СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 2
01.03.2021 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Март,2021

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр. 5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево на ден 01.03.2021
година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 50. 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 50. седница која се одржа на ден 26.02.2021 година и тоа:

1. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 2020 година за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020;
2.Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2021
година;
3.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект фарма бр.1 по
барање на Киро Атанасов;
4. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект фарма бр.2 по
барање на Киро Атанасов;
5. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа
бр.1 по барање на Ванчо Манов;
6. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа
бр.1 по барање на Стојне Гоцевски;
7.Одлука за формирање на Партиципативно тело на Општина Делчево;
8. Деловник за работа на Партиципативното тело на Општина Делчево;
9. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата и постигнатите
резултати на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево во учебната за 2020/2021 година;
10. Заклучок за усвојувањ на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево во учебната за 2020/2021 година;
11. Заклучок за усвојување на Извештај за реализацијата на Програмата за јавна

чистота за 2020 година со Заклучок за усвојување;
12. Програма за јавна чистота за 2021 година;
13. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за управување
со отпад за 2020 година;
14. Програмата за управување со отпад за 2021 година;
15. Одлука за ослободување од плаќање на закупнина и отпис на побарување;
16.Одлука за резервирани средства за експропријација во Буџетот на Општина
Делчево за 2021 година;
17.Одлука за парична помош по барање на Црвен Крст на РСМ- Општинска
Организација Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 08-384/1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2021година

Градоначалник,

Делчево

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 50. редовна седница,
одржана на ден . 02.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2020 до 31.12.2020

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2020 до 31.12.2020.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09- 364/1
26.02.2021 год.
Делчево

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

ОДЛУКА 365 СКЕНИРАНА

3. 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 50. редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект фарма. бр. 1 –по барање на Киро 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.
12-401 од 25.03.2016 година, од страна на Киро Атанасовски ул.„Питу Гули бр.13“- Делчево
за бесправно изграден објект, Објект фарма – означен во елаборат како зграда бр. 1
изграден на КП бр. 5146 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 361 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 09-366/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3. 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 50. редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект фарма. бр. 2 –по барање на Киро 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. 12401 од 25.03.2016 година, од страна на Киро Атанасовски ул.„Питу Гули бр.13“- Делчево за
бесправно изграден објект, Објект фарма – означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден
на КП бр. 5146 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 361 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 09-367/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5. 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 50. редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 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 Ванчо Манов
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. 12240 од 30.10.2018 година, од страна на Ванчо Манов од с.Звегор – Делчево за бесправно
изграден објект, Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 565 КО Звегор вон Г.Р. запишана во имотен лист бр. 1083 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 09-368/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6. 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 50. редовна седница, одржана на ден 26.02.2021 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 Стојне Гоцевски
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. 12372 од 25.12.2018 година, од страна на Стојне Гоцевски од с.Звегор – Делчево за бесправно
изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 422 КО Звегор вон Г.Р. запишана во имотен лист бр. 1083 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 09-369/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02), член 60 став 1 од Статутот на Општина Делчево
(„Службен гласник на Општина Делчево“бр.15/2013, 2/2019 и 1/21) и член 46 од Законот за
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/2020),

Советот на Општина Делчево на 50. седница одржана на 26.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за формирање на Партиципативно тело на Општина Делчево

Член 1
Со оваа Одлука СЕ ФОРМИРА Партиципативно тело на Општина Делчево, заради
обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност, како и обезбедување на
поголема вклученост, учество и придонесување на граѓаните во процесот на
урбанистичкото планирање.
Член 2
Партиципативното тело има најмалку 9 членови, а горна граница на бројот на
членови не се утврдува.
Член 3
За членови на партиципативното тело на Општина Делчево се именуваат:
1. Сите членови на комисијата за урбанизам формирана со решение на градоначалникот на
општина Делчево
2. Стручни лица вработено во правното лице што го изработува урбанистичкиот план кој е
предмет на расправа. (посебно за секој урбанистички план)
3. Ангелчо Ивановски – вработен во ГЕО ИНГ ДОО
4. Гоце Попов – ДПТУ ГП-АРХИТЕКТИ ДОЕЛ
5. Родне Деолска – претставник од Регионален центар за застапување
6. Горан Димитровски – вработен во ОУ Св.Климент Охридски
7. Горан Велков – вработен во ОУ Ванчо Прке
8. Роза Стоименковска – вработена во СОУ М.М.Брицо
9. Стојче Стојковски – вработен во ЈКП Брегалница Делчево
10. Стојан Стојчевски - вработен во ГЕО МЕР ПЛУС Делчево

Член 4
Членовите на Партиципативното тело се именуваат за време од четири години.
Член 5
(1) Партиципативното тело има право да присуствува и учествува во расправата на сите
седници на Советот на Општина Делчево на кои се расправа за утврдување на нацрт на
урбанистички планови, донесување на урбанистички план, донесување на Годишна

програма за урбанистичко планирање на територијата на Општина Делчево и усвојување на
Извештај за состојбите во просторот.
(2) На седниците на советот Партиципативното тело има право да ги презентира своите
мислења.
(3) Презентирање на мислењата на Партиципативното тело на седниците на советот по
правило ги врши Претседателот на Партиципативното тело или во случај на негова
спреченост Заменик претседателот.
(4) Во случај на различни мислења помеѓу членовите на Партиципативното тело, и членовите
чии мислења и заклучоци не биде донесени со мнозинство на гласови од страна на
Партиципативното тело или кои не се согласуваат со донесените мислења и заклучоци од
страна на мнозинството на членови, имаат право да присуствуваат на седниците на Советот
на Општина Делчево и да ги презентираат своите мислења.

Член 6
Работата на партиципативното тело е уредена со Деловник кој го донесува
Советот на Општина Делчево.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Бр.09-370/1
26.02.2021

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

Делчево
8. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 60 став 5 од
Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“бр.15/2013,2/2019 и
1/21), а во врска со член 46 став 7 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник
на Република Северна Македонија “бр. 32/20), Советот на Општина Делчево на 50. седница
одржана на ден 26.02.2021 година донесе
Д Е Л О В Н И К
ЗА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
(1) Со овој Деловник се уредуваат начинот на работа и бројот на членови на
Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Делчево (во

понатамошниот текст: Партиципативното тело), како и други прашања од
надлежноста на Партиципативното тело.
Член 2
(1) Целите на Партиципативното тело се да ги претставува сите различни интереси и
интересни групи во Општината, да ги пренесува ставовите, мислењата и потребите
на граѓаните и правните лица, да ги следи состојбите во планирањето преку давање
иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката
за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и
планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија.
(2) Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за изработување и
донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во
фаза пред таа да му биде предложена на Градоначалникот за одобрување, како и
урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде
дадено на стручна ревизија.
(3) Работата на Партиципативното тело е јавна.
Член 3
(1) Партиципативното тело го формира Советот на Општина Делчево на иницијатива на
Градоначалникот на Општина Делчево, на начин и постапка опишани во Статутот на
Општина Делчево и согласно одредбите од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20).
Член 4
(1) Партиципативното тело има најмалку 6 членови, а горна граница на бројот на
членови не се утврдува.
(2) Моменталниот вкупен број на членови се констатира во секое Решение на Советот
на Општина Делчево за формирање и/или изменување на структурата на
Партиципативното тело.
(3) Членови на Партиципативното тело се:
- сите членови на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево, назначени со
посебно решение од страна на Градоначалникот на Општина Делчево. Секоја
измена на составот на Комисијата за урбанизам се пресликува и во составот на
Партиципативното тело.
- Стручни лица вработени во правното лице што го изработува урбанистичкиот
план кој е предмет на расправа.
- доброволно пријавени лица – претставници од урбаните и месни заедници во
Општина Делчево. Дозволено е повеќе урбани заедници и месни заедници да
имаат заеднички член кој ќе ги претставува, претставници на невладините

организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани
и граѓански активисти од подрачјето на општината што ги претставуваат
различните групи на граѓани и граѓани што се стручни лица од областа на
урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за
планирањето и одржливиот развој на градот.
(4) Учеството на лицата вработени во Општина Делчево во Партиципативното тело е по
службена должност, а на лицата што не се вработени во Општината учеството е на
доброволна основа.
(5) За работата на Партиципативното тело не следува надоместок.
Член 5
(1) Мандатот на партиципативното тело трае 4 години.
(2) За вклучување во работата на доброволно пријавени лица, Општината објавува
јавен оглас на веб страната на Општина Делчево како и во писмена форма со
излагање на огласот на јавно место (на Огласна табла на Општина Делчево) во
траење од 30 дена.
(3) Доброволно пријавените лица чии што пријави се прифатени стануваат членови на
Партиципативното тело.
(4) Доброволно пријавените лица кои станале членови на Партиципативното тело
можат своето членство да го повлечат, за што писмено го известуваат Советот на
Општина Делчево.
(5) Доброволно пријавените членови на Партиципативното тело кои нема да се
одзиваат на повиците, не присуствуваат на седниците и не учествуваат активно во
работата на Партиципативното тело можат да бидат разрешени од страна на Советот
на Општина Делчево.
(6) Во случаите од став (4) и став (5) на овој член, Советот донесува одлука за
изменување на структурата на Партиципативното тело.
Член 6
(1)
(2)
(3)
(4)

Партиципативното тело работи на јавни седници.
Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на 2 (два) месеци.
Работата на Партиципативното тело е јавна.
Седниците на Партиципативното тело ги свикува и со истите раководи
Претседателот, а во случај на негова спреченост Заменик претседателот.
(5) Повиците за одржување на седницата, заедно со предлог на дневниот ред и
материјалите за кои се расправа (планските програми и планските решенија на
урбанистичките планови во нивната работна верзија), се доставуваат до сите
членови на Партиципативното тело најдоцна 3 (три) дена пред одржување на
седницата.

(6) Седницата на Партиципативното тело може да се одржи ако се присутни
мнозинството од вкупниот број на членови.
(7) Партиципативното тело одлучува со мнозинство од вкупниот број на членови.
(8) На седниците на Партиципативното тело можат да присуствуваат и учествуваат во
работата Градоначалникот и Претседателот на Советот на Општина Делчево, без
право на одлучување.
Член 7
(1) За работата на седницата на Партиципативното тело се води Записник.
(2) Записникот го води лице одредено од Претседателот или Заменик претседателот на
Партиципативното тело.
(3) Донесените заклучоци и мислења од расправата се изготвуваат во писмена форма.
(4) Примероци од материјалите од ставовите (2) и (3) на овој член се доставуваат до
Градоначалникот на Општина Делчево и до Одделението за урбанизам и заштита на
животна средина на Општина Делчево.
Член 8
(5) Партиципативното тело има право да присуствува и учествува во расправата на сите
седници на Советот на Општина Делчево на кои се расправа за утврдување на нацрт
на урбанистички планови, донесување на урбанистички план, донесување на
Годишна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на
Општина Делчево и усвојување на Извештај за состојбите во просторот.
(6) На седниците на Советот на Општина Делчево, Партиципативното тело има право да
ги презентира своите мислења.
(7) Презентирање на мислењата на Партиципативното тело на седниците на Советот на
Општина Делчево по правило ги врши Претседателот на Партиципативното тело или
во случај на негова спреченост Заменик претседателот.
(8) Во случај на различни мислења помеѓу членовите на Партиципативното тело, и
членовите чии мислења и заклучоци не биде донесени со мнозинство на гласови од
страна на Партиципативното тело или кои не се согласуваат со донесените мислења
и заклучоци од страна на мнозинството на членови, имаат право да присуствуваат
на седниците на Советот на Општина Делчево и да ги презентираат своите мислења.
Член 9
(1) Претседател на Партиципативното тело се избира од членовите на Комисијата за
урбанизам на Општина Делчево, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови
на партиципативното тело, со јавно гласање.
(2) Претседателот на Партиципативното тело:
- ја координира работата на Партиципативното тело;

-

ги свикува седниците на Партиципативното тело;
го утврдува дневниот ред на седниците на Партиципативното тело;
ги презентира мислењата и заклучоците на Партиципативното тело пред
Градоначалникот и пред Советот на Општина Делчево.
Член 10

(1) Заменик претседателот на Партиципативното тело е од редовите на доброволно
пријавените лица за членови на партиципативното тело на Општина Делчево и се
избира со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на партиципативното
тело, со јавно гласање.
(2) Во случај на времена спреченост на Претседателот, Заменик претседателот на
Партиципативното тело ги извршува сите работи од надлежност на Претседатолот,
сѐ до престанување на спреченоста.
Член 11
(1) Овој Деловник за работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на
Општина Делчево го донесува Советот на Општина Делчево согласно член 46 став
(7) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 32/20).
(2) Изменувањето и дополнувањето на овој Деловник се врши на начин и постапка што
важат за неговото донесување.
(3) Деловникот за работа и неговите изменувања и дополнувања се објавуваат во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Член 12
(1) Деловникот за работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на
општина Делчево влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Бр.09-371/1
26.02.2021
Делчево

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

9. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 50.редовна седница, одржана на ден 26.02.
2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево во првото полугодие
од учебната 2020/2021
1. Се усвојува Полугдишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево во првото
полугодие од учебната 2020/2021.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 372/1
26.02.2021 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски

10.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 50.редовна седница, одржана на ден 26 .02.
2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за учебната 2020/2021
1. Се усвојува Полугдишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
учебната 2020/2021.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-373 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

11.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),

Советот на Општина Делчево, на својата 50.редовна седница, одржана на ден 26.02.2021
година, донес
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за спроведувањето
на Програмата за јавна чистота во Општина Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Извештајот за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во
Општина Делчево за 2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денотна објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево;
Број 09-374/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

12.
Врз основа на член 12 од законот за јавна чистота (Службен весник на Р.М.,, бр.111/08), член 7 од
Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево (Службен глесник на Општина
Делчево,, бр.8 од 17.11.2008) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Делчево на 50. седница одржана на ден 26.02.2021
година, донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2021 ГОДИНА
ВОВЕД
Под поимот одржување на јавна чистота се подразбира чистење (миење и метење) на јавните
површини и отворените простори на јавните објекти како и чистење на мраз во зимски услови.
Со Програмата за одржување на јавната чистота се предвидуваат видот и обемот на работите
што треба да се извршат, финансиските средства потребни за реализација како и временските рокови
за извршување на работите и динамиката и начинот на извршување на работите.
Согласно Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево донесена од
Советот на Општина Делчево број 07-701/1 од 14.11.2008 година, одржувањето на јавната чистота во
Општина Делчево го врши Јавното комунално претпријатие,,Брегалница,, Делчево.
ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Со Програмата се предвидени работи за одржување на јавната чистота од следните јавни
површини: улици, тротоари, плоштади, кејови, мостови, паркинг простори, пазаришен простор,
пешачки патеки, парковски површини и градско зеленило и други уредени отворени простори.
Во одржувањето на јавната чистота ќе се извршуваат следните работи:
-Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и други јавни површини,
-Миење на улиците и јавните површини,
-Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на
корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси,
-Чистење на снегот и мразот во зимски услови од тротоарите и јавните паркинг простори,
-Вонредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на штети од истите.
ДИНАМИКА, ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Метењето на улиците и другите јавни површини (тротоари, пешачки патеки, паркинг
простори) во централното градско подрачје, каде јавнитре површини се со густа фреквенција на
движење ќе се врши секој работен ден во неделата освен во зимски услови кога има поголема
количина на снег и мразпо тротоарите и пешачките патеки.
Во зависност од временскиот период во годината метењето на улиците ќе се врши:
-

Од 06.00-14.00 часот во периодот од 01.04 до 31.10 (летен период)
Од 07.00-15.00 часот во период од 01.11 до 31.03 (зимски период)

МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Ред.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал 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,,

15
16
17.

Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,
Парк кај нова цркваКирил и Методи
Мини парк (кај стариот градски пазар- 200м2)
Вкупно површина од 20.700м2

-Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (01.06 до 30.09) во временскиот интервал
од 04 – 07 часот еднаш во неделата
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Ред.бр
1
2
3
4
5

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал 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 Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до раскрсница со
улица ,,Скопска,,)
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
Вкупно површина од 10.700м2

УЛИЦИ И ПОВРШИНИ ОД КОИ СЕ СОБИРААТ ОТПАДОЦИ
Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на корпи за
отпадоци, отстранување на атмосверски наноси (песок, камен, кал, лисја и сл. По поројни дождови)
се врши секој работен ден во годината.
Ред.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал 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.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк АСНОМ
Градски Пазар
Градски парк пред Спомен дом АСНОМ
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,,
Кеј на река Брегалница
Голак сцена и спортски игралишта
Парк кај нова црква Кирил и Методи
Мини парк ( стар градски пазар -200м2)

Вкупно површина од 20.470м2
ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Во зимски услови кога улиците се прекриени со снег и е оневозможено редовното метење
на улиците и јавните површини опфатени со оваа Програма ЈПКД ,,Брегалница,, Делчево ќе врши
чистење на снегот од тротоарите и нивно посипување со сол и песок во централното градско
подрачје како и кај детските установи, пешачки премини, мостовите, паркиралиштата и сите други
прометни јавни површини во градот.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е обврска на самите
корисници и сопственици на објектите.
Во зимски услови ќе се врши чистење на снегот и мразот од следните јавни површини:
Ред.бр
1
2
3
4
5
6

Улица – јавна површина
Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)
Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од
двете страни на булеварот, до стара зграда на Општина Делчево)
Тротоари на булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до
раскрсница со улица ,,Скопска,,)
Тротоари на ул.,,Индустриска,,
Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,
Тротоари на ул.,,Кеј на ослободување-десниот тротоар гледано во правец на
градскиот базент)
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом,,Гоце Делчев,,
Градски пазар

7
8
9

Вкупно површина од 13.900м2
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Преглед
на
потребни
финансиски
средства
за
спроведување
Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Делчево за 2021 година
Ред.бр.
1

2

Позиција
Ед.мера
Метење на улици и
јавни
површинисекојдневно(282
дена во годината)
М2
Миење на улици 4мес.х4пати-16 пати
во годината
М2

Количина

Ед.цена

Вкупна цена

(20.500х261)
(+200m2)
5.350.500

0.15

802.575.00

0.50

/

(10.700х16)
171.200

на

3

Собирање
на
отпадоци од јавни
површиниМ2
секојдневно 282д.

4

Чистење на снег и
мраз во зимски М2
услови-зимски
период
Набавка
и
поставување
на Бр.
улични корпи за
отпадоци

5

(20.270х261)
(+200m2)
5.290.470

0.15

793.570.00

13.900

8.50

118.150.00

10

2.000.00

20.000.00

ВКУПНО

1700.000.00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 ГОД.
Ред.бр.

приходи

Износ во ден.

1
2

Надомест за јавна чистота од домаќинствата
Надомест за јавна чистота од правни лица

1.550.000.00
450.000.00

ВКУПНО

2.000.000.00

Пресметките се дадени во случај наплатата да биде 100%.
Наплата на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе ја врши ЈПКД,,Брегалница,,Делчево преку доставување на фактурите за извршени комунални услуги.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на фактурите ќе се прикажува одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на буџетот
на Општина Делчевона давателот на услугата ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево ќе се врши врз основа на
склучен договор по доставени фактури за извршени работи од страна на ЈПКД,,Брегалница,, Делчево.
Надзор над спроведувањето на оваа Програма врши Овластениот инспектор за комунални
работи и животна средина на Општина Делчево.

Бр.09-375/1
26.02.2021 година
Делчево

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

13. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), а во врска со член 19 од Законот за управување со отпад (,,Сл.весник на РМ,,бр.
68/2004),а согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.,весник
на РМ бр.5/02) Советот на Општина Делчево, на својата 50.редовна седница одржана на
ден 26.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за спроведувањето
на Програмата управување со отпад во Општина Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Извештајот за спроведувањето на Програмата за управување со отпад
во Општина Делчево за 2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денотна објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево;
Број 09-376 /1
26.02.2021 година
Делчево

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

14.Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпад (,,Сл.весник на РМ,,бр. 68/2004),а
согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.,весник на РМ бр.5/02)
Советот на Општина Делчево, на својата 50.редовна седница одржана на ден 26.02.2021 година
донесе
ПРОГРАМА
за управување со отпад за 2021година
во Општина Делчево
1.Вовед
Согласно член 19, став 1, точка 2 од Законот за управување со отпад (“Службен весник на РМ“
бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15)
за спроведување на своите планови за управување со отпад, општините изготвуваат годишни
програми. Законот пропишува дека овие програми треба да бидат во согласност со Планот за
управување со отпадот, како и со Националната Програма за управување со отпадот која ги донесува
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и
Националната Стратегија за управување со отпадот што ја донесува Владата на Републиката.
Советот на Општина Делчево во 2019 година го има донесено четиригодишниот план за
управување со отпад на Општина Делчево ( 2019-2023 ) и истиот истата година има добиено
согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Програмата е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпадот, во
согласност со Стратегијата за управување со отпад (2008-2020), Националниот план за управување
со отпад ( 2009-2015) и Планот за управување со отпад на Општина Делчево ( 2019-2023).

Стратегиска цел бр.1
Подобрување на управување со општинската депонија
Постојниот начин на депонирање на отпадот не ги задоволува елементарните стандарди за
основно депонирање. Самата депонија исто така не ги задоволува основните стандарди за ваков вид
на депонии. Поради тоа една од примарните акции за 2021година е создавање на основни услови за
соодветно управување на депонијата, а тоа е преку регионален пристап во управувањето со отпад.
Изработен е и во тек е потврдување на документот за регионално управување со отпад и после
негово усвојување од страна на МОЕПП општината е потребно да се приклучи кон спроведување на
мерките и активностите на истата.
Општина Делчево- дел од регионалниот систем за управување со отпадот
Регионалниот пристап во решавање на управувањето со отпадот, според НПУО е единствен
начин за создавање на одржлив систем за управување со отпадот. Дефинираните приоритети на
државно ниво од аспект на заштита на животната средина се решавање на управувањето со
комуналниот цврст отпад и решавање на проблемот со нетретирање на отпадните комунални води.
Како прв чекор за реализацијата на оваа стратешка цел беше изработката на физибилити студија за
регионално управување со отпад за Источниот плански регион.
Во согласност со Националниот план за управување со отпад и неговите зацртани цели, во
текот на 2014 година еден многу значаен документ- Регионалниот план за управување со отпад во
Источен плански регион беше одобрен од страна на Министерството за животна средина и
просторно планирање , а потоа во 2015 година истиот беше усвоен од страна на советите на сите
општини во Источниот плански регион и Општина Свети Николе која што е приклучена кон овој
регион за прашањата на регионално управување со отпад.
Според целите и насоките на Регионалниот план, во моментот се спроведуваат два многу
значајни проекти, а уште неколку се планирани за натамошниот период. Сите овие проекти
финансирани се од страна на Европската Унија, со грантови односно неповратни средства во висина
од 85% од буџетите на проектите и 15% од буџетот на Републиката.
Во согласност со насоките од Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански
регион, се спроведуваат два проекти:
1.
Подготовка на техничка спецификација за набавка на опрема за собирање и транспортирање
на отпад во Источниот и Североисточниот регион и
2.
Подготовка на техничка и тендерска документација за затворање на несоодветни депонии и
диви депонии во Источниот и Североисточниот регион.
Затворањето на депониите ќе се изведува во 2 фази:
Прва фаза: Расчистување на дивите депонии (вкупно 102 диви депонии во двата региони) и
затворање на помалите општински депонии и депониите кои претставуваат висок ризик кон
животната средина и
Парцијално затворање на останатите депонии, кои би останале оперативни и би ги прифаќале и
количините на отпад од општините чии што депонии би биле веднаш затворени.

Втора фаза: Комплетно затворање на постоечките депонии, откако ќе се отворат
регионалните центри за управување со отпад.
Стратегиска цел бр.2
Процена на видот и количеството отпад што се создава на територијата на Општина Делчево
Проценката на сегашната состојба опфаќа голем број видови отпад како комунален отпад,
комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен отпад (градежен шут), опасен отпад
создаден од различни субјекти, како и одреден број специфични видови отпад како: преносливи
батерии, медицински отпад, земјоделски отпад, отпадни гуми, отпадни масла, отпадна електронска
и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани состојбите со видовите отпад кои се во
директна надлежност на локалната самоуправа: комунален, комерцијален, друг вид (како на пр.
Индустриски) неопасен отпад и инертен отпад-градежен шут. Анализирано е создавањето на овие
отпади како и сите операции кои се застапени во постапувањето со нив: собирање, транспортирање,
третман, преработката, со акцент на рециклирањето како и компостирањето и отстранување со
депонирање.
Стратегиска цел бр.3
Извори на финансирање на мерките и активностите (инструментите)
Финансирањето на различните мерки и активности (инструменти) предвидени со Програмата се
реализира преку повеќе извори како:
1. Буџет на Општина Делчево ;
2. Буџет на РМ
3. Меѓународни финансиски институции (Светска банка, и сл.);

1.Опис и отценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС-Делчево
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Евидентирање на типови и
1.1.Развивање на соодветна МЖСП
количини на отпад, кои се создаваатбаза на податоци за
Општина Делчево
во Општината и нивно соодветно генерираните количини и
управување.
видови на отпад
1.2. Развивање на систем за
сепарирање и собирање
биоразградлив отпад

Извори на
финансирање
МЖСП
Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,

1.Порамнување на отпадот на на
-Анализа на затекнатата
депонија ,,Острец,,и посипување со
ситуација
слој од земја со цел да се
-Проценка на финансиските
спречи самозапалувањето, а
средства потребни за
потоа ќе се пристапи
реализација на активноста
кон депонирање по ред

Општина Делчево и200.000
ЈПКД ,,Брегалница,,

Со сопствени
средства

3.Дооградување на неоградени
-Анализа на критични места
места на дел
за оградување
од депонија ,,Острец,, и и
воведување на чуварска служба

ЈПКД,,Брегалница,, 100.000

Со сопствени
средства

4.Регионален
пристап
управувањето со отпад
-Општина Делчево дел
регионалниот
систем
управување со отпадот

во -Учество во регионално ЈПКД,,Брегалница,,
решавање на управувањето Општина Делчево
со отпад
МЖСПП
од
за -Следење на насоките на
дејствување во реализација
на
проектите
се
до
затварање на оперативните
депонии

5.Евидентирање на дивите депонии4.1. Теренска обиколка на
Општина Делчево 100.000
целата територија на
ЈПКД,,Брегалница,,
Општината
4.2. Проценка на капацитетите
на сите диви депонии
-зелени појаси( засадување на
дрвја и затревување)
6. расчистување на дивите депонии6.1.Подготовка на План за
Општина Делчево
и рехабилитација на истите
затварање на дивите депонии
и нивна ревитализација
6.2Чистење/затварање на диви
депонии
6.3. Ревитализација на
просторите, зафатени со диви
депонии

Меѓубародни
финансиски
институции
МЖСПП

Општина Делчево

Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

Програма на Влада
за та за
озеленување-преку
проекти за
зголемување на

зелените површини
и
Програма за
животна средина
7.Собирање на растителен отпад од-Со предходна консултација
дворните места во текот на месец и соработка со населението
октомври,ноември и декември

8.Собирање на габаритен отпад
од домакинствата

ЈПКД,,Брегалница,, 50. 000

ЈПКД,,Брегалница,,

-По предходна консултација ЈПКД,,Брегалница,, 50.000
и известување на населението

ЈПКД,,Брегалница,,

9.Собирање и селектирање на ПЕТ -Поставување на садови за
ЈПКД,,Брегалница,,
амбалажа и отпадот од хартија
селекција
Општина Делчево
-Едукација на населението за
бенефитите од селективниот
пристап на управување со
отпад

2.Зголемување на бројноста на садови за собирање на отпад на јавните површини
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Замена и поправка на садовите -Отстранување на старите Општина Делчево и 50.000
за собирање на отпад поставени садови;
ЈПКД,,Брегалница,,
на јавните површини и да се
-Поправка каде е е можно;
постават нови на местата на кои -Одредување на лoкации за
има потреба од истите и на трите поставување на нови
парцели на градските гробишта
2.Зголемување на бројот на
-Поведување на тендерска Општина Делчево
контејнери во градските и селскитепостапка за избор на фирмаЈПКД Брегалница
подрачја
за набавка на контејнери
-Поставување на контејнери
во с.Разловци, Град, Вирче
И Стамер.

3.Управување со опасен отпад

ЈПКД Брегалница
Општина Делчево
МЖСПП

Извори на
финансирање
ЈПКД,,Брегалница,,

300.000.00 Општина Делчево
ЈПКД Брегалница

Задачи

Активности

1.Одредување на локации за
собирање отпад за стакло и
-Јавна кампања
склучување на договор со фирма-Склучување на договор со
за преземање на истиот
лиценцирана фирма

Одговорна
Буџет
институција
Општина Делчево и 20 000
ЈПКД,,Брегалница,,

2.Решавање на проблемот со -Иницирање за интегрално Општина Делчево ....................
управување со отпадни гуми и решавање на проблемот
масла
3.Решавање на проблемот со
Одредување на локација за Општина Делчево ....................
управување со отпад
закопување на изумрени
од животинско потекло
животни
4.Едукација на населението
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Подигнување на јавната свест -Информирање на јавноста
Општина Делчево 50.000
кај населението
-Припрема на кампањата
-Спроведување на кампањата
-Амализа на остварените
резултати
-Организирање на акции
Бр.09-377/1
26.02.2021
Делчево

Извори на
финансирање
Општина Делчево и
ЈПКД,,Брегалница,,

Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,
Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

Извори на
финансирање
Општина Делчево

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

15.Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник

на РМ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник
на Општина Делчево “ број 15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево на својата
50-та седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на закупнина и отпис на побарување
Член 1
Се ослободуваат од плаќање на закупнина физичките лица кои имаат склучено Договор за
закуп со Општина Делчево за објектот “Воено купатило“ и тоа закупецот Зекиров Сејдо со адреса на
ул.Иво Лола Рибар бр 2, Делчево како корисник на стан-соба број 1 согласно Договор за закуп бр.10927/2 од 08.04.2011 година и закупецот Ферди Ибраимов со адреса на Булевар Македонија бб,
Делчево како корисник на просторија број 4 согласно Договор за закуп бр.08-185/3 од 01.02.2013
година.

Член 2
Се врши отпис на побарување во вкупен износ 58.917,оо денари спрема закупецот Зекиров
Сејдо со адреса на ул.Иво Лола Рибар бр. 2 – Делчево кое е по основ на Договор за закуп бр.10-927/2
од 08.04.2011 година, заклучно до 28.02.2021 година.
Се врши отпис на побарување во вкупен износ 44.000,оо денари спрема закупецот Ферди
Ибраимов, со адреса на Булевар Македонија бб-Делчево кое е по основ на Договор за закуп бр.08185/3 од 01.02.2013 година, заклучно до 28.02.2021 година.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање
на даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.
Бр. 09 - 378/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2021 година
Делчево

Претседател
Драган Маневски,с.р.

16.Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа("Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Делчево („Службен
гласник на Општина Делчево “ број 15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево
на својата 50-та седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на закупнина и отпис на побарување
Член 1
Се ослободуваат од плаќање на закупнина физичките лица кои имаат склучено Договор за
закуп со Општина Делчево за објектот “Воено купатило“ и тоа закупецот Зекиров Сејдо со адреса на
ул.Иво Лола Рибар бр 2, Делчево како корисник на стан-соба број 1 согласно Договор за закуп бр.10927/2 од 08.04.2011 година и закупецот Ферди Ибраимов со адреса на Булевар Македонија бб,
Делчево како корисник на просторија број 4 согласно Договор за закуп бр.08-185/3 од 01.02.2013
година.
Член 2
Се врши отпис на побарување во вкупен износ 58.917,оо денари спрема закупецот Зекиров
Сејдо со адреса на ул.Иво Лола Рибар бр. 2 – Делчево кое е по основ на Договор за закуп бр.10-927/2
од 08.04.2011 година, заклучно до 28.02.2021 година.

Се врши отпис на побарување во вкупен износ 44.000,оо денари спрема закупецот Ферди
Ибраимов, со адреса на Булевар Македонија бб-Делчево кое е по основ на Договор за закуп бр.08185/3 од 01.02.2013 година, заклучно до 28.02.2021 година.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање
на даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.

Бр. 09 - 378/1
26.02.2021 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 РМ бр.5/2002) и Барање 09-257/1 од 10.02. 2021 година, Советот на Општина
Делчево на својата 50.седница, одржана на ден 26.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за парична помош по барање
на Црвен Крст на РСМ- Општинска Организација Делчево

Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Црвен Крст на РСМ- Општинската
Организација Делчево во износ од 30.000денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за наабавка на нов инвентар потребен за вршење на
обука за прва помош за работни организации и возачи на територијата на општина Делчево.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2021 година на Црвен Крст

на РСМ Општинска организација Делчево,трансакциска сметка 200000799213256 Стопанска
Банка-АД Скопје.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање
на даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.
Бр. 09 – 380 /1
26.02. 2021 година
Делчево

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

