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Совет на Општина Делчево
Број 09- 1560 /2
30.09.2020 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 45.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 30.09.2020 година (среда), во фоајето на Спомен-домот АСНОМ,
со почеток во 14:00 часот.
На седницата присуствуваа 14 членови на Совет и тоа:
1. Драган Маневски
2. Сашко Ивановски
3. Дејан Георгиевски
4. Јулија Крстевска
5. Влатко Величковски
6. Кирил Тренчевски
7. Ванчо Велиновски
8. Славица Димитрова
9. Катица Трајкова Тасева
10. Сашко Јовановски
11. Кристи Стојковски
12. Вице Стоиловски
13. Дијана Јосифовски
14. Билјана Ѓеоргиевска
Оправдано отсутен беше Николчо Ситновски.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски-претседател на Советот на Општина
Делчево кој за 45.седница го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 44.седница на Советот
1.Предлог-Одлука за давање на користење на недвижен имот-капела на Јавното комунално
претпријатие „Брегалница“ ПО-Делчево;
Образлагач: Ивана Ивановска-Помлад соработник за нормативно-правни работи.
2.Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2019/2020 година
со Заклучок за усвојување;
3.Годишна Програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020/2021 со
Заклучок за усвојување;
Образлагач: Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
4 .Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за воспитната
2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
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5. Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за воспитната
2020/2021 година со Заклучок за усвојување;
6. Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на
работното време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: По точките 4,5 и 6- Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево.
7. Извештај за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во општина Делчево за 2019
година со Заклучок за усвојување;
8.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Објект во функција на
пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на вработени) , зг.бр 1 –по барање на
Општина Делчево;
9.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пречистителна станица за
вода за пиење, бр, 1 –по барање на Општина Делчево;
10.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пумпи за вода за пиење, бр,
2 –по барање на Општина Делчево;
Образлагач:
урбанизам.

По точките 7,8,9 и 10-Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за

11.Предлог-Одлука за определување на начинот и условите за собирање. Транспорт и
депонирање на комуналниот цврст отпад во с. Разловци.
Образлагач:Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
12.Предлог-Одлука за парична помош по барање на Павлина Николова од с. Тработивиште.
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево.
13.Предлог-Одлука за заверка на урбанистички план донесен со Одлука бр.07-160/ од
21.01.2014 година на Советот на Општина Делчево;
Образлагач: Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а дневниот ред беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред за 45.седница на Советот.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 45.седница на Советот.
Бидејќи никој не се јави за збор расправата беше затворена, а Записникот беше ставен на усвојување.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од
45.седница на Советот.
Прва точка-Предлог-Одлука за давање на користење на недвижен имот-капела на Јавното
комунално претпријатие „Брегалница“ ПО-Делчево;
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Образлагач по оваа точка беше Ивана Ивановска-Помлад соработник за нормативно-правни
работи која рече дека со оваа одлука се дава на користење недвижен имот- придружни и услужни
објекти на гробишта - МРТОВЕЧНИЦА- КАПЕЛА со ладилник и помошни простории која се наоѓа на КП
бр.6065 КО Делчево, запишана во имотен лист 10321 со вкупна површина од 190 м2 и набавна
вредност од 6.817.602,оо денари на Јавното комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево.
Согласно член 36 од Законот за локална самоуправа и член 22 од Статутот на Општината, со имотот
на Општината располага Општината и затоа е потребно донесување на ваква одлука. Со одлуката се
задолжува корисникот Јавното комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево, објектот опишан
во член 1 од оваа одлука да го стави во функција, да стопанисува со него, да го чува и одржува во
исправна состојба и да го користи исклучиво за намената за која е изградена.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека во Одлуката не е наведено правото да не може
да се отуѓува недвижната стваер-капела и побара да се додаде нов член.
Драган Маневски, претседател на Советот истакна дека сопственик на капелата е Општината,
со оваа одлука Градската капела се дава на користење и управување, а не во сопственост на ЈКП, што
значи дека нема потреба од нов член.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање на користење на
недвижен имот-капела на Јавното комунално претпријатие „Брегалница“ ПО-Делчево.

Втора точка-Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
Оваа точка ја образложи Љ.Прачковски директор на СОУ „М.М.Брицо“ кој рече дека
извештајот електронски бил доставен до сите членови на Советот и рече дека истиот е изготвен врз
основа на согледувањата на состојбите од раководството на училиштето и е показател на сите битни
информации за оценка на работата на училиштето и остварувањето на Годишната програма.
Извештајот во суштина писмено ја изразува ангажираноста на училиштето во оставрувањето на
дејноста. Во учебната 2019/2020 година во гимназијата биле запишани 374 ученици од кои во
гимназиско образование се запишале 326 и 48 во стручно мобразование. Во самиот извештај има
дадено повеќе табели со податоци. Директорот истакна дека поради пандемијата на коронавирусот
некои активности не биле реализирани и доколку има прашања, тој е спремен да даде одговор.
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Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека
во самиот Верификационен акт стои дека од 12 членови на Училишниот одбор 6 биле присутни и
праша дали 6 гласа се доволни за да биде усвоен извештајот.
Директорот рече дека Извештајот со 6 гласа „ЗА“ се смета за усвоен.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 11 гласа „ЗА“ и 3 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Полугодишниот извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2019/2020 година.
Трета точка-Годишна Програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020/2021
со Заклучок за усвојување;
Образлагач и по оваа точка беше Љупчо Прачкоски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
кој истакна дека оваа година гимназијата ја започнува со далечинско работење и рече дека од 111
ученици кои завршиле основно образование во двете општински основни училишта, 94 се запишале
во гимназијата. Согласно Оперативниот план и протоколите обезбедени се сите услови за работа.
Наставниците се должни во 7.00 часот да бидат присутни во училиштето, а часовите за онлајн настава
ќе започнуваат во 8.00 часот. Секој наставник часот ќе го одржува во училница и часовите ќе траат 45
минути. Самото училиште имаше услови и за физичко присуство на настава, но Одлуката на
надлежната Комисија е наставата оваа учебна година да се одвива далечински, рече тој.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставенаса на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“ и 4 „ВОЗДРАНИ“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020/2021
со Заклучок за усвојување.

Четврта точка-Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за
воспитната 2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
Точката ја образложи Б.Симовска-директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево која рече
дека Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево е законска и статутарна
обврска на градинката и ја презентира состојбата во врска со организацијата и реализацијата на
целокупната дејност во детската градинка. Истиот е низготвен согласно тезите поставени од МТСП.
Сите тие се реализирани како во квантитативна така и во квалитативна смисла и истите беа
реалзирани со физичко присуство до 11 март 2020 година, а од 11 март 2020 преку онлајн активности.
Доколку има прашања, повелете, бидејќи сите го имате извештајот во писмена форма и во интерес
на времето не би должела, истакна Б.Симовска.
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Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точакта ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 4 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за воспитната
2019/2020 година.
Петта точка-Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за воспитната
2020/2021 година со Заклучок за усвојување;
И оваа точка ја образложи Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
која рече дека секоја година детската градинка изготвува програма за својата работа. Програмата е
документ од јавен карактер кој е усогласен со совреените општествено-демократски движења кај
нас. Во оваа воспитно-образовна година која започна на 9 септември 2020 година, ОЈУДГ својата
дејност ќе ја врши во 12 воспитни групи со 162 деца во објект 2 и овој намален број на деца се дои
на ситуацијата со КОВИД 19 бидејќи според Протоколот на МТСП, бројот на децата до 2 годишна
возраст ќе биде 6, а од 2 до 65 години 15 деца. Објектот 1 во најскоро време ќе се преадаптира за
згрижување на деца од јаслените групи и таму би се згрижиле некаде околу 66 дечиња. Очекувам
дека за 10-тина дена ќе започнеме со работа, рече Б.Симовска.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Сашко Ивановски кој ја праша директорката дали постојат критериуми за упис
на дечињата во градинката, дали Комисијата за упис води записници и дали има бодирања на децата
и изготвува Ранг-листи бидејќи има реакции од родители за уписот на дечињата? Дали се има
предвид дали децата доаѓаат од повеќечлени семејства, праша тој.
Б.Симовска рече секако дека постојат критериуми според кои се врши упис во градинката.
Моментално предност за упис во детската градинка имаат дечиња чии родители и двајцата се
вработени за што приложуваат соодветни потврди. Со исцрпувањето/пополнувањето на бројот на
такви деца, се упишуваат децата со 1 вработен родител. За сетоа тоа постојат записници и ранг листи.
Инаку, можам да ви кажам дека градинката не може да навлегува во тоа дали децата потекнуваат од
повеќечленски смејства и дали имаат баби и дедовци, тоа не е наша работа. Образецот на Пријавата
за упис на децата е таков што ние бараме податоци за родителите на децата, друго не не интересира.
Има случаи, родителите да се незаинтересирани, има случаи децата имаат баби и дедовци но тие не
сакаат или не можат да ги чуваат децата. Во секој случај водиме ред, ние како градинка сме отворени
и секој родител може во секое време да не посети и да разговараме, истакна Б.Симовска.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 5 „ВОЗДрЖАНИ“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Годишната програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “-Делчево за воспитната
2020/2021 година.
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Шеста точка- Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување на почетокот и завршетокот
на работното време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево која истакна дека на минатата седница Советот донел одлука за давање согласност за
утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во ОЈУДГ, поточно во објект 2. На истата
седница беше донесена и Одлука за согласност за раскинување на Договорот за закуп на простории
со којашто просториите сопственост на градинката кои досега ги користеше ООУ „Св.Климент
Охридски“ се враќаат на градинката. Истите простории ќе бидат адаптирани за потребите на
градинката во која ќе бидат опфатени деца од јаслените групи и затоа е потребно Советот да даде
согласност за почетокот и завршетокот на работното време кое веќе е утврдено со Одлука на УО, од
5:00 до 18:00 часот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ и 4 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Оппштина Делчево ја донесе Одлуката за
давање согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
Седма точка -Извештај за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во општина Делчево
за 2019 година со Заклучок за усвојување;
Точката ја образложи Н.П. Мавродиева која рече дека Програмата е усвоена од страна
на Советот на Општина Делчево бр.09-174/1 од 28.01.2019год. е изготвена врз основа на член 12 од
Законот за јавна чистота (Сл.весник на РМ бр.111/08) и истата содржи: Вид и обем на работите,
Динамика, временски рокови и начин на извршување на истите и Финансиски средства потребни за
извршување на истите.Во Планираниот период се вршени следните работи:Метење на улиците:
М.М Брицо и М.Тито ( од ветеринарна станица до касарна)
-Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од двете страни на булеварот, до стара
зграда на Општина Делчево)
- Булевар ,,Македонија,,(Од АД Фротирка до Шумско стопанство)
- Ул.,,Индустриска,,(Од спој со Бул.Македонија, ул.Светозар Марковиќ, до ул.,,Маршал Тито,,)
- Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,,(Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк АСНОМ)
- Кеј на Ослободување (Од мостот до Градски стадион)
- Градски Пазар
- Паркинг пред Спомен дом АСНОМ
- Паркинг пред Здравен дом
- Детски игралишта во Милково Брдо, Стар расадник и игралиште зад Стар пожарен дом
- Парк на Кеј на Ослободување
- Детско игралиште во Ново Делчево
- Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Пере Тошев,,
- Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,
- Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,
2.Миење на улици
Со програмата е предвидено во период од 01.06.2019 до 30.09.2019год. да се мијат
улиците:,,Бул.Македонија, ,,М.М.Брицо,, ,,Маршал Тито , ,,Индустриска,,Никола Јонко Вапцаров,,и
,,Светозар Марковиќ,,.
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Миење на споменатите улици не е вршено, бидејки ЈПКД,,Брегалница,, не располага со
сопствено возило и ги користи по потреба услугите на ТППЕ-Делчево.
3.Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на садовите
за отпад се вршеше секој работен ден според распоред. Комуналниот цврст отпад од создавачите се
собираше еднаш неделно, во централното градско подрачје двапати, додека во населените места
Габрово, Звегор и Разловци двапати месечно, еднаш годишно на спортските игралишта и летната
сцена на Голак.
4.Чистење снег и мраз во зимски услови според програмата беше предвидено на површина
од околу 13 900м2.
Чистењето на снег и мраз е реализирано според Програмата и постапено по потреба односно
најинтензивно е чистено во месец јануари и дел од февруари.
5.Финансиски дел
Во изминатата 2019 год. врз основа на извршени дејности и услуги соберени се и фактурирани од
-физички лица 1.499.520ден. и
-правни лица 357.600ден.
Односно вкупно 1.857.120ден. или 81% од предвидената наплата.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ и 2 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Извештај за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во општина Делчево за
2019 година.
Осма точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Објект во функција на
пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на вработени) , зг.бр 1 –по барање на Општина
Делчево;
Точката ја образложи Н.П.Мавродиева која рече дека со оваа одлука 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. 12-313 од 27.12.2018 година, од страна
на Општина Делчево ул. С Маркови ,, бр 1 за бесправно изграден објект, Објект во функција на
пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на вработени ) означен во елаборат како
зграда бр. 1 изграден на КП бр. 121/1и кп.122/2 ко Тработивиште запишана во запишана во имотен
лист бр. 6 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата
од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од
плански опфат Објект во функција на пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на
вработени) , зг.бр 1 –по барање на Општина Делчево.
Деветта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пречистителна станица
за вода за пиење бр. 1 по барање на Општина Делчево;
Точката ја образложи Н.П.Мавродиева која рече дека со оваа одлука се утврдува потреба од
донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за
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утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-313 од 27,12,2018 година, од страна
на Општина Делчево ул. С Марковик ,, бр 1 за бесправно изграден објект, Пречистителна станица за
вода за пиење, – , означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 120 ко Тработивиште
запишана во имотен лист бр. 6 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата
од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од
плански опфат Пречистителна станица за вода за пиење бр. 1 по барање на Општина Делчево.
Десетта точка-Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко
планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пумпи за вода за
пиење, бр, 2 –по барање на Општина Делчево;
Точката ја образложи Н.П.Мавродиева која рече дека со оваа одлука се утврдува потреба од
донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за
утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-313 од 27.12.2018 година, од страна
на Општина Делчево ул. С Марковик ,, бр 1 за бесправно изграден објект, Пумпи за вода за пиење,
– , означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП бр. 121/1, ко Тработивиште запишана во
имотен лист бр. 6 , кп. 121/2,кп 121/3 ко Тработивиште запишана во имотен лист бр. 663 и кп 125 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 233 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за утврдување на потребата
од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект надвор од
плански опфат Пумпи за вода за пиење, бр, 2 –по барање на Општина Делчево;

Единаесетта точка-Предлог-Одлука за определување на начинот и условите за собирање,
транспорт и депонирање на комуналниот цврст отпад во с. Разловци.
Образлагач по оваа точка беше Драган Маневски-претседател на Советот, кој ја образложи
оваа точка поради отсуство на директорот на ЈКП.
Во врска со точката истакна дека со неа се се утврдува начинот, условите и динамиката на
собирање, транспорт и депонирање на комуналниот цврст отпад во село Разловци. Собирањето,
транспортот и депонирањето на комуналниот цврст отпад од село Разловци ќе го врши ЈКП
Брегалница-Делчево еднаш седмично согласно Оперативниот план за собирање на отпад донесен од
страна на јавното комунално претпријатие.Цената за собирање, транспорт и депонирање на
комуналниот цврст отпад е определена со Одлука за утврдување на висината на цените за комунални
услуги на Управниот одбор на ЈКП Брегалница-Делчево број 0202-304/3 од 16.12.2009 година за која
Советот на Општина Делчево дал согласност со Одлука број 07-967/1 од 29.12.2009 година. Оваа
одлука ќе се применува од 01.11.2020 година.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Сашко Ивановски кој праша како до сега е вршено за собирањето, транспортот
и депонирањето на комуналниот цврст отпад во с. Разловци и дали било во законски рамки? Дали е
консултирана Месната заедница и населението и дали по донесувањето на оваа одлука ќе треба да
се склучуваат договори и дали оваа одлука е беспредметна?
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Д.Маневски рече дека собирањето, транспортот и депонирањето на комуналниот цврст
отпад во с. Разловци, досега, од март месец, па до донесувањето на оваа одлука, е вршено без
надоместок од причини што немаше одлука на Совет, а од страна на ЈКП и директорот не било
поднесено барање за донесување одлука. Во врска со тоа дали е консултирана Месната заедница и
населението, не би можел да дадам одговор, сметам дека прашањето треба да се проследи до
директорот на ЈКП. Дали во с. Разловци ќе се склучуваат договори, сметам не, бидејќи во с. Разловци
има водоводна мрежа и ќе плаќаат сите кои имаат броило, истакна тој.
Ванчо Велиновски праша дали претседателот на Советот има информации каква е состојбата
во с:Габрово и Ѕвегор?
Д.Маневски рече дека во с. Ѕвегор има поставено канти за отпад, корисниците на услугата
имаа склучено договори и мислам дека се плаќа по 100.00 денари месечно. Во с. Габрово, немам
информации за тоа каква е состојбата, рече Д.Маневски.
Кирил Тренчевски истакна дека Одлуката не е беспредметна, 7-8 месеци услугата е вршена
без надоместок, во с.Разловци има поставено садови за отпад, постои водоводна мрежа, а пред
извесно време е извршено чистење и на каптажата. Подобрени се условите за живот на луѓето во тоа
село ама за тоа треба и да се плаќа, рече тој.
Влатко Величковски рече дека најголем дел од барањата на жителите во с. Разловци се
прифатени и се реализирани. Не е во ред да се наплаќа услуга таму каде што не се вложени
финансиски средства и нема инфраструктура. Во овој случај, ЈКП и Општината имаат набавено и
поставено контејнери за собирање на комуналниот отпад и истите се поставени во с. Разловци.
Секоја недела ќе се собира комуналниот отпад со возило кое прави трошоци за гориво, амортизација
имајќи предвид дека селото е оддалечено од градот над 20 км. Секоја услуга се плаќа секаде во
светот, за услугите што ги дава ЈКП сите ние плаќаме, така што не гледам причина зошто во с.Разловци
би било проблем да се плаќа услугата за собирањето, транспортирањето и депонирањето на
отпадот. Досега не се плаќаше затоа што немаше поставено контејнери, цените на услугите согласно
законот за ЈП ги утврдува Управниот одбор, а Советот дава согласност. Лично сметам дека жителите
на с. Разловци се задоволни и дека цените се прифатливи и за луѓето и за Јавното претпријатие, рече
В.Величковски.
Сашко Ивановски истакна дека неговата дискусија не е во насока да не се плаќа тука да се
намали цената.
Дејан Георгиевски рече дека пред извесно време на социјалните мрежи имало поставено
слики со отпад на повеќе места во селото, на влезот и излезот, коментарите беа во смисла дека никој
не се грижи за луѓето коишто живеат таму. Сег, од страна на Општината и ЈКП има поставено садови
за отпад, 7-8 месеци е вршена услуга без надомест и сега ЈП бара од Советот да даде согласност на
цени на услуги кои се донесени од страна на Управен одбор на ЈКП „Брегалница“ не сега, туку во 2009
година. Ќе се наплатува само за станбена површина и нема да биде 250-300 денари, во селото нема
ниту 1 куќа со станбена површина 100 м2, така што цената е во ред и нормално за услугата секој
треба да си плаќа, рече Д.Георгиевски.
Ванчо Велиновски предложи да се почека со носењето на оваа одлука заради пандемијата
со коронавирусот.
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Д.Маневски рече дека во ослуката на Управниот одбор убаво е наведено за кои површини
ќе се плаќа, нема да се плаќа за помошни објекти и објекти за чување на стока. Во врска со предлогот
на В.Велиновски- да се почека со носењето на оваа одлука заради пандемијата со коронавирусот, тој
истакна дека 7-8 месеци отпадот се собира, транспортира и депонира без никаков надомест, сега ЈКП
бара ние како Совет да дадедеме согласност и нормално

Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
определување на начинот и условите за собирање, транспорт и депонирање на комуналниот цврст
отпад во с. Разловци.
Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за парична помош по барање на Павлина Николова од с.
Тработивиште.
Образлагач по оваа точка беше Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина
Делчево кој рече дека до Советот на Општина Делчево е доставено барање од Павлина Николова за
парична помош.Средствата ќе бидат наменети за надомест на трошоци за болничко лекување.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на име Павлина Николова,
со EМБГ 1307971497507, трансакциска сметка 200003346610087 Стопанска банка-АД Скопје.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за парична помош по
барање на Павлина Николова од с. Тработивиште.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за заверка на урбанистички план донесен со Одлука бр.07160/ од 21.01.2014 година на Советот на Општина Делчево;
Точката ја образложи Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност кој рече
дека станува збор за Урбанистички план вон населено место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН-Делево КО
Звегор-Општина Делчево донесен со Одлука бр.07-160/1 од 21.01.2014 година на Советот на
Општина Делчево. Со оваа Одлука се овластува Преседателот на Советот на Општина Делчево да го
потпише овој Урбанистичкиот план и да се завери.
Претседателот на Советот отвори расправа и рече дека во врска со оваа точка тој побарал
Мислење од Државниот инспекторат за локална самоуправа и било кажано дека дека доколку
Советот донесе одлука, нема ништо спорно актуелниот претседател да го потпише планот а покрај
тоа што истиот е донесен 2014 година.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата беше
ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за заверка на урбанистички
план донесен со Одлука бр.07-160/ од 21.01.2014 година на Советот на Општина Делчево.
Со исцрпувањето на дневниот ред на 45.седница, истата заврши со работа во 15:11 часот.
По завршувањето на сеницата Претседателот на Советот ги информираше членовита на
Советот дека до него има доставено барање од Марјанчо Веселиновски за преиспитување на
одлуката за Советот за изградба на Градски пазар и за ДУП на тој опфат. Тој го повика Г.Петровски да
ги запознае членовите на Советот со постапката за овој предмет кој се однесува на легализација на
бесправно изграден објект на тој потег и по неговото образложение претседателот на Советот ги
информираше ќленовите на Советот дека до подносителот на барањето ќе достави писмен одговор.

Записникот го водела
Снежана Трајкова

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

