
надвор од урбанистички плански опфат.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2145/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
29.12.2020 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.

15.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 48.редовна седница, одржана на ден 29.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Славе Михаиловски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 121605 од 31.08.2011 година, од страна на Славе Михаиловски од с.Габрово - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1

изграден на КП бр. 10275 КО Габрово запишана во имотен лист бр.2245, и кој бесправен
објект е надвор од урбанистички плански опфат.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2146/1
29.12.2020 година
Делчево

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

16.Врз основа на член 94 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М.
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,190/16 и Службен весник на РСМ бр.275/19),
Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на уредување на висината за трошоците за уредување во
зависност од степенот на уреденоста („Службен весник на РМ бр.193/2016 и 72/2018“), член
59 став 13 од Законот за градење (Службен весник на Р.М бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011,
36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014,
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015,
226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018 и
Службен весник на РСМ бр.244/2019 и 18/2020), член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/2002“) и член 15 став 1 точка 1 од
Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15/13 и 2/2019),
Советот на Општина Делчево на 48-та седницата одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за
добивање на одобрение за градење за изградба на Градски пазар во Општина Делчево отворен и затворен дел
Член 1

Со оваа Одлука се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште на КП бр.6581/1, КП бр.6582/2 , КП бр.6583/2 , КП бр.6561/3, КП бр.6574/2, КП бр.

6580, КП бр. 6586/3 и КП бр. 6577/2 во КО Делчево инвеститорот Општина Делчево, за
добивање на одобрение за градење за изградба на објект- Градски пазар во Општина
Делчево согласно Основниот проект за изградба на градски пазар во Делчево-отворен и
затворен дел со тех.бр.01-06-2018 изработен од ДПТУ ГП АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Делчево кој се

наоѓа на градежна парцела бр.4.1 во ДУП за централно градско подрачје, урбана единица
„2“-дел од блок 2.2 Општина Делчево донесен со Одлука бр.07-1823/1 од 06.09.2011
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 – 2147/1
29.12.2020 година
Делчево

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

17.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен
Весник на Република Македонија бр.5/2002), член 11, член 141 и член 142 од Законот за
социјалната заштита (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 104/19 и
146/19), Советот на Општина Делчев, на својата 48. редовна седница одржана на ден
29.12.2020 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За измена и дополнување на
Одлуката формирање на Совет за социјална заштита на Општина Делчево
Член 1
Во Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита на Општина Делчево, бр.
09-1986/1 од 21.10.2019 година, се менува членот 2, став 1 алинеја 4 и алинеја 13.
Имено, во член 2, став 1 алинеја 4-се разрешува Др Маја Стоименовска-Цветковска,
претставник од ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев„ Делчево и на наејзино место се именува
Др Даниела Цветковска.
Во член 2, став 1 алинеја 13-се разрешува Неџбедин Мемедов, претставник од
Исламска Верска Заедница Џамија „Фатих Мехмед II„ Делчево и на негово место се именува
Сефадин Селимовски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Бр.09-2148/1
29.12.2020 год.
Делчево

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

18.Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник
на РСМ бр.32/2020) и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,,
број 5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 48.редовна седница одржана на ден
29.12.2020 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2021 година
Урбанистички планови за град Делчево:
1. Генерален урбанистички план за град Делчево
2. Детален урбанистички план - Лесна индустрија и сервиси на м.в. ,,Стар монопол,, Делчево
- дел од блок 2,6 ,урбана единица 2- со граници:
 осовина на ул,, Маршал Тито,, -југозападна страна


граници на к.п. бр. 8761/4; к.п. бр 8761/4; к.п. бр 8764; к.п. бр 8761/4;-југоисточна
страна

 Осовина на ул. ,, Крушевска,, ( новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП ,
делумно изведена- северна страна)
3, Детален урбанистички план за урбана единица 2 , дел од блок 2,7 – ,, Централно градско
подрачје,, со граници:
 Североисточна страна –граничи со река ,,Брегалница,,со спој со ендек
 Југоисточна страна по оската на водотек на канал
 Југозападна граница по оска на ул. М тито,, и дел од ,, Солунска,,
 Северозапад ,северозападна граница на 7561/1 , до ул М Тито ,продолжува по ул.,,
ММ Брицо до река Брегалница и се по река до појдовна точка на опфат
4. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1
во Урбана единица 2 со граници:_ југоисток граница-к.п. 6042/1:6023;6022;6018
 североисток – крак на улица Индустриска
 северозапад – собирна новопроектирана улица
 југозапад - река Брегалница

5. Детален урбанистички план Старо Делчево за Урбана единица 3 , дел од Блок 3,2 Измена
и дополнување со граници :
- од север по осовина на улица Маршал тито до спој со улица Индустриска
- од спој со улица Индустриска кон југ по осовина на новопредвидена улица до
новопредвиден спој со улиците Острец и Мито Хаџивасилев Јасмин
- од спој со улиците Острец и МХ Јасмин кон севе по осовина на улицата МХ Јасмин до
крстосница и на север по истата улица до спој со улицата Маршал Тито
6. Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана
единица 1 блок 1,4 со граници:
- северозападна страна по осовина на улица бр,1
- југозападна страна по осовина на улица М М Брицо
- североисточна страна по осовина на улица бр,5 ,по осовина на пешачка патека која излегува
на улица бр.2
- југоисток по осовина на улица бр. 2 до спој со пешачка улица
7. Урбанистички план вон населено место за придружни и услужни објекти на магистрален
пат М5 Делчево – Македонска Каменица со граници:
 североисток: дел од јужна меѓа на к.п. бр. 1136 , к.п. бр.1137 , к.п. бр.1138, к.п.
бр.1130, к.п. бр.1129, к.п. бр.1128, к.п. бр.1127, западна мега на к.п. бр. 1103 и к.п. бр.
1102 до пат М5
 југ : Магистрален пат М5 (според нова категоризација А3М)
8. Изработка на Детален урбанистички план – Сервисна зона (Исток) Урбана единица 3, дел
од Блок 3.1.
9. Локална урбанистичка планска документација за намена Е2 – Комунална супраструктура
за изградба на Фотоволтна електрична централа на КП бр.118, КП бр.119, КП бр.126/1, КП
бр.128/1, КП бр.129, КП бр. 130/1, и дел од КП бр.120, дел од КП бр.121, дел од КП бр.127 КО
Тработивиште , Општина Делчево.
10. Локална урбанистичка планска документација за намена Е3 – Некомпатибилна
инфраструктура за изградба на Пречистителна станица на КП бр.115,116,117,122/2, 121/2,
121/3 како и дел од КП БР.114, дел од кп бр.113/1, дел од кп бр.113/2 , дел од КП.БР.120, дел
од КП.БР.121/1, дел од кп бр.125, како и дел од КП.БР.127 КО Тработивиште, Општина Делчево
11. Локална планска документација ( ЛУПД ) за КП.бр. 530/1 КО Тработивиште ИЛ 1175, КП
бр.531 КО Тработивиште ИЛ 1177 и КП бр.532/1 КО Тработивиште ИЛ 6 со намена А 3 - (групно
домување) - Дом за престој и нега на стари лица
12. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се вршат
измени и дополнување и на други делови од Генералниот урбанистички план (ГУП) со
дополна на Детални урбанистички планови (ДУП) на територијата на град Делчево.
13, Урбанистички проекти согласно член 58 од Законот за простоно и урбанистичко
планирање
14. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се

донесуваат урбанистички планови опфатени во член 10 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, во катастерските општини на сите села во општината.
15. Донесување на Одлуки на Совет за утврдување на потреба од изработка, дополнување
на Годишна програма, усвојување Урбанистички планови , Урбанистички проекти и друг вид
Урбанистичка документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање
Финансирањето урбанистичките планови го врши Општината од средства
предвидени со Буџетот на Општината Делчево како и средства од заинтересирани правни и
физички лица согласно законската регулатива.
Број 09- 2149/1
29.12.2020 година
Делчево

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

19.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Делчево
(„Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013 и 2/2019 ), Советот на Општина
Делчево на својата 48-ма седница, одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
за доделување на стипендии
на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и
кои постигнале особено висок успех во студирањето Бр.09- 1726 /1 од 27.10.2020 година
Член 1

Во Одлуката за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во
студирањето бр.09-1726 /1 од 27.10.2020 година („Службен гласник на Општина Делчево“
бр.17/20), во член 1 зборовите: „4 (четири) стипендии“ се заменуваат со зборовите: „6 (шест)
стипендии“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 - 2150/1
29.12.2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски

