СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 7
09.07.2021 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Јули,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 09.07.2021
година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 54. 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 54. седница која се одржа на ден 08.07.2021 година и тоа:
1. Одлука за изменување и дополнување усогласување со Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање на Центар за
развој на Источниот плански регион број 07-207/1 од 14.03.2008 година;
2.Одлука за основање на Центар за развој на Источниот плански регион
(Пречистен текст)
3.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делчево за период 01.01.2021 до 31.03.2021 година;
4. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
5.Правилник за изменување и дополнување наПравилникот за начинот, условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево;
6.Одлука за именување на член ма Управен одбор на заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе;
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 Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2022
година;
9.Одлука за одобрување на Програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички
план односно урбанистичка документација-Отворено спортско игралиште Скејт парк на дел од к.п.
бр.8647/1 КО Делчево;
10.Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати во општина
Делчево;
11.Одлуказа измена на Одлуката за дополна на Програмата за изработка урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2021 бр.09-955/1 од 27.05.2021 година;
12. Одлуказа одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр1 на к.п. 6682/1
КО Делчево;
13.Одлуказа одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр2 на к.п. 6683 КО
Делчево;

14.Одлука.за ко-финанисрање на проекти на граѓански организации кои ќе се финансираат
преку јавните повици организирани во рамките на ReLOaD2;
15. Одлука за усвојување на „Профил и Стратегија за Локален економски развој“ на
општина Делчево 2021-2025;
16. Одлука за одобрување финансиски средства на Црковен одбор на с. Стамер;
17. Одлука за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
18. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за 2022 година;
19.Одлука за давање согласност на ООУ „Климент Охридски“-Делчево за формирање
паралелки со помал број на ученици;
20. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за 2022 година;
21. Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со
помал број на ученици;
22. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за
2022 година ;
23.Заклучок за усвојување на Измени на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година;
24.Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот „Поврзување на локални
патишта“ финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка
25.Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки
со помал број на ученици;
26.Одлука за верификација на мандати на членови на Локален младински совет на Општина
Делчево.II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 08-1212/1
08.07.2021година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 26 став 5, член 82 став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),
Советот на општина Делчево, на 54. седница, одржана на ден 08.07.2021 година, ја донесе
следната
Одлука
За изменување и дополнување
усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“
бр.24/2021)
на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-207/1 од
14.03.2008 година
Член 1
Во член 3 од Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански
регион број 07-207/1 од 14.03.2008 година, зборовите „Васил Главинов бб“ се заменуваат
со зборовите „Ванчо Прќе бр.119 / кат 2“.
Член 2
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши следниве работи“ се заменуваат со зборовите
„спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на
Источен плански регион и тоа“.
Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на реченицата седодаваат зборовите зборовите
„и предлог - проекти за финансирање од Програмата за намалување на диспаритетите
меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност“.
Во член 4 став 1алинеа 4 зборовите „најдоцна до 15-ти декември во тековната
година до Бирото за регионален развој“ се заменуваат со зборовите „во законски
определениот рок“.
Во член 4 став 1 алинеа 11 зборовите „на граѓани“ се бришат.
Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 13 се додаваат зборовите „Изготвува,
поднесува апликации и“.
Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот „работење“ се додаваат зборовите „чиј
составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот“, а зборот „доставува“
се заменува со зборот „поднесува“.
Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „административни“ се заменува со зборовите
„административно - технички“.
Во член 4 став 1 по алинеа 16 се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19, кои гласат:
,,- Реализира активности за поттикнување на конкурентноста прекуактивна поддршка
на приватниот сектор;
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и
други државни институции и

-

Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.“

Член 3
Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се заменува со зборот „директор“, а зборот
„конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој се додаваат зборовите „во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој“.
Во член 5 став 2зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, а по
зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите „гласови од вкупниот број на членови со право
на глас“.
Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Член 4
Членот 6 се менува и гласи:
„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува условите
утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за
рамномерен регионален развој.
Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој.
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал
мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста директор
на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на вработените во
Центарот, а најдолго шест месеци.
Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на
Центарот.“
Член 5
Членот 7 се менува и гласи:
„Директорот на Центарот:
- го претставува и застапува Центарот,
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот,
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на Центароти
завршните годишни сметки на проектите на Центарот,
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба
на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на Источен
плански регион,
- раководи со стручната служба на Центарот,
- ги предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти, извештаи
и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а треба да се
усвојат од страна на Советот за развој на планскиот регион,
- раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за развој на
Источен плански регион,

-

-

-

раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за рамномерен
регионален развој, од надлежност на Центарот,
раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион,
раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на
планскиот регион,
иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со
донаторски органиции кои поддржуваат проекти за развој на Источен плански
регион и на општините што влегуваат во неговиот состав,
обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на имотот на
Центарот и
врши други работи утврдени со закон и други работи поврзани со активностите на
Центарот.“

Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
„Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за
развој на Источен плански регион на предлог на директорот на Центарот.
Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат статус
на административни службеници.
Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална самоуправа
по претходна согласност од Владата.
Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Источен плански регион.“
Член 7
Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се додаваат зборовите „за следната
календарска година“, а зборовите „мора најдоцна“ се заменуваат со зборот „мора“.
Во член 9 ставот 5 се менува и гласи:
,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Источен плански регион мора да
го усвои Финансискиот план на Центарот.“
Член 8
По членот 11 се додава нов член 11 - а кој гласи:
„Член 11 - а
Општините кои влегуваат во состав на Источен плански регион, кои се крајни
корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во висина до 15%
од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за реализација и
имплементација на проектот.

Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.
Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од ставот
1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа.
Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на Центарот,
пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена од денот на
потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за регионален развој го
склучува со Центарот.
Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените
средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства ќе
бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите
проекти.“
Член 9
Во член 12 став 1 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, а по
зборовите „за работа на Центарот“ се става запирка и се додаваат зборовите „кој е
составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот,“.
Во член 12 став 2 по зборот „доставува“ се додаваат зборовите “на усвојување“.
Член 10
Во член 13 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Член 11
Членот 16 се менува и гласи гласи:
„Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален развој,
Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат договор за
соработка за тековната година, а Градоначаниците на општините од Источен плански
регион и директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни средства за
кофинансирање на задачите и активностите на Центарот за тековната година.“
Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во („Службен
гласник на општина Делчево“).

Број 09-1185/1
08.07. 2021 година
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

2.Врз основа на член 26 став 5 и член 86 став 1 од Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021), а согласно Одлуката за
основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 09-207/1 од 14.03.2008
година и Одлуката за изменување и дополнување усогласување со Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање на
Центар за развој на Источниот плански регион број 09-1185/1 од 08.07.2021 година,
Советот на општина Делчево, на 54.седница одржана на 08.07.2021 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
за основање на Центар за развој на Источниот плански регион
(Пречистен текст)
Општи одредби
Член 1
Заради вршење на стручни работи од значење на Источниот плански регион, се
основа Центар за развој на Источниот плански регион.
Член 2
Центарот за развој на Источниот плански регион има својство на правно лице и се
регистрира пред надлежните државни институции, врз основа на Законот за рамномерен
регионален развој.
Член 3
Седиште на Центарот за развој на Источниот плански регион е во Штип на улица
Ванчо Прќе бр.119 / кат 2.
Делокруг на работа на Центарот
Член 4
Центарот за развој на Источниот плански регион,спроведува активности и
реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Источен плански регион и тоа:
- Ја изготвува предлог – програмата за развој на планскиот регион;
- Изготвува предлог – акционен план за имплементација на Програмата за развој на
планскиот регион;
- Подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со
специфични развојни потреби и предлог - проекти за финансирање од Програмата
за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и
зголемување на регионалната конкурентност;
______________________________________________________________________
Пречистениот текст ги опфаќа: Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот
плански регион број 09-207/1 од 14.03.2008 година и Одлуката за изменување и
дополнување усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен

весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот
плански регион број 09-1185/1 од 08.07.2021 година
- Ги доставува предлог проектите за регионален развој, врз основа на утврдената
листа на предлог – проекти од страна на Советот за развој на Источниот плански
регион, во законски определениот рок;
- Ги координира активностите поврзани со имплементација на Програмата за развој
на планскиот регион;
- Склучува Договори со Бирото за регионален развој за реализација на проекти за
развој на планскиот регион;
- Ги реализира проектите за развој на планскиот регион;
- Подготвува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на
планскиот регион;
- Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на
Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со
регионалниот развој;
- Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при
подготвувањето на нивните програми за развој;
- Обезбедува стручни услуги за здруженијата и други заинтересирани страни за
подготовка на проекти од областа на регионалниот развој;
- Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион;
- Изготвува, поднесува апликации и Спроведува проекти за поттикнување на развојот
на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската Унија и други
меѓународни извори;
- Врши промоција на развојните можности на планскиот регион;
- Подготвува годишен извештај за своето работење чиј составен дел е и Извештајот за
финансиското работење на Центарот и истиот го поднесува до Советот за развој на
Источниот плански регион и Советите на единиците на локалната самоуправа, во
состав на планскиот регион;
- Врши стручни и административно - технички работи за потребите на Советот за
развој на Источниот плански регион;
- Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка
на приватниот сектор;
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и
други државни институции и
- Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.
Организациска поставеност
Член 5
Центарот за развој на Источниот плански регион (во понатамошниот текст:
Центарот) има директор, кој се избира по пат на јавен огласво согласност со Законот за
рамномерен регионален развој.
Директорот на Центарот го избира Совтот за развој на Источниот плански регион, со
2/3 мнозинствогласови од вкупниот број на членови со право на глас.

Мандатот на директорот на Центарот е 4 (четири) години, со право на повторен
избор.

Член 6
За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува условите
утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за
рамномерен регионален развој.
Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој.
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал
мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста директор
на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на вработените во
Центарот, а најдолго шест месеци.
Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на
Центарот.
Член 7
Директорот на Центарот:
- го претставува и застапува Центарот,
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот,
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на
Центарот и завршните годишни сметки на проектите на Центарот,
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба
на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на Источен
плански регион,
- раководи со стручната служба на Центарот,
- ги предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти,
извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а
треба да се усвојат од страна на Советот за развој на планскиот регион,
- раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за развој
на Источен плански регион,
- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за
рамномерен регионален развој, од надлежност на Центарот,
- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион,
- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на
планскиот регион,
- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со
донаторски органиции кои поддржуваат проекти за развој на Источен плански
регион и на општините што влегуваат во неговиот состав,

-

обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на имотот
на Центарот и
врши други работи утврдени со закон и други работи поврзани со активностите
на Центарот.

Член 8
Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за
развој на Источен плански регион на предлог на директорот на Центарот.
Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат статус
на административни службеници.
Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална самоуправа
по претходна согласност од Владата.
Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Источен плански регион.
Финансирање на Центарот
Член 9
Центарот има финансиски годишен план, кој се предлага од страна на директорот на
Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Источниот плански регион.
Предлог финансиски годишен план на Центарот за следната календарска година,
мора да се достави до Советот за развој на Источниот плански регион, најдоцна до 1 (први)
декември, во тековната година, а истиот се усвојува од страна на Советот до крајот на
декември во тековната година.
Во случај на недонесување на Одлука за усвојување на финансискиот годишен план
на Центарот, се донесува Одлука за времено финансирање на Центарот.
Временото финансирање на Центарот, не може да биде подолго од три месеци.
По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Источен плански регион мора да
го усвои Финансискиот план на Центарот.
Член 10
Единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на Источниот плански регион,
се согласни да го финанираат тековното работење на Центарот, со што секоја година ќе
планираат ставка во своите буџети за финансирање на Центарот.
Член 11
Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на локалната
самоуправа, која е во состав на Источниот плански регион, се определува на 10 денари по
глава на жител.
Висината на финансиските средства кои единиците на локалните самоуправи ги
трансферираат за тековното работење на Центарот, може да се промени со Одлука на
Советите на единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на Источниот плански
регион.
Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал однапред.

Центарот за развој на Источниот плански регион има сметка во системот на
Трезорската сметка.
Член 11 – а
Општините кои влегуваат во состав на Источен плански регион, кои се крајни
корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во висина до 15%
од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за реализација и
имплементација на проектот.
Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.
Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од ставот
1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа.
Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на Центарот,
пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена од денот на
потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за регионален развој го
склучува со Центарот.
Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените
средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства ќе
бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите
проекти.
Член 12
Директорот на Центарот доставува на усвојување годишен финансиски извештај за
работа на Центарот, кој е составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот,
до Советот за развој на Источниот плански регион.
Усвоениот годишен финансиски извештај се доставува на усвојување до Советите на
Единиците на Локалната Самоуправа од Источниот плански регион.
Член 13
На предлог на членовите на Советот или на предлог на директорот на Центарот,
може да се покрене иницијатива за промена на висината на финансиските средства за
тековното работење на Центарот.
Преодни и завршни одредби
Член 14
Центарот за развој на Источниот плански регион, е основан откако сите Совети на
Единиците на Локалната Самоуправа од Источниот плански регион ќе донесат Одлука за
основање на Центарот.
Член 15
Најдоцна во рок од три месеци од усвојувањето на оваа Одлука, од страна на сите
Совети на единици на локалната самоуправа, треба да се изврши избор на раководител на
Центарот од страна на Советот.
До изборот на раководител на Центарот за развој на Источниот плански регион, се
овластува претседателот на Источниот плански регион да ги преземе обврските поврзани

со регистрација на Центарот пред надлежните државни институции и останатите обврски
утврдени со Законот за рамномерен регионален развој и оваа Одлука.
Член 16
Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален развој,
Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат договор за
соработка за тековната година, а Градоначаниците на општините од Источен плански
регион и директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни средства за
кофинансирање на задачите и активностите на Центарот за тековната година.
Член 17
Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на Општина Делчево.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Одлуката за изменување и дополнување усогласување со Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање на
Центар за развој на Источниот плански регион број 09-1185/1 од 08.07.2021 година.
Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во („Службен
гласник на општина Делчево“).
Број 09- 1186/1
Совет на Општина Делчево
08.07.2021 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
3.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 54.редовна седница, одржана на ден
08.07.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчевоза периодот 01.01.20201до 31.03.2021
1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина
Делчево за периодот 01.01.2021 до 31.03.2021.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1187/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4.Врз основа на член 36 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 28
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТстав 1 од Законот за
финансирање на единиците на
зa
На Општина Делчево
2021локалната
самоуправа
1.Општ дел(„Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15, 209/2018 и
244/19), Советот на Општина Делчево,Член 1
Буџетот на

за 2021 Година се состои од:

Општина делчево

на 54.седница одржана на ден
08.07.2021
година,
I. Вкупни приходи
291.775.400

294.979.400

Даночни приходи

39.025.000

40.306.000

Неданочни приходи

12.773.000

12.673.000

Капитални приходи

4.905.000

4.905.000

160.422.400

160.422.400

65.943.000

66.297.000

8.707.000

10.376.000

326.305.656

329.509.656

326.255.656

329.459.656

50.000

50.000

-34.530.256

-34.530.256

34.530.256

34.530.256

Прилив

36.383.256

36.383.256

Домаш.задолжувања

10.166.000
26.217.256

10.166.000

1.853.000

1.853.000

1.853.000

1.853.000

Приходи од дотации
Приходи од трансфери
Приходи од донации

II. Вкупни расходи
Од утврдени намени
Расходи од резерви

III. Дефицит
IV. Финансирање

Депозит
Одлив

Отплата на
главница

донесе

26.217.256

^len 2
Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi,
a rashoditе

po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

^len

4

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година влегува
во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општината“ а ќе се применува до
31 декември 2021 година.

Бр.09-1188/1
08.07.2021 година
Делчево

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

5.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. седница, одржана на ден 08.07. 2021 година,
го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување наПравилникот 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 изапирка.
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 државнинатпревари 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 натпревариво
тековната година.
Барањата од став 5 на овој член ученикотго доставува до архивата на Општина Делчево
најдоцна до 31 декември во тековнатагодина кога е организаран натпреварот.
Барањата од став 5 на овој членможе 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 нанајдобрите и најкреативни учесници на манифестацијата.

Наградитеод 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 Комисијатаза 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 натпревариво
тековната година.
Барањата од став 4 на овој член здружениетого доставува до архивата на Општина Делчево
најдоцна до 31 декември во тековнатагодина кога е организаран натпреварот.
Барањата од став 4 на овој членможе 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.
Член41-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 утврдувакомисија формирана со решение одстрана на Градоначалникот на
Општина Делчево .

Комисијата од став 6 на овој член ги разгледува пријавитеи врши увид на лице место со
фотографииодистото 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 дополнувањена 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.
Бр. 09 –1189/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево Драган Маневски,с.р.
6.Врз основа на член 12 од Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за

регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе и член 36
став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02),
Советот на Општина Делчево на својата 54-та Седница на Советот на Општина Делчево
одржана на ден 08.07.2021 година, донесе:
ОДЛУКА
За именување на член во Управен одбор на
заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе
Член 1
Советот на Општина Делчево за член во Управен одбор на заедничко јавно
претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети
Николе, го назначува:
-

Звонко Атанасов- раководител на Одделение за урбанизам, заштита на животна
средина, комунални дејности и сообраќај во Општина Делчево.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.
Бр. 09 -1190/1СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
08.07.2021 година
Делчево

Претседател,

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 и 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20), 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.15/13,2/2019 и 1/21), на предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Делчево на
54-та седница , одржана на ден 08.07.2021 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 на Одлуката за организацијата, делокруг и начин на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Делчево бр. 09512/1 од 15.03.2016 година.
Член 2
Во глава II. Делокруг и начин на извршување на задачите на Секторите и
Одделенијата, членот 13 се менува и гласи:
„Член 13
Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши работите
што се однесуваат на:
- 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 3
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за изменување на
Одлуката за организацијата, делокруг и начин на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Делчево бр.09-953/1 од 27.05.2021 година („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.6 од 28.05.2021 година).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Делчево“, а ќе се применува по добиената согласност од
Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр.09-1191/1
08.07.2021година
Делчево

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

ДЕЛЧЕВО

8.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на

Република Македонија“ бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014) и член 32 од Законот за
административните
службеници(„Службен
весник
на
Република
Македонија
бр.199/2014,11/2018и Службен весник на Република Северна Македонија бр.275/2019 и
14/2020), Советот на Општина Делчево, на својата 54. редовна седница, одржана на
ден08.07.2021 година , донесе

Заклучок
За усвојување Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2022 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2022 година со
архивски број 19-1142/1 od 02.07.2021година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Делчево .
Број 09-1192/ 1
08.07.2021 година
Делчево

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

9.
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 73 став 4, Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“
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,
35/18, 64/18 и 168/18) , Советот на Општина Делчево, на својата 54. редовна седница, одржана на
ден 08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА

за Одобрување на Програма за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно
урбанистичко планска докуметнтација – отворено спортско игралиште – Скејт парк на дел од
к.п. 8647/1 ко Делчево
Член 1

Се одобрува Програма за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно
урбанистичко планска докуметнтација – отворено спортско игралиште – Скејт парк на дел
од к.п. 8647/1 KO Делчево.
Член 2
Програмата е со технички број 0208-06/21 од јуни 2021 г изработена од страна на дооел ,,
ТИПИНГ ,, Велес во три еднобразни примероци.
Член 3
Програмата се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот
на Советот на општината.

Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно
законската регулатива.
Член 5
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-1193/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и согласно
член 78 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,
99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, и „Сл.весник на Република
Северна Македонија“ бр.27/19, 98/19 и 42/20) ), Советот на Општина Делчево, на својата
54.седница, одржана на ден 08.07.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на места за истакнување на
изборни плакати во општина Делчево
Член 1
Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања за Локалните избори
2021 можат да истакнуваат изборни плакати и тоа:
а) Во градот Делчево
-пред седиштето на политичките партии секоја партија може да постави монтажнодемонтажна рекламна табла со максимални димензии 2х1 метар;
-потпорен ѕид кај СОУ „М.М.Брицо“ наспроти комплекс „Делчевчанка“;

-потпорен ѕид на Бул.„Македонија“, под ООУ „Св.Климент Охридски“;
-потпорен ѕид на ул. „Солунска“;
-потпорен ѕид на почеток на ул.„Пере Тошев“.
б) Во останатите населени места изборни плакати можат да се истакнуваат на објектисопственост на општина Делчево,но и на други станбени и други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на објектот.
Член 2
За обележување на местата за истакнување на изборни плакати согласно член 1 на оваа
одлука се задолжува Одделението за урбанизам, заштита на животна средина, комунални
дејности и сообраќај.
Надзор над спроведувањето на одредбите на оваа одлука ќе врши Одделението за
инспекциски надзор.
Член 3
Одлуката ќе се достави до сите организатори на изборната кампања и истите се должни да
се придржуваат на одредбите од член 1.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“ .
Број 09- 1194/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07. 2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

11.Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник
на РСМ бр.32/2020) и член 36 став 6од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,,
број 5/2002), Советот на Општина Делчево на 54.седница одржана на ден 08.07.2021
година, донесе
ОДЛУКА

За измена на Одлуката за дополна на Програмата за изработка урбанистички планови
на подрачјето на Општина Делчево за 2021 бр.09-955/1 од 27.05.2021
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката задополнана Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2021 годинабр.09-955/1
од 27.05.2021 година („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.6 од 28.05.2021).
Член 2
Во член 2 став 2 наместо зборот „Е1.12“ треба да стои „Е1.13“.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 –1195/1

СОВЕТ НА ОПШТИНАДЕЛЧЕВО

08.07.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

12.
Врз основа член 36 став 6од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број
5/2002), а согласно Глава III, член 16 став 1 точка 2 одПрограмата за поставување на урбана
опрема на територијата на град Делчево бр.09-834/1 од 28.04.2021 година, Советот на
Општина Делчево на својата 54.редовна седница, одржана на ден 08.07.2021 година,
донесе

ОДЛУКА
за одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр1 на к.п. 6682/1 КО
Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се врши одобрување на доставени допопнителни графички прикази
за фонтана бр.1 на К.П. бр. 6682/1 КО Делчево – основа, пресек изглед согласно одредбата
предвидена во Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на град
Делчево бр.09-834/1 од 28.04.2021 година.

Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево“.

Прилог бр. 1
Прилог бр. 2
Број 09-1196/1
08.07.2021 година
Делчево

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

13.Врз основа на член 36 став 6од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број
5/2002), а согласно Глава III, член 16 став 1 точка 2 одПрограмата за поставување на урбана
опрема на територијата на град Делчево бр.09-834/1 од 28.04.2021 година (“Службен
гласник на Општина Делчево“ бр.5/2021), Советот на Општина Делчево на својата
54.редовна седница, одржана на ден 08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр.2
на К.П. 6683 КО Делчево
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши одобрување на доставени допопнителни графички
прикази за фонтана бр.2 на К.П. 6683 КО Делчево – основа, пресек изглед согласно

одредбата предвидена во Програмата за поставување на урбана опрема на територијата
на град Делчево за 2021 година бр.09-834/1 од 28.04.2021 година.

Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево“.

Прилог бр. 1
Прилог бр. 2
Број 09-1197/1
08.07.2021 година
Делчево

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

14.Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации („Службен
весник на РМ“ бр.52/2010), Советот на Општина Делчево,на својата 54.редовна седница,
одржана на ден08.07. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за ко-финанисрање на проекти на граѓански организации кои ќе се финансираат преку
јавните повици организирани во рамките на ReLOaD2
Член 1
Општина Делчево ќе ја усвои ЛОД Методологијата и ќе ко-финансира проекти на
граѓански организации со најмалку 20% од вкупниот износ на средства што се
распределени во рамки на ReLOaD 2.
Општина Делчево исто така ќе објави и најмалку еден самостоен јавен повик за
граѓанските организации.
Член 2
Учеството на Општина Делчево во програмата е 20% од обезбедените средства за
граѓанските организации од проектот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на
Општина Делчево”.
Број 09-1198/1
08.07.2021 год.
Делчево

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

15.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр.5/02), Советот на Oпштина Делчево на својата 54.sедница
одржана на ден 09.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на „Профил и Стратегија за Локален економски развој“ на општина
Делчево 2021-2025
Член 1
Со оваа одлука се усвојува „Профил и Стратегија за Локален економски развој“ на
општина Делчево 2021-2025 година.Член 2
Процесот е спроведен согласно Mетодологијата и форматот за стратешко
планирање и изработка на стратешки документи за потребите на општините.

Член 3
Општина Делчево како корисник на проектот ќе ги обезбеди сите услови како што се
човечки ресурси, технички ресурси и финансиски ресурси за успешно спроведување на
овој документ.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”.

Бр.09-1199/1 СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

16.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ бр.5/2002), а согласно со барање 25-1109/1 од 25.06.2021, Советот на
Општина Делчево на својата 54.седница, одржана на ден 08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување финансискисредства
на Црковен одбор на с. Стамер
Член 1
Се одобруваат финансиски средстваво износ од 12.000 денари на Црковниот одбор на
с.Стамер.Член 2
Средствата ќе бидат наменети за набавка на бетонски блокови за доизградба на потпорен
ѕид кај параклис „Свети Петар и Павле“, во с. Стамер.
Средствата ќе исплатени од Буџетот на општината за 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 –1200/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

17.Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на
Рeпублика Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 22 став 1 Статутот на Општина
Делчево („Службен гласник на Општина Делчево, бр. 15/13, 2/19 и 1/21), Советот на
Општина Делчево на својата 54. седница, одржана на 08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и
дополнување на Статутот на
Општинското основно училиште „Св.Климент Охридски“-Делчево
Член 1
Се дава позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и дополнување на
Статутот на Општинското основно училиште „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.01302/1 од 21.06.2021 година.
Член 2
Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Делчево и до Општинското
основно училиште „Св.Климент Охридски“-Делчево.
Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.

Бр. 09- 1201/1
08.07.2021 година
Делчево

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

18.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014,199/2014, 27/2016,
35/2018,198/2018, 143/2019 и 14/20), а согласно член 32 од Законот за административните
службеници („Службен весник на Република Македонија“бр.27/14 бр.199/2014, 48/15,
154/15, 5/16, 142/16, 11/18и 2Сл.весник на Република Северна Македонија 275/2019 и
14/2020),Советот на Општина Делчево , на својата 54.редовна седница, одржана на ден
08.07.2021година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување наГодишен план за вработување
на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2022 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за
2022 година бр.04-311/1 од23.06.2021година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1202/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19. Врз основа на член 53 став 5 и став 10 од Законот за основното образованиеКонсолидиран текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010;
116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017),член 36 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од
Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013, 2/2019,
1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 54.редовна седница, одржана на ден
08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево
Член 1

Се дава согласност за формирање на чисти паралелки од 1 до 9 одделние, со помалку од 20
ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2021/22 година, дадени во
Преглед 1 и тоа:









Во ООУ„Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се
формираат по 3 (три) паралелки во I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX одделние, односно
вкупно 27 (дваесет и седум) паралелки од I до IX одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с. Стамер се
формира 1 (една) паралелка во I одделение, или вкупно 1 (една) паралелка.
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Град се
формира по 1 (една) паралелка во I,VI, VII, VIII и IX одделение, или вкупно 5 (пет)
паралелки.
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште се
формира по 1 (една) паралелка во, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, или вкупно 9(девет)
паралелки.
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се
формира по 1(една) паралелка во I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX одделениеили вкупно 9
(девет) паралелки.
Член 2

Се дава согласност за формирање на чисти паралелки за ученици со посебни
потреби, од 6-9 одделение со помалку од 10 ученици во ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево во учебната 2021/22 година, дадени во Преглед 1-А и тоа:


Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ) се
формираат по 1(една) паралелка во VI, VII, VIII и IX одделение, односно вкупно 4
(четири) паралелки од до VI до IX одделение;
Член 3

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки, од 1-5 одделение од
10 ученици, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2021/22 година,дадени во
Преглед 2 и тоа:
-Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Вирче се
формира 1 (една) комбинирана паралелка во II и V одделение, односно вкупно 1 паралелка




Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с. Стамер се
формира 1 (една) комбинирана паралелка во II и III,одделение и 1 (една) паралелка
во IV и V одделение, односно вкупно 2 паралелки.
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се формира
1(една) комбинирана паралелка во II и III,одделение и 1 (една) паралелка во IV и V
одделение, односно вкупно 2 паралелки.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1203/1

Совет на општина Делчево

08.07.2021 год.

Претседател

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/2014,199/2014, 27/2016, 35/2018,198/2018, 143/2019 и
14/20), а согласно член 32 од Законот за административните службеници („Службен весник на
Република Македонија“бр.27/14 бр.199/2014, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18и 2Сл.весник на
Република Северна Македонија 275/2019 и 14/2020),Советот на Општина Делчево , на својата
54.редовна седница, одржана на ден08.07.2021година , донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување наГодишен план за вработување
на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2022 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево за 2022
година бр.01-276/1 од30.06.2021година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 1204/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

21.Врз основа на член 53 став 5 и 7 од Законот за основното образование-Консолидиран
текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010;
156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017, 161/2019),член 36 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од
Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013,2/2019 и
1/2021 ), Советот на Општина Делчево, на својата 54. редовна седница, одржана на ден
08.07. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за формирање паралелки со помал
број на ученици
Член 1
Заради намален број на ученици запишани во ООУ „Ванчо Прке“ Делчево, во учебната
2021-2022, Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на парелелки со
помал број на ученици од законски утврдениот и тоа:
Основно училиште
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

Паралелки
I1

Број на ученици
13

I2

13

I3
II 1

14
11

II 2

11

II 3
III 1

15
15

III2

19

III 3
IV 1

16
22

IV 2

20

IV 3

15

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ПУ „Ванчо Прке“ - Ѕвегор

ПУ Ванчо Прке – Габрово

V1

17

V2

13

V3
VI 1

15
16

VI 2

15

VI 3

17

VI 4
VII 1

16
13

VII 2

13

VII 3

15

VII 4
VIII 1

17
19

VIII 2

17

VIII 3

20

VIII 4
IX 1

17
10

IX 2

15

IX 3

15

IX 4
I

10
8

II

5

III

2

IV
I

3
4

II

1

III

5

IV

1

V

3

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09-1205 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

22.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член
32 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево, на својата 54. редовна
седница, одржана на ден 08.07.2021 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
за 2022 година на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈЛБ „Илинден“Делчево бр.16-32/1 од 01.07.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1206 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

23.Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“
бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016), член 32 од Законот за административни службеници („Сл.весник
на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 и 11/2018), како и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,на својата 54. редовна седница,
одржана на ден 08.07.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Измена на Годишниот план за вработување
наЈКП„Брегалница“-Делчево за 2021 година
1.Се усвојуваат Измените на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2021 година бр.0403-235/1 од 01.07.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1207 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

24.
Врз основа начлен 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ бр.5/2002“), член 15 став 1 точка 4од Статутот на Општина Делчево („Службен
гласник на Општина Делчево“ бр.15/13 и 2/2019), како и согласно член 1 од Одлуката за
алоцирање на средства од Договорот за заем за ,,Проект за поврзување на локални
патишта “ со средства обезбедени со заем од Меѓународната банка за обнова и развој –
Светска Банка(„Службен весник на РМ“ бр.3/2020), Советот на Општина Делчево на
54.седница, одржана на ден 08.07.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен објект по Проектот „Поврзување на локални патишта“
финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка
Член 1
Се одобрува приоритетен објект по Проектот „Поврзување на локални патишта“
финансиран со заем од меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка:
- Реконструкција на улица Орце Николов и улица Скопска, Општина Делчево
- Реконструкција на дел од улица Острец, Општина Делчево.

-

Реконструкција на делница од локален пат Л-1 Делчево – с.Тработивиште, Општина
Делчево
Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Бр. 09-1208/1

ПРЕТСЕДАТЕЛ

08.07.2021 година

на Советот на Општина Делчево

Делчево

Драган Маневски,с.р.

25.Врз основа на член 28 од Законот за средно образование – Консолидиран текст (
„Сл.весник на РМ бр.44/95; 24/96;35/97; 82/99; 29/02; 40/03; 42/03; 67/04; 55/05; 113/05;
35/06; 30/07; 49/07;81/08; 33/10; 116/10; 156/10;18/11; 51/11; 6/12; 100/12 и 24/2013,
Советот на Општина Делчево, на својата 54.седница, одржана на ден 08.07.2020 година,
донесе,ОДЛУКА
За давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за формирање на паралелки
со помал број на ученици
Член 1
Заради намален број на ученици запишани во СОУ Методи Митевски Брицо Делчево, во
учебната 2021-2022, од Советот на Општина Делчево се бара согласност за формирање на
парелелки со помал број на ученици од законски утврдениот број согласно член 28 став 2
од Законот за средно образование-Консолидиран текст и тоа:
Образование/образовен
профил

Година

паралелка

Број на ученици

Гимназиско образование природно-математичко
подрачје -А

I

I-1

18

Гимназиско образование

I

I-2

17

-природно-математичко
подрачје - А
Гимназиско образование

-природно математичко
подрачје комбинација Б и
општествено хуманистчко комбинација А (комбинирана)

I

I-3

25

Гимназиско образование

I

I-4

25

I

I-5

14

I

I-6

10

општествено хуманистчко комбинација А
Стручно образование
-текстилно-кожарска струка
техничар за изработка на
облека-4 годишно траење
Стручно образование
хемиско-технолошка струкапрехранбен техничар – 4
годишно траење-дуална
паралелка

ВКУПНО 6

ВКУПНО 109

Гимназиско образование
Природно-математичко
подрачје А

II

II-1

24

Природно-математичко
подрачје А

II

II-2

10

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација -А

II

II-3

12

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација -А

II

II-4

17

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација -А

II

II-5

17

Стручно образование

II

II-6

10

комбинирана -текстилнокожарска техничар за
изработка на облека 4
годишно траење и хемиско

технолошка струка-пехранбен
техничар-4 годишно траење
ВКУПНО 6
Гимназиско образование

ВКУПНО 90

III

III-1

19

Природно-математичка
комбинација А и Б

III

III-2

16

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А

III

III-3

18

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А

III

III-4

23

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А

III

III-5

20

Стручно образование

III

III-6

15

Природно-математичка
комбинација А

текстилно-кожарска техничар
за изработка на облека 4
годишно траење и хемиско
технолошка струка-пехранбен
техничар-4 годишно траење

ВКУПНО 6
Гимназиско образование

ВКУПНО 111

IV

IV-1

25

Природно-математичко
подрачје Б

IV

IV-2

12

Гимназиско образование

IV

IV-3

15

IV

IV-4

18

Природно-математичко
подрачје А

општествено-хуманистичко
подрачје А
Гимназиско образование

општествено-хуманистичко
подрачје А
Гимназиско образование

IV

IV-5

19

IV

IV-6

13

ВКУПНО 6

ВКУПНО 103

општествено-хуманистичко
подрачје А
Стручно образование
Текстилно-кожарска струкаконфекциски техничар и
хемиско-технолошка струка прехранбен техничар 4
годишно траење комбинирана

СЕ ВКУПНО 24

413

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1209/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

26.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), член 18 став 5 од Законот за младинско учество и младински
политики („Сл Весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020), член 22 и член 64
став
5
од
Статутот
на
Општина
Делчево
(„Сл.Гласник
на
Општина
Делчево“бр.15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево на својата 54. седница,
одржана на ден 08.07.2021 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за верификација на мандати на членови на Локален младински совет
на Општина Делчево

Член 1
Советот на Општина Делчево донесува Одлука за верификација на мандатите на
членовите на Локалниот младински совет на Општина Делчево и тоа:
1. Александар Дончовски, Планинарски спортски клуб „Голак“, Делчево
2. Јована Петровска, ЛК СДММ Делчево
3. Кристијан Трајановски, НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“, Делчево
4. Родна Деолска, Регионален центар за застапување, Делчево
5. Џастин Мемедов, НВО „КХАМ“, Делчево

Член 2
Мандатот на членовите на Локалниот младински совет на Општина Делчево трае 2
години со право на уште еден избор.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.

Бр.09-1210/1
08.07.2021 година
Делчево

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

