Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник
5/2002) и член 10 и член 22 точка 43 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник
на Општина Делчево “ број 15/2013) Советот на Општина Делчево на својата 54-та
седница, одржана на ден 08.07.2021 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите, критериумите и
постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево
Член 1
Во Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување
на награди и признанија на Општина Делчево ( Службен гласник бр.1/18), во членот 32
точката 9. точката на крајот на реченицата се брише и се заменува со точка и запирка.
По точката 9. се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:
10. Награда за постигнати врвни спортски резултати;
11. Награда за најубаво уреден двор.
Член 2
Членот 33 се менува и гласи:
Наградата се доделува на ученици во основно и средно образование кои во
поединечна категорија освоиле прво, второ или трето место на државни натпревари
организирани од лиценцирани институции од МОН или Биро за развој на образованието
како и од реномирани меѓународени натпревари.
Под поимот место од став 1 на овој член се подразбира само по еден ученик на
организираниот натпревар да има го има освоено првото, второто или третото место.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда од ставот (3) е во износ од
15.000,ооденари за освоено прво место
10.000,ооденари за освоено второ место
8.000,ооденари за освоено трето место
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на поднесено барање за
исплата на парична награда за постигнати значајни резултати на државни и
меѓународни натпревари во тековната година.
Барањата од став 5 на овој член ученикот го доставува до архивата на Општина
Делчево најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.
Барањата од став 5 на овој член може да се поднесе еднаш во тековната година
за највисокото место кое го има освоено ученикот.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, фотокопија од диплома за
освоено место од државниот или меѓународниот натпревар и потврда за редовен ученик.

Градоначалникот на Општина Делчево со решение формира комисија која ги
разгледува поднесените барања и да утврди дали се исполнети условите за доделување
на наградата и да даде предлог до Градоначалникот на општината.
Градоначалникот донесува решение за доделување на наградата во рок од 30
дена од поднесувањето на барањето.
Член 3
Членот 35 се менува и гласи:
Наградата за најдобар ученик од ромска националност се доделува по повод
Светскиот ден на ромите 8-ми Април.
Награда од став 1 на овој член се доделува на ученик во средното општинско
училиште ,,М.М.Брицо,, Делчево и ученици во општинските основни училишта „Ванчо
Прке“ Делчево и св.„Климент Охридски“ Делчево.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда за ученик во средното општинско училиште
изнесува 10.000денари, а за учениците од општинските основни училишта изнесува по
5.000 денари.
Постапката за избор на најдобар ученик од ромска националност ја спроведуваат
општинските основни училишта и средното општинско училиште.
Општина Делчево поднесува писмено барање до општинските основни училишта и
средното општинско училиште за достава на податоци за извршениот избор најдоцна 30
дена пред доделувањето на наградата.
Училиштата се должно да ги достави податоците од спроведената постапка за
избор во рок од 15 дена од добивањето на барањето од став 6 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево по добивањето на податоците донесува
решение за доделување на наградата.

Член 4
Членот 39 се менува и гласи:

Наградите по повод
манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,, се
доделуваат традиционално секоја година на најдобрите и најкреативни учесници на
манифестацијата.
Наградите од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари.
Вредноста на наградата изнесува:
- 4.000 денари за освоено прво место за највесела ракија;
- 3.000 денари за освоено второ место за највесела ракија;
- 3.000 денари за најсладок мармалад(слатко);
- 3.000 денари за најубав штанд.
Постапката за избор ја спроведува Комисијата за организирање на културни настани
и манифестации на денот на одржувањето на манифестацијата .

На учесниците на манифестацијата кои варат ракија и прават мармалад (слатко)
општината им исплаќа износ од 500 денари на име трошоци.
Врз основа на предлогот на Комисијата од став 4 на овој член, Градоначалникот на
Општина Делчево донесува решение за доделување на наградата.
Член 5
Во член 40 став 2 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
- Министерство за внатрешни работи-ПС Делчево
Член 6
По членот 41 се додаваат два нови члена 41-а и 41-б, кои гласат:
„ Член 41-а
Награда за постигнати врвни спортски резултати
Наградата за постигнати врвни спортски резултати се доделува на спортски
здруженија во поединечни и екипни натпревари кои освоиле прво, второ или трето место
на официјални државни и реномирани меѓународени натпревари.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда од ставот (2) е во износ од
15.000денари за освоено прво место
10.000денари за освоено второ место
8.000денари за освоено трето место
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на поднесено барање за
исплата на парична награда за постигнати врвни спортски резултати на државни и
меѓународни натпревари во тековната година.
Барањата од став 4 на овој член здружението го доставува до архивата на
Општина Делчево најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран
натпреварот.
Барањата од став 4 на овој член може да се поднесе еднаш во тековната година
за највисокото место кое го има освоено спортското здружение.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, тековно состојба од
спортското здружение не постара од 6 месеци и фотокопија од диплома за освоено место
од државниот или меѓународниот натпревар.
Градоначалникот на Општина Делчево со решение формира комисија која ги
разгледува поднесените барања и да утврди дали се исполнети условите за доделување
на наградата и да даде предлог до Градоначалникот на општината.
Градоначалникот донесува решение за доделување на наградата во рок од 30
дена од поднесувањето на барањето.
Член 41-б

Награда за најубаво уреден двор
Наградата за најубаво уреден двор се доделува во две категориии:
-индивидуално домување;
-колективно домување и правни лица.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда за индивидуално домување е
- 10.000денари за прво место
- 3.000 денари за второ место
- 2.000 денари за трето место
Висината на паричната награда за колективно домување и правни лица е
10.000денари.
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на јавен конкурс објавен од
страна на Градоначалникот на Општина Делчево во текот на месец мај.
Содржината на јавниот повик, времетраењето на јавниот повик и критериумите по
кои ќе се врши изборот ги утврдува комисија формирана со решение од страна на
Градоначалникот на Општина Делчево .
Комисијата од став 6 на овој член ги разгледува пријавите и врши увид на лице
место со фотографии од истото за кое нешто составува записник, врз основа на кој дава
предлог за најубаво уреден двор до Градоначалникот на Општина Делчево.
Градоначалникот на Општина Делчево врз основа на предлогот од став 7 на овој
член донесува решение за доделување на наградата за најубаво уреден двор.“.
Член 7
Во член 42 зборовите: „член 41“ се заменува со зборовите: „член 41- б“

Член 8
Овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот, условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Делчево.
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