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Совет на Општина Делчево
Број 09-2057/2
29.12.2020 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 48.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 29.12.2020 година (вторник), во Мултифункционалниот
центар со почеток во 14:00 часот.
На седницата присуствуваа сите 15 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. Билјана Ѓеоргиевска
15. Николчо Ситновски
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски-претседател на Советот
на Општина Делчево кој за 48.седница го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 47.седница на Советот
1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година квартал 3 со Заклучок за усвојување;
2. Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2021 година;
3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
4. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници
за 2021 година;
5. Буџетски календар;
Образлагач: По точките од 1 до 5- Анка Христова-Раководител на Одделение за буџет.
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6. Предлог-Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во
имплементација на проекти од регионално значење;
Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.
7. 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
Образлагач: По точките 7 и 8-Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
9. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: Драган Маневски-Пртседател на Комисијата за изработка на Програма за работа
на Советот.
10. Предлог-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. Предлог-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. Предлог-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. Предлог-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. Предлог-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. Предлог-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.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно
земјиште за добивање на одобрение за градење за изградба на Градски пазар во општина
Делчево-отворен и затворен дел;
Образлагач: По точките од 10 до 16-Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за
урбанизам.
17.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање Совет за социјална
заштита на Општина Делчево;
Образлагач: Сузана Петровска-член на Советот за социјална заштита од општина Делчево.
18.Годишна Предлог-програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.
19. Предлог-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.
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
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Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена, а дневниот ред беше
ставен на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред за 48.седница
на Советот.
Претседателот на Советот отвори расправа по Записникот од 47.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а Записникот ставен на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 47.седница на
Советот.
Претседателот на Советот ги информираше членовите на Советот дека во врска со
Буџетот на Општина Делчево за 2021 година, Градоначалникот и службите од Одделението
за буџет и финансии побарале 10-15 минути за да се подготви измена на буџетот во делот на
донации бидејќи некои средства кои не биле планирани пристигнале денес и затоа
предложи Советот да почне со седницата, т.е со точката под реден број 7- Измени на Годишен
план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година.
Образложение по оваа точка поднесе Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“ кој
рече дека Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“ за 2021 година е донесен од
страна на Советот на една од претходните седници, но со изградбата на градската капела и
ставањето во функција, се јави потреба од вработување на едно лице-раководител на
Градската капела. Тоа лице е вработено веќе во ЈКП, но преку Агенцијата за привремени
вработувања.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој праша дали во постојната систематизација нема
некое место со кое може да се покрие потребата од тоа работно место и дали Советот може
да донесе одлука за определување на некоја фиксна сума од 10.00 денари која би се
наплаќала од граѓаните преку сметките за покривање на трошоците за тоа работно место за
да не го оптеретувате ЈП кое во последно време работи со загуба?
Претседателот на Советот рече дека овие две прашања се за другата точка-Програма
за работа на ЈКП „Брегалница“.
Процедурално реагираше Сашко Ивановски кој рече дека Програмата за работа на
ЈКП „Брегалница“ за 2021 година не била доставена навреме како што е по Деловникот туку
непосредно пред почетокот на седницата и рече дека тоа не е во ред.
Претседателот на Советот рече дека тоа што Програмата за работа е доставена пред
самата седница можеби е негов пропуст за што им се извини на членовите на Советот.
Директорот на ЈКП „Брегалница“ рече дека ЈКП „Брегалница“ работи со загуба поради
состојбата со коронавирусот, т.е во последните 3 квартала. Што се однесува до бројот на
вработени тој истакна дека истиот не се зголемува бидејќи еден вработен од Секторот за
паркови и зеленило е прераспореден во друг сектор.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена
на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на - Измените на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година.
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Осма точка- Програма за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година со Одлука за
давање согласност;
Образлагач и по оваа точка-Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој се
извини за доцното доставување на Програмата и рече дека имало проблем со состанувањето
на членовите на Управниот одбор.
Тој истакна дека за успешно извршување на својата дејност, согласно Статутот на
претпријатието на предлог на директорот се изготвува Програма за работа и развој на
претпријатието. За што поуспешно остварување на целите на ЈП, ЈКП „Брегалница“ е
организирана во 5 сектори и тоа: Сектор за општи и правни работи, Сектор за финансиии,
сметководство и комерција, Сектор за водовод и канализација, Сектор за комунална хигиена
и Сектор за градско зеленило и гробишта.Накусо беа образложени надлежностите на секој
сектор посебно. Во врска со процентот на наплата беше истакнато дека посебно внимание
ќе се посвети на наплатата на фактурите од корисниците на услуги. Тој информираше дека е
ставена во функција апликација за електронско плаќање на фактурите, како и за внесување
на состојбата на водомерите, т.е мобилно отчитување на водомерите. Секторот за финансии,
сметководство и комерција во 2021 година ќе работи на изготвување на нов тригодишен
бизнис план за период 2022-2024. Во оваа Програма во табела на страна 4 е дадена
финансиската проекција на приходи и расходи за 2021 година кои се 13.787.756 денари. Во
Сектор за правни и општи работи се планирани инвестиции во износ 50.000 денари за
компјутери и компјутерска опрема.
Во Секторот за водовод и канализација главна активност за 2021 година ќе биде тековното
одржување и поправка на дефектите на главниот доводен цевковод од брана Лошана до
Филтер-станицата Тработивиште и од Филтер-станицата до влезот на градот . Во 2021 година
се планира преку водоснабдителниот систем да се дистрибуираат 574.000 м3 вода за пиење.
Во 2021 година се планираат 1 милион денари за реконструкција на постојните водоводни
линии, на страна 7 има табеларен преглед за сите планирани активности во тој дел, вкупната
вредност и периодот на реализација. Исто така, во оваа Програма се дадени и активности
кои се усогласени со Програмата за уредување на ГЗ на опшштина Делчево за 2021 година.
Во овој Сектор за 2021 година се планирани приходи во износ 25.735.080 и расходи
19.565.374. Инвестициите се планирани во износ 1.395.982.
Во 2021 година се планира набавка со одложено плаќање на 4 години на уште едно ново
специјално возило за собирање на отпад во Секторот закомунална хигиена. Планираните
приходи се во износ 11.690.000, а расходите во износ 11.700.283. Се планираат и инвестиции
во износ 5.200.000 денари.
Во Секторот за градско зеленило и гробишта се планирани приходи од 6.953.000 и расходи
од 6.461.700 денари, како и инвестиции од 170.000 денари. Сите средства кои се планирани
на наведените активности ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево од
средствата прибрани за уредување на градежно земјиште за 2021 година. Средства од
Владата на РСМ и редовни приходи на ЈКП „Брегалница“-Делчево. Доколку имате прашања,
повелете, рече С.Стојковски.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека како координатор на советничката
група на ВМРО ДПМНЕ реагира за тоа што Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година била доставена непосредно пред самата седница и соопшти дека
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тие нема да учествуваат во расправата по таа точка бидејќи немале време воопшто да ја
разгледаат оваа Програма. Исто така, тој реагираше и на тоа што ланската година барале
споредбени податоци кои ги нема во оваа програма.
Сашко Јовановски праша дали со оваа Програма се предвидува замена на азбестните
цевки во Старо Делчево и замена на водомерите со водомери за мобилно отчитување?
Директорот на ЈКП „Брегалница“-Делчево рече дека се надева оти со Проектот за
водоснабдување ќе можат да се набават водомери за мобилно отчитување на состојбата и
рече дека истата може да се пријави и онлајн на апликацијата за електронско плаќање на
сметката. Што се однесува до азбестните цевки, тој истакна дека тоа прашање е елаборирано
повеќе пати. Азбестните цевки се заменети онаму каде што има дефекти, не секаде.
Градоначалникот на Општина Делчево се надоврза на дискусијата на С.Стојковски за
замената на азбестните цевки и истакна дека Општината има изготвено проект за замена на
истите во населбите Милково Брдо-дел и Ново Делчево, а се прави предмер-пресметка за
замена на азбестните цевки во Први, Втори и Трети реон. Во населбата Стар Расадник
делумно се заменети.
Кирил Тренчевски имаше забелешка на дискусијата на Сашко Ивановски и истакна
дека во ниту една програма нема споредбени податоци од ланска година. Тој го праша
директорот на ЈП дали со замената на азбестните цевки во населбата Милково Брдо целосно
ќе бидат заменети?
Директорот рече дека со замената на азбестните цевки во дел од населбата Милково
Брдо целосно ќе бидат заменети азбестните цевки.
Билјана Ѓеоргиевска праша зошто Програмата е доставена денес, на 29.12.2020 кога
на штембилот пишува 25.12.2020 година?
Директорот рече дека Програмата е доставена од страна на директорот до Архивата
на 25.12.2020 по што требало истата да биде разгледана од страна на Управниот одбор.
Градоначалникот рече дека советниците имаат право да бараат материјалите за Совет
да бидат доставени 7дена пред одржувањето на седницата, но Деловникот дозволува
материјали да се доставуваат и на самата седница.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена
на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ 5 “ПРОТИВ“ и 2 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
2021 година.
Прва точка-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за
2020 година -квартал 3 со Заклучок за усвојување;
Извршувањето на буџетот на општина Делчево за третиот квартал 2020 година,
изнесува 54,% односно од вкупно планираните 354.068.111 ден.приходи за третиот квартал
се реализирани 191.350.472 денари.
Од нив, во основниот буџет, од планирани 110.983.000 реализирани се или 47 %.
Во буџетот на дотации од планирани 170.319.111 приходи реализирани се
118.520.000 или 68 %, во буџетот на донации процентот на реализација е 24%
и во буџетот на самофинансирачки активности од планирани 16.367.000 реализирани се
4.320.000 денари или 26 %.
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Даночните приходи се наплатени во износ од 25.756.347 ден. или 71,5%, наплатата
од даноци на имот е во износ од 9.156.319, од даноци од специфични услуги во износ од
12.651.846 ден. (комунална такса за истакната фирма,1.254.200 ден., ком.такса за
одржување на јавното осветлување во износ од 3.654.000 ден., комун.такса за користење на
улици со патнички и товарни моторни возила што се плаќа при регистрација околу 810.484
денари, за надоместок за уредување на град.неизгр. земјиште во износ од 990.320 и
др.помали износи на комунални такси).
Неданочните приходи се планирани се реализирани во износ од 1.317.418 денари
(24%).
Капиталните приходи се наплатени во износ од 2.665.837 ден или 60 % а тоа се
приходите од продажба на земјиште во износ од, приходи од закуп на земјоделско земјиште
во сопственост на државата, во износ од , надоместок за концесии за експлоатација на
минерални суровини. надомест за утврдување на правен статус на бесправно изграден
објект-легализација во износ од ден.
Трансферите од други нивоа на власт се реализирани 34,% и тука спаѓаат средствата
добиени по основ на дотации на општината од приходи од ДДВ (, трансфери од буџетите на
фондовите и трансфери од други нивоа на власт денари.
Вкупните расходи се планирани во износ од 354.068.111 денари. Од нив се
реализирани 179.731.6511. или 51,%.
Во основниот буџет. реализирани се 52.110.784 ден.или 47%.
На групата 40 реализирани се 15.622.848 ден овде влегуваат платите, придонесите од
плати и други надоместоци.
На групата 42 реализирани се 11.942.861 ден.или 55,6%.
На група 46 се реализирани 2.647.000 ден.
На група 47 планирани од планирани 800.000 ден. реализирани се 609.090 или 76%.
И на крајот во група 48 влегуваат капиталните расходи кои се реализирани во износ
од 17.248.670. денари од планираните 41.792.000 или 61,8% , додека на ставка 482 се
реализирани 21.217.217 од планираните 60.112.000 ден.
Доколку има прашања, повелете рече Анка Христова.
За збор се јави Кристи Стојковски кој праша колкава е бројката на вработени, колку од
нив се на определено, колку на неопределено време?
Драган Маневски-претседател на Советот рече дека ова прашање не се однесува на
Кварталниот извештај, а градоначалникот на Општината рече дека прашањето може да се
достави во писмена форма и советникот ќе добие одрговор.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена
и истата бепе ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за
2020 година -квартал 3.
Втора точка- Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2021 година;
Образложение по оваа точка поднесе Анка Христова, раководител на Одделението
за буџет која рече дека согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети, буџетот на општината
претставува годишен план на вкупните приходи и други приливи и одобрени средства и се
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состои oд основен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки
активности и буџет на заеми и кредити.
Буџетот на Општина Делчево се состои од општ, посебен и развоен дел.
Општиот дел, содржи биланс на приходи и расходи, функционална класификација на
расходи, биланс на тековно оперативни приходи и расходи и биланс на капитални приходи
и расходи. Планирани извори на приходи во буџетот за 2021 година од кои ќе се
финансираат расходите на општина Делчево се: даночни приходи, неданочни приходи,
капитални приходи, трансфери и донации и кредити.
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од трансфери
Приходи од донации
Кредити
Вкупно

39.025.000
12.773.000
4.905.000
160.422.400
69.943.000
9.257.000
10.166.000
306.491.400

Даночните приходи кои се планирани во износ од 39.025.000 денари се:
Данок oд доход, од добивка и од
капитални добивки
Даноци од имот
Даноци од специфични услуги
Такси за користење или дозволи за
вршење дејност
Вкупно

3.110.000
14.520.000
20.670.000
725.000
39.025.000

Кај структурата на даночните приходи може да се забележи дека со најголемо учество се
планирани приходи од даноците од специфични услуги со околу 53%, ( во нив влегуваат
комунална такса за истакната фирма, комунална такса за користење на улици со патнички,
товарни моторни возила, надомест за уредување на градежно земјиште, комунална такса за
користење и одржување на јавно осветлување, надомест за одржување на јавна чистота и
др.), додека данокот на имот во вкупните даночни приходи учествува со 37%.
Кога велиме даноци на имот, овде влегуваат: данокот на имот од правни и физички лица,
данокот на промет на недвижности и данок на наследство и подарок.
Такси и надоместоци
Административни такси и
надоместоци кои се плаќаат за
списите и дејствијата кај
органите на општината

11.158.000
615.000
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Други неданочни приходи
1.000.000
Вкупно:
12.773.000
Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите во вкупниот буџет на
Општината за 2021 година се застапени во износ од 79.200.000 денари или 26%.
Средствата за блок дотации кои служат за остварување на надлежностите во
образованието, детската заштита и културата, се утврдени од надлежните министерства
согласно законската регулатива и се планирани во износ од 160.422.400 денари или 52%.
Капиталните приходи се планирани во вкупен износ од 4.905.000 денари и тоа: од
продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Р.М. во износ од 350.000
денари, приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата во износ од
1.400.000 ден. надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини во износ од
450.000 денари, надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
во износ од 2.700.000 денари.
Вкупните расходи на буџетот на општината за 2021 година изнесуваат 306.491.400
денари. Буџетскиот дефицит е планиран на 12.861.000 денари. Повисоките расходи се
финансирани од други приливи односно депозити.
Структурата на расходите во буџетот на општината се состои од тековно оперативни
и капитални расходи.
Согласно законската регулатива општинскиот буџет се следи преку различните видови на
расходи, односно тековно оперативните и капиталните расходи .
Платите се неопходни за функционирање на општината и се планира да опфатат
околу 56% од вкупно планираните расходи во вкупниот буџет, додека во основниот буџет
опфаќаат 21% од планираните расходи во основниот буџет. Во овој износ влегуваат и
планираните надоместоци за исплата на седниците на Советот на општината.
Средствата од тековната резерва се користат кога за одредени итни потреби на
општината или буџетските корисници не се обезбедени средства или не се обезбедени во
доволен износ.
Расходите се утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација
на расходи.
40
41
42
45
46
47
48
49

Плати и надоместоци
Резерви и недефинирани расходи
Стоки и услуги
Каматни плаќања
Субвенции и трансфери
Социјални бенефиции
Капитални расходи
Отплата на главница
Вкупно

171.500.427
50.000
50.190.000
40.000
4.307.000
800.000
77.750.973
1.853.000
306.491.400
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Во делот на расходите на стоки и услуги отпаѓаат 16%, каде што покрај обезбедувањето
на редовното функционирање на општината се содржани и расходите за финансирање на
комуналните услуги и дел од тековното одржување на основното и средното образование,
библиотекарството и детската заштита.
Капиталните расходи во вкупниот буџет се планирани во износ од 77.750.973 ден. , додека
во основниот буџет се планирани во износ од 57.180.000 ден., и во најголем дел се
однесуваат на изготвување на проекти за улици и патишта, надомест за одземен имот,
изградба и реконструкција на улици и патишта и тоа како во урбаниот така и во руралниот
дел на општината, планирани се и средства за изградба на новиот пазар.
Во основниот буџет планирани се расходи во износ од 111.888.000 денари.
Тековно оперативните расходи се планирани во износ од 54.708.000 денари или 49%
од планираниот основен буџет, додека капиталните расходи се планирани во износ од
57.180.000 денари, или 51%.
Расходите се утврдени по основни намени и видови согласно економската класификација
на расходи и тоа:
40
41
42
45
46
47
48
49

Плати и надоместоци
Резерви и недефинирани расходи
Стоки и услуги
Каматни плаќања
Субвенции и трансфери
Социјални бенефиции
Капитални расходи
Отплата на главница
Vkupno:

25.984.000
50.000
22.737.000
40.000
3.244.000
800.000
57.180.000
1.853.000
111.888.000

23,2%
0,04%
20,3%
0,03%
3%
0,78%
51%
1,65%
100%

Во основниот буџет капиталните расходи кои се планирани во износ од 57.180.000
денари во најголем дел се однесуваат на:
- Подготвување на проекти за улици и патишта 1.000.000
- Изградба на улици и патишта
25.000.000
- Реконструкција на улици и патишта
4.500.000
- Изградба и реконс. на пречистителни станици 842.000
- Изградба на други објекти
20.695.000
- надзор над изградбата
200.000
- купување на возила
2.300.000
- надомест за одземен имот
2.000.000
- купување на опрема
580.000
(Најголем износ од средствата за изградба на други објекти се однесува за изградба на
градскиот пазар, помал износ се за изградба на скејт- парк, како и други помали објекти).
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Тековно оперативните и капиталните расходи се дадени во посебниот дел од Буџетот
на оштината распределени по соодветни програми и потпрограми.
Претседателот на Советот отвори расправа по оваа точка и му даде збор на Градоначалникот
на Општина Делчево кој истакна дека Општина Делчево се наоѓа во фаза во која е
неопходнo продолжување на инвестициите во инфраструктурата како услов за раст и развој
на општината. Буџетот на Општина Делчево е развоен буџет во кој најголем дел од
проектираните средства се расходи се наменети за капитални проекти, односно капитални
инвестиции. Имено, капиталните инвестиции во Основниот буџет на Општина Делчево за
2021 година се проектирани во износ од 62.585.456 денари, или 53,4% додека во вкупниот
Буџет, тие се планирани во износ од 83.156.429 денари. Развојната компонента дава
очекување, за економски раст на општината во 2021 година, бидејќи капиталните проекти
очекувано се зголемуваат и по број и по квалитет. Во продолжение на образложението тој
истакна дека Во 2021 година планираме да изградиме улици во нас.Расадник, во Први, Втори
и Трети Реон, улицата 3 од пешачкиот мост до новиот градски зелен пазар,улици во населба
Стрелиште,една улица во с.Разловци, една улица во с.Тработивиште, две улици во с.Вирче,
две улици во с.Град, две улици во с.Стамер и по една улица во с.Звегор и с.Габрово.Тоа се
улици кои се произлезени од приоритетите на граѓаните наведени во анкетните листови од
месните и урбаните заедници, како и инфраструктура која е неопходна за целокпниот развој
на градот Делчево. Исто така, планирани се средства и за реконструкција на улици
во градската средина, а на почетокот на 2021 год. почнува и изградбата на
градскиот зелен пазар во Делчево. За реконструкција се предвидени улиците Скопска, Орце
Николов и Острец, како и изградба на стариот локален пат Делчево –
Тработивиште. Планирани се средства од донација за набавка на специјално противпожарно
возило, камион во ТППЕ, како дел од грантот добиен преку МСИП– проектот. Исто така, во
буџетот во капитални расходи, од сопствени средства е планирана набавка на возило за
одржување на јавното осветлување. Овие расходи се во функција на подобрување на јавните
услуги и подобрување на инфраструктурата во Општината, истакна Трајковски.
Клучни капитални проекти за 2021 г се изградбата на градскиот зелен пазар, изградбата на
филтер-станицата и патната инфраструктура.
–Клучни капитални проекти на кои ќе посветиме големо внимание е изградбата на градскиот
пазар и патната инфраструктура, но и максимална посветеност во сите сегменти за
отпочнување на изградбата на филтер -станицата за чиста вода за пиење, како најважни
сегменти за подобрување и зголемување на квалитетот на животот на граѓаните на Општина
Делчево. За поквалитетен живот на граѓаните обезбедивме средства за изградба на
канализации и водоводи во општината. Преку Европска инвестициска банка ќе се
реконструира комплетно водоводната мрежа во Ново Делчево и дел од нас. Милково Брдо,
на потегот од улицата Вељко Влаховиќ кон бензиската на „Макпетрол“. Ова
се, генерално, средствата што се планирани да ги инвестираме во реализација на капитални
проекти што се од суштинско значење за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните,
бидејќи овој Буџет е правен од граѓаните и за граѓаните, рече Трајковски.
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Вкупниот буџет на Општина Делчево за 2021 година е планиран на износ
од 311.896.856 денари и е планиран согласно законската регулатива. Основниот буџет е
проектиран на износ од 117.293.456 денари, истакна на крајот градоначалникот.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Кирил Тренчевски кој
истакна дека од исцрпното образложение на А.Христова и на Градоначалникот се гледа дека
Буџетот на Општина Делчево за 2021 година е развоен бидејќи 53% од планираниот буџет
отпаѓаат на капитални инвестиции истакнувајќи го притоа и високиот процент на
раеализација на буџетот за 2020 година (90%). Тој направи паралела со буџетот на Општина
Мкаедонска Каменица при што рече дека може да се заклучи оти: „Градоначалникот од
ништо прави нешто“, имајќи го предвид фактот дека Општина Делчево има блокорана
сметка.
Сашко Ивановски рече дека 21% од буџетот се за плати, а 53% за инвестиции. Тој праша за
што ќе бидат потрошени средствата до 62%, за кои улици?
Анка Христова рече дека улиците кои ќе се градат ги има во образложението на
Буџетот кое е доставено до советниците во писмена форма.
Градоначалникот рече дека и тој ги спомнал во своето образложение и ги спомна
уште еднаш: нас.Расадник, во Први, Втори и Трети Реон, улицата 3 од пешачкиот мост до
новиот градски зелен пазар,улици во населба Стрелиште,една улица во с.Разловци, една
улица во с.Тработивиште, две улици во с.Вирче, две улици во с.Град, две улици во с.Стамер
и по една улица во с.Звегор и с.Габрово, како и реконструкција на „Скопска“ и „Орце
Николов“.
Сашко Јовановски праша дали Општината има некој план во врска со Детското
одмаралиште на Голак?
Градоначалникот рече дека одмаралиштето е дадено на трајно користење на
Локалната самоуправа. Основна цел на Општината е планината Голак да се снабди со вода
за што во 2021 се планира изработка на Проект за водоснабдување на Голак за да може да
се створат какви-такви услови за развој на некаква туристичка дејност. Што се однесува до
Детското одмаралиште Општината може преку Јавно приватно партнерство да го даде на
некоја фирма да стопанисува со него, но за таа идеја да стане стварност, треба навистина
добро да се разработи. Можам да ви кажам дека заинтересирани лица има, но нешто
конкретно се уште нема, рече градоначалникот.
Драган Маневски рече дека тој ќе го поддржи овој буџет имајќи го предвид фактот
дека буџетот на Општина Делчево и за 2021 година има развојна компонента, т.е дека 53%
се за капитални инвестиции за сите граѓани и предложи истиот едногласно да биде донесен.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена
и истата беше ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево го донесе Буџетот за
2021 година.
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Трета точка- Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2021
година;
Точката ја образложи А.Христова и рече дека тоа е стандардна одлука која се
донесува секоја година, истата има 20 члена во кои се предвидени начините и условите за
трошење на средствата предвидени со Буџетот за 2020 година. Доколку има прашања,
повелете, истакна А.Христова.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година.
Четврта точка-Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2021 година;
Во врска со оваа точка Анка Христова рече дека Согласно член 88 од Законот за
административни службеници, Советот на општината со одлука ја утврдува вредноста на
бодот за платите на државните службеници на предлог на градоначалникот, а во рамки на
предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на административни службеници
распоредени по соодветни нивоа за тековната година.
Вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници во општините,
градот Скопје и општините во градот Скопје се утврдува секоја година со Одлуката за
утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува
Советот.
Со оглед на наведеното, градонaчалникот предлага Советот на општината да ја донесе
предложената одлука.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година.
Петта точка-Буџетски календар;
И оваа точка ја образложи А.Христова која рече дека со Буџетскиот календар се
предвидуваат сите активности кои треба да бидат спроведени во процесот на креирањето и
донерсувањето на буџетот на општината со предвидени рокови и носители на активностите.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
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Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Буџетскиот календар.
Шеста точка-Предлог-Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на
општина Делчево во имплементација на проекти од регионално значење;
Образлагач по оваа точка беше Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР кој рече дека 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. За реализација на проектот „Градски пазар во Делчевоотворен 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.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одвојување на
средства за финансиско учество на општина Делчево во имплементација на проекти од
регионално значење.
Деветта точка-Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2021
година;
Образлагач по ова аточка беше Драган Маневски-Пртседател на Комисијата за изработка на
Програма за работа на Советот кој рече дека Програмата се донесува секоја година и е рамка
за работата на Советот, но истата може да се проширува по потреба.
Беше отворена расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Програмата за работа на
Советот на Општина Делчево за 2021 година;
Десетта точка-Предлог-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;
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката 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;
Единаесетта точка-Предлог-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;
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Претседателот отвори расправа.
Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката 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;
Дванаесетта точка-Предлог-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;
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект, објект викенд- куќа зграда бр.1 по барање на Боро
Атанасовски;
Тринаесетта точка-Предлог-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;
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект, објект пумпи за вода зграда бр.2 по барање на Боро
Атанасовски;
Четиринаесетта точка-Предлог-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;
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект објект гаража зграда бр.2 по барање на Славе
Михаиловски;
Петнаесетта точка-Предлог-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;
Претседателот отвори расправа.
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Бидејќи нјикој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ Советот на општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Славе
Михаиловски;
Шеснаесетта точка-Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за
уредување на градежно земјиште за добивање на одобрение за градење за изградба на
Градски пазар во општина Делчево-отворен и затворен дел;
Образлагач по оваа точка беше Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за
урбанизам.
Во врска со оваа точка од страна на образлагачот беше истакнато дека 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.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за ослободување
од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање на одобрение за
градење за изградба на Градски пазар во општина Делчево-отворен и затворен дел
Седумнаесетта точка-Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
формирање Совет за социјална заштита на Општина Делчево;
Образлагач по точката беше Сузана Петровска-член на Советот за социјална заштита од
општина Делчево која истакна дека согласно новите надлежности на општините дадени во
новиот Закон за социјална заштита, Советот на Општина Делчево на својата 30 седница
одржана на 21.10.2019 година со Одлука формираше Совет за социјална заштита и
именуваше членови на тој Совет. Советот за социјална заштита брои 13 членови кои се
номинирани од релевантните институции предвидени во Законот за социјална заштита. Со
оваа Одлука бараме да се изврши измена на член 2 од првичната Одлука за формирање на
Совет за социјална заштите и тоа во делот каде се именуваат претставниците од
Здравствениот дом и Исламската верска заедница. Имено досегашниот претставник од
Здравствениот дом др.Маја Стоименовска Цветковска да биде разрешена од причини што
именуваната веќе не е вработена во Здравствениот дом и на нејзино место да се именува
др.Даниела Цветковска која по наше барање е номинирана од страна на директорката на
Здравствениот дом Гоце Делчев. Исто така бараме да биде разрешен и Неџбедин Мемедов,
од причини што именуваниот не присуствувал на ниту една седница на Советот за социјална
заштита и на негово место да биде именуван Сефадин Селимовски, кој по наше барање е
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номиниран од Исламската верска заедница, Муфтиство за источна македонија.
Мандатот на новоименуваните членови на Советот за социјална заштита на Општина
Делчево ќе биде до истекот на четиригодишниот мандат на првично именуваните членови
на Советот за социјална заштита.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за формирање Совет за социјална заштита на Општина Делчево;
Осумнаесетта точка-Годишна Предлог-програма за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Делчево за 2021 година;
Образлагач по оваа точка беше Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност
кој истакна дека оваа Програма досега се носела во јануари месец, но има некои законски
измени и оваа година мора да се донесе најдоцна до 31 декември. Како прва точка во
Програмата е Генерален урбанистички план за град Делчево за кој имаше мал застој заради
ковид-ситуацијата. Како втора точка е Детален урбанистички план - Лесна индустрија и
сервиси на м.в. ,,Стар монопол,, Делчево - дел од блок 2,6 урбана единица 2 и се однесува
на приватна инвестиција. Истиот план е во фаза пред јавна анкета. Трета точка е Детален
урбанистички план за урбана единица 2 , дел од блок 2,7 – Централно градско подрачје , се
однесува на делот таканаречено Старо пазариште со пристап до локации. Опфатот е решен
и со ГУП-от, но потребно е со ДУП.
Четврта точка е Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево
дел од Блок 2.1 во Урбана единица 2 или Кожара. Планот е во МТВ за добивање согласност.
Сметам дека истата ќе ја добиеме. Петтата точка е изработка на Детален урбанистички план
Старо Делчево за Урбана единица 3 , дел од Блок 3,2 Измена и дополнување. Шеста точка е
Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана единица
1 блок 1,4 , планот е во МТВ, има забелешки по истиот.
Седмата точка се однесува на Урбанистички план вон населено место за придружни и
услужни објекти на магистрален пат М5 Делчево – Македонска Каменица или поточно на
некогашниот сервис на Слободан Стоименовски. И тоа е приватна инвестиција.
Осмата точка е изработка на Детален урбанистички план – Сервисна зона (Исток) Урбана
единица 3, дел од Блок 3.1. , а деветтата е 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.Десетата е исто така
изработка на 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
Единаесеттата точка е 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
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по точката беше затворена и истата беше
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ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2021 година;
Деветнаесетта точка-Предлог-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.
Образлагач по оваа точка беше Ванчо Новоселски-Советник за образование кој
истакна дека со оваа одлука се прави измена 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
(„Службен гласник на Општина Делчево“ бр.17/20), во член 1 зборовите: „4 (четири)
стипендии“ се заменуваат со зборовите: „6 (шест) стипендии“.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по точката беше затворена и истата беше
ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката 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.
Со исцрпувањето на дневниот ред, 48.седница на Советот заврши со работа во 15.40
часот.

Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

