СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 6
28.05.2021 година

Службен гласник на општина Делчево

Излегува по потреба

Уредува

Одделение за правни и општи работи

Mај,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, 2/2019 и 1/2021), Градоначалникот на Општина Делчево
на ден 28.05.2021 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 53. 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 53. седница која се одржа на ден 27.05.2021 година и тоа:

1. Одлука за доделување парична награда на најдобрите 10 матуранти во СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево;
2. Одлука за доделување на стипендии на учениците-првенци на генерација во
општинските училишта;
3. Одлука за ослободување од комунална такса за користење на простор пред
деловен простор во општина Делчево;
4. Одлука за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
5. Одлука за одобрување на финансиска помош;
6. Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво
во Општина Делчево;
7. Одлука за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на
извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево
8. Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена функционална анализа на
Општина Делчево .
9. Одлука за дополна на Програмата за изработка на подрачјето на Општина Делчево
за 2021 година;
10. Дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата
на град Делчево;
11. Одлука за одобрување на приоритетен проект во рамки на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги МСИП за доискористување на преостанати средства
по пат на задолжување и кофинансирање;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 08- 959/1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.05.2021 година

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 22
од Статутот на Општина Делчево („(„Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15/13
2/2019, 1/2021)), Советот на Општина Делчево на својата 53. седница , одржана
на 27.05. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување парична награда
на најдобрите 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево

Член 1
Сoветот на Општина Делчево доделува парична награда на
најдобрите 10 матуранти во СОУ „М.М. Брицо“-Делчево.
Паричната награда изнесува 20.000 денари за секој ученик.

Член 2
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево
за 2021 година.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја спроведе
оваа одлука.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09- 947 /1
27.05 .2021 година
Делчево

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

2.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/05) и
член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013,
2/2019 и 1/2021), Советот на општина Делчево на својата 53. седница одржана на ден 27.
05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на ученици прогласени
за првенци на генерацијата во општинските училишта
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат стипендиии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во учебната 2020/2021 година и тоа на:
1.Првенецот на генерација од ООУ „Ванчо Прке“, Делчево;
2.Првенецот на генерација од ООУ „Св.Климент Охридски“, Делчево;
3.Првенецот на генерација од СОУ „М.М.Брицо“, Делчево
Член 2
Стипендијата учениците ќе ја добиваат 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021-2022 во
нето износ 3,000,00 денари месечно за првенецот на генерацијата од СОУ „М.М.Брицо“Делчево и по 2000,00 денари месечно за првенците на генерацијата од ООУ „Ванчо Прке“ и
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Бр.09-948 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ бр.5/2002),
и член 22 од Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник на Општина Делчево“ 15/2013, 2/2019 и
1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 53.седница, одржана на ден 27.05.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за ослободување од комунална такса
за користење на простор пред деловен простор
во општина Делчево

Член 1
Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање комунална такса за користење на простор пред
деловен простор угостителските објекти (кафеани, кафичи, гостилници и слично) и нивните истурени
деловни места (бавчи и тераси ).
Комуналната такса за користење на простор пред деловен простор е утврдена во членот 4 во
Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Делчево бр.07-1094/1 од
05.06.2014 година, во износ од 7,00 денари.

Член 2
Ослободувањето од плаќање на оваа такса се однесува 2021 година.

Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања во Општина Делчево да ја спроведе оваа
одлука.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина
Делчево“.

Број 09-949 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05.2021

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4.Врз основа на член 64 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ и РСМ“
бр.23/2013,12/14,44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 27/16, 21/18, 198/18, 104/19 и
146/19) - Консолидиран текст јуни 2020) и Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
бр.0302-37/2-1 од 14.05.2021 година, Советот на Општина Делчево, на својата 52. редовна
седница, одржана на ден 27.05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласнoст за формирање на групи со
поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на групи со поголем број на
деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“, од бројот предвиден во Законот за заштита на децата.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-950/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05. 2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

5.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен
весник на РМ бр.5/2002 и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, 2/2029 и 1/2021)Советот на Општина Делчево на својата 53.
седница, одржана на ден 27.05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиска помош
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 27.000 денари на Сузана
Белогазовска од Делчево.
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2021 година.

Член 2
Финансиските средства во износ од 27.000 денари се одобруваат за надомест на
трошоци за оперативен зафат на нејзиниот син Дејан Белогазовски.
Средствата ќе бидат уплатени на 300057075450615 - Комерцијална Банка АД Скопје
на име Сузана Белогазовска.
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 - 951 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27 .05.2021 година

Претседател

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република
Македониј бр. 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 152/19 и бр.275/19),
член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02) и
член 22 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ број
15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево на својата 53. седница, одржана на ден
27.05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се формира Општински совет за превенција на детско престапништво во
Општина Делчево.
Член 2
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево е
советодавно тело кое се основа заради следење на состојбите, покренување иницијативи за нивно
подобрување и развивање на програми за вклучување на локалната заедница во превенција на
детско престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како
кривични дела и прекршоци.
Член 3
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво брои 9(девет) членови.
Членови на Општинскиот совет се :

1. Марија Зенулов – претставник од Подрачната единица на Министерството за внатрешни
работи Делчево;
2. Марија Симова – претставник од Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево;
3. Гордана Петровска- претставник од Совет на родители на СОУ „М.М.Брицо“ Делчево;
4. Соња Арсовска - претставник од Совет на родители на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево;
5. Ванчо Стојмирски-претставник од Совет на родители на ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево
6. Анастасија Симовска- претставник од унијата на средношколци;
7. Бети Толевска- претставник од Здруженија и фондации;
8. Николчо Атанасовски- адвокат, претставник од Адвокатската комора и
9. Бранко Тричковски-јавен обвинител од Основното јавно обвинителство
Член 4
Членовите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво се именуваат за
време од пет години, со право на повторен избор. Од редот на членовите на општинскиот совет за
превенција за претседател се избира претседател со мандат од две години, со право на повторен
избор.
Член 5
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево ги има
следните надлежности:
- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на општината; - донесува
деловник за својата работа;
- ги следи состојбите и покренува иницијативи за нивно подобрување и
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското престапништво
и третманот на деца сторители на дејсвија што со закон се предвидени како кривични дела и
прекршоци.
Член 6
За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско престапништво во Општина
Делчево најмалку еденаш годишно го известува Советот на Општина Делчево и Државниот совет за
превенција на детско преставништво.
Член 7
Средствата за остварување на програмата на Општинскиот совет за превенција на детско
престапништво се обезбедуваат од Буџетот на Општина Делчево.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 -952/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05.2021 година

Претседател

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник

на Република Македонија бр.27/14,199/14,27/16,35/18,198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.143/19 и 14/20),член 36 став 1 точка 15 и член 57 став 4
од Законот за локална самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02) и
член 22 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Делчево (Службен гласник на Општина
Делчево бр.15/2013,2/2019 и 1/2021) , Советот на Општина Делчево на 53-та седница ,
одржана на ден 27.05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За изменување на Одлуката за организација,делокругот и начинот на извршувањето
на задачите на општинската администрација на Општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за организацијата, делокруг и
начин на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Делчево
бр.09-512/1 од 15.03.2016 година и тоа во член 13 кој се менува и гласи:
- Изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот
и Градоначалникот на општината;
- Изготвување на мислења на актите од аспект на нивна законитост;
- Регулирање на имотно - правните односи;
- Водење на постапка за експропријација.
- Застапување на Општината по претходно овластување на Градоначалникот пред
Судови и други органи во Република Северна Македонија;
- Архивирање, експедитирање и чување на општинската документација;
- Следење на прописите од областа на канцелариско и архивско работење;
- Водење на книга на архивски знаци и книги на архивска евиденција;
-Периодично архивирање на општинската документација според законскиот рок за
нејзино чување во архивата на општината;
- Трансфер на документите кои се чуваат во Државниот архив на Република Северна
Македонија;
- Давање на услуги на граѓаните преку Општинскиот центар за услуги во рамки на
законската регулатива;
- Спроведување на надлежности од областа на образованието во рамките на
законските прописи и спроведување на надлежностите од вршењето на дејностите од јавен
интерес (културата, спортот, здравствената, социјалната и детската заштита) .
- Се грижи за доследна примена на Законот за еднакви можности на локално ниво
односно на ниво на Општина Делчево, односно извршува работи и работни задачи согласно
истиот преку воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите во политичката,
економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, граѓанската и било која
друга област од општествениот живот со цел отстранување на пречките и создавање услови
за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.

- Други работи кои ќе му бидат доверени во надлежност од Советот и
Градоначалникот на Општината, а во согласност со Законот за локалната самоуправа и други
прописи.
Член 2
Ова Одлука за изменување на Одлуката за организација,делокругот и начинот на
извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево влегува во
сила со денот на нејзиното донесувањето,а ќе се применува по добиената согласност од
Министерство за информатичко општество и администрација на Република Северна
Македонија.
Бр.09-953/1
27.05.2021година
Делчево

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

8. Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14,27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20),член 36 став 1 точка 15, a во врска со
член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на Република Македонија
бр.5/02) член 78 став 1 а во врска со член 22 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Делчево
(Службен гласник на Општина Делчево бр.15/2013,2/2019 и 1/2021) , Советот на Општина
Делчево на 53-та седница , одржана на ден 27.05.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Извештај за спроведена функционална анализа
на Општина Делчево
Член 1
Се усвојува Извештајот за спроведена функционална анализа на Општина Делчево со
архивски број 08-936/2 од 26.05.2021 година, донесен од Градоначалникот на Општина
Делчево.
Член 2
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Бр.09-954/1
27.05.2021година
Делчево

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

9.Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на
РСМ бр.32/2020) и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број
5/2002), Советот на Општина Делчево на седница одржана на ден 27.05. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за дополна на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на
Општина Делчево за 2021
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши дополнување на Програмата за изработка
урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2021 година донесена од
страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-2149/1 од 29.12.2020 година.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина
Делчево за 2021 г донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-2149/1 од
29,12,2020 г се врши следната дополна:
Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево,, по точката 13 се додава една
нова точка – точка 14 , која гласи Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за
намена Е1,12 Површински соларни и фотоволтаични централи во опфат на ко очипала –
Општина Делчево к.п. бр. 1292 ко Очипала -Општина Делчево.
Член 3
Овој локалитет е опфака цела или дел од к.п. бр. 1292 ко Очипала -Општина Делчево.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива а на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно
неговата Забелешка- Изјава дедена во Барањето .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 09 – 955/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

10.
Врз основа на член 80 од Законот за градење ( Сл. весник на РМ бр 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12/ 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16) член 36 од Законот за
локална самоуправа и Сл. Весник на РМ бр 5/02) и член 21 од Статутот на општина Делчево, Советот
на општина Делчево на 53. седница одржана на ден 27.05.2021 година, донесе

Дополнување на Програма
за поставување на урбана опрема на територијата на град Делчево
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Co овој Предлог за дополнување на програмата за поставување на урбана
опрема на територијата на град Делчево за 2021 год се дополнува член 16 во точа
1.„Самостоечки рекламни паноа и Информативни табли“(опфатени во прилог 1 и 2) по бројот
2 се става запирка и се додава прилог број 3. (прилог скица) дел од КП бр.6682/1 КО Делчево.
Член 2
Co овој Предлог за дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на
територијата на град Делчево за 2021 год се дополнува член 16 во точа
2.„ Клупи и корпи за отпадоци “ на нова локација дел од КП бр. 7560/1 КО Делчево и КП
бр.7561/1 КО Делчево. (прилог скица)
Член 3
Измена,дополнување,прошируавање и промена на оваа програма може да се
изврши како за потребите на Општина Делчево така и по иницијатива од заинтересирани
правни и физички лица, согласно законска регулатива.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник,, на Општина Делчево.

Број 09-956/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.05.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

11.
Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на едниците на локалната самоуправа
(„Сл.Весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11“), член 4 од Законот за јавен долг
(„Сл.Весник на РМ бр.62/05, 88/08 и 35/11“), член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.Весник на РМ бр.5/02“) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник
на Општина Делчево“ бр.15/13 и 2/2019), а во рамки на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светка
банка, Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден 27.05.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект во рамки на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги МСИП за доискористување на преостанати средства по пат на
задолжување и кофинансирање
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува проектот „Изградба на дел од улица 3 во Централното градско
подрачје во Делчево“ за реализација како приоритет преку средствата кои се преостанати за
доискористување од долгорочното домашно задолжување на Општина Делчево согласно
Договорот за под-заем склучен со Министерството за финансии со бр.11 во вредност од
32.252.287 денари со ДДВ.
Од овој Договор досега се искористени 26.985.539 денари со ДДВ, а преостанатите
средства во износ од 5.266.748 денари со ДДВ се планирани да бидат искористени за
реализација на погоре наведениот проект.
Согласно утврдената проектантска предмер-пресметка за реализација на овој проект
се потребни финансиски средства во износ од 7.963.841,59 денари со ДДВ.
Финансиските средства кои се јавуваат како разлика од вкупната вредност за
реализација на проектот и сумата која останува од Договорот за под-заем во износ од
2.697.093,59 денари со ДДВ ќе бидат обезбедени со кофинансирање од страна на Општина
Делчево.
Член 2
Условите за користење на финансиските средства кои се преостанати за
доискористување од задолжувањето кое ќе се реализира по пат на домашно долгорочно
препозајмување преку Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2),
финансирано со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка се
утврдени во Договорт за под-заем бр.11 склучен со Министерството за финансии.

Член 3
Реализацијата на овој проект како приоритет е наметната од потребата да се
обезбеди квалитетно сообраќајно поврзување на градскиот пазар кој е фаза на изградба
согласно Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2018 година со рок за
завршување на првата фаза до декември 2021 година.
Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Делчево“.

Бр.09-957/1
27.05.2021 година
Делчево

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

