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 четврата седница, одржана на ден 30.01.2018 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди и
признанија на Општина Делчево

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот, условите, критериумите и
постапката за доделување на наградите и признанија кои ги доделува Општина
Делчево .
Член 2
Општина Делчево ги доделува следните награди и признанија:
1.Општинска награда;
2. Општински признанија;
3. Награди кои се доделуваат по одредени поводи и настани.

II. ОПШТИНСКА НАГРАДА

Член 3
Општинската наградата се доделува на физички и правни лица од Општина
Делчево и од Република Македонија, како знак на општествено признание за
особени постигнувања од областа на стопанството, науката, уметноста, културата,
воспитувањето и образованието, здравствената и социјалната заштита, спортот,
заштитата и унапредувањето на животната средина и природата како и во други
области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзината
афирмација во Република Македонија и во светот.

Член 4

Општинската наградата се доделува за остварувања реализирани во период
од една година до објавувањето на огласот како и подолг период на работно и
творечко ангажирање.
Член 5
Општинската наградата се доделува на денот на празникот на Општината 7
–ми Септември.
Одлуката за доделување на општинската награда донесува Советот на
Општината, а свечено ја врачува Градоначалникот на Општина Делчево.

Член 6
Наградата се доделува врз основа на конкурс што се објавува во средствата
за јавно информирање.
Конкурсот се објавува во средствата за јавно информирање најдоцна до 1ви Јули во тековната година и трае 30 дена.

Член 7
Наградата за физички лица се состои од плакета и паричен износ.
Наградата за правно лице се состои од плакета.

Член 8
Плакетата за доделување на Наградата содржи назив на наградата, годината
за која се доделува, име и презиме, односно назив на правното лице и назив на
трудот, делото односно постигнувањето за кое се доделува Наградата.
Формата(образецот)на плакетата ја утврдува Комисијата за доделување на
награди и признанија на Општина Делчево.
Комисија
Член 9

Постапката за предлагање и утврдување на предлози ја спроведува
Комисијата за доделување на награди и признанија на Општина Делчево,(во
натамошниот текст ,,Комисија,,).
Комисијата ја именува Советот на Општината за време од четири години.

Член 10
Комисијата се состои од седум членови, од кои двајца членови на Советот,
тројца членови се именуваат од редот на истакнати научни, просветни, културни и
спортски работници од подрачјето на Општина Делчево и двајца членови државени
службеници, вработени во Општина Делчево.

Член 11
Комисијата ги врши следните работи:
- Утврдува критериуми за доделување на награда;
- Распишува конкурс за доделување на награди;
- Донесува предлог-одлука за бројот и паричниот износ на наградите;
- Донесува предлог-одлука за доделување на годишната награда;
- Ја утврдува формата(образецот)на плакетата што се доделува на
носителите на наградата;
- Врши и други работи поврзани со постапката за доделување награда.

Член 12
Комисијата работи на седници.
Работата на комисијата е јавна.
Комисијата може да одлучи одделени прашања да ги претресува и без
присуство на јавноста.
За остварување на јавност во работата се грижи претседателот на
Комисијата.

Член 13
Комисијата може да работи, ако на седницата присустуваат мнозинство од
вкупниот број на членови.

Комисијата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Одлучувањето по правило е со јавно гласање.

Член 14
Седниците ги свикува и дневниот ред го предлага претседателот на
Комисијата.
Претседателот на Комисијата е должен да свика седница на Комисијата и по
барање на една третина од неговите членови или на барање на претседателот на
Советот на Општина Делчево.
Предлагачот што предлага свикување на седницата на Комисијата, предлага
и дневен ред за истата.

Член 15
Со седницата на Комисијата, раководи претседателот на Комисијата.
Во случај на отсутност или спреченост, Претседателот го заменува еден член
на Комисијата што се избира на самата седница.

Член 16
Седниците на Комисијата се одржуваат по потреба.
Седниците на Комисијата се свикуваат со писмена покана, која содржи место
и време на одржувањето и предлог дневен ред.
Поканите и потребните материјали се доставуваат до членовите на
Комисијата најдоцна 3(три) дена пред одржувањето на седницата.
По исклучок во итни случаи, претседателот на Комисијата може да свика
седница во пократок рок од предвидениот во претходниот став, а дневниот ред да
го предложи на самата седница.

Член 17
За седницата на Комисијата се води записник кој содржи: датум на
одржување на седницата, имињата на присутните и отсутните членови, дневниот
ред, кратка содржина на текот на седницата и донесената одлука.

Претседателот и членовите имаат право во записникот да го внесат
издвоеното мислење по прашањата од дневниот ред.

Постапка за предлагање на наградата
Член 18
Право да предлагаат кандидати за Наградата имаат правни и физички лица
со седиште, односно живеалиште на подрачјето на Општина Делчево.
Предлогот мора да биде образложен, а кога се однесува на поединци, група
творци или ученици односно студенти, треба да се приложи и кратка биографија.
Член 19
Претседателот на Комисијата е должен најдоцна десет дена од истекот на
рокот во конкурсот за доставување предлози, да свика седница на Комисијата за
разгледување на пристигнатите предлози и за утврдување предлог за доделување
на Награда.

Член 20
Комисијата најпрвин утврдува дали пристигнатите предлози се доставени во
предвидениот рок и дали се во согласност со условите и критериумите од
конкурсот.
Член 21
Врз основа на расправата по предлозите, Комисијата со јавно гласање
утврдува кандидати за доделување на Наградата.
Одлуката за утврдување кандидат се донесува со мозинство гласови од сите
членови на комисијата.

Член 22
Комисијата доставува до Советот предлог-одлука за доделување на
годишната награда.

Член 23
Предлогот за доделување на Наградата го потпишува претседателот на
Комисијата и го доставува до Советот на Општината.
Предлогот од став 1 на овој член содржи, покрај листите на предложените
кандидати и образложение за секој кандидат поединечно.
Член 24
Одлуката за доделување на Наградата ја донесува Советот на Општината
на седница.
Советот со јавно гласање се изјаснува за прифаќање на предлогот на
Комисијата .
Советот не може да донесе одлука за доделување на награда без предлог
на Комисијата.
Член 25
Одлуката за доделување на награда се објавува во ,,Службен гласник,, на
Општина Делчево и на интернет страната на Општина Делчево.

Средствата за наградата
Член 26
Средствата за наградата се обезбедуваат од Буџетот на Општина Делчево.
Висината и бројот на паричните награди се утврдува со Буџетот на
Општината за тековната година.
III. ОПШТИНСКИ ПРИЗНАНИЈА

Член 27
Општина Делчево доделува признанија за особени постигнувања и
придонес за развојот и афирмацијата на Општина Делчево.
Член 28
Признанијата се доделуваат во форма на плакети и благодарници.

Член 29
Плакета се доделува на поединци и правни лица од Општината Делчево од
Републиката и од странство, како и на странски и меѓународни организации за
значајни остварувања и постигнувања во вкупниот општествен развој,
унапредување на Општината, заштита и унапредување на животната средина,
стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, здравството, воспитувањето
и образованието како и во другите области на трудот и творештвото од значење за
развојот на Општината и за нејзина афирмација во Република Македонија и во
светот.
Член 30
Благодарница се доделува на поединци и правни лица за успешно остварени
активности и заедничко ангажирања во извршувањето на планови, проекти и други
активности од значење за Општината.
Член 31
Признанијата ги доделува Градоначалникот на Општина Делчево во текот
на целата година по одредени поводи и настани организирани од Општината.

IV. НАГРАДИ КОИ СЕ ДОДЕЛУВААТ ПО ОДРЕДЕНИ ПОВОДИ И НАСТАНИ
Член 32
Општината Делчево во текот на целата година
настани доделува и други награди и тоа:

по одредени поводи и

1. Награда за ученици кои постигнале значајни резултати на државни и меѓународни
натпревари;
2. Награда за најдобрите матуранти;
3. Награда за најдобар ученик од ромска националност;
4. Награда за најдобар пожарникар;
5. Награда за најдобар полициски службеник;
6. Награда за верскиот празник ,,Богојавление –Водици,,;
7. Награда по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,,
8. Новогодишен подарок;
9. Свадбен подарок за Пијанечко- Малешевската свадба.

Награда за ученици кои постигнале значајни резултати на државни и меѓународни
натпревари
Член 33
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.

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 значајни резултати на државни и
меѓународни натпревари во тековната учебна година.
Барањата од став 4 на овој член ученикот го доставува до архивата на
Општина Делчево најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран
натпреварот.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, фотокопија од
диплома за освоената награда од државниот или меѓународниот натпревар и
потврда за редовен ученик.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на
наградата во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето.

Награда за најдобрите матуранти
Член 34
Наградата се доделува на десет најдобри ученици во IV година-матуранти од
СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Наградата е патување во странство.
Постапката за избор на десетте најдобри ученици ја спроведува
СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево
за достава на податоци за извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето
на наградата.

СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево е должно да ги достави податоците
од
спроведената постапка за избор во рок од 15 дена од добивањето на барањето од
став 4 на овој член.
Градоначалникот на Општина Делчево согласно добиените податоци
донесува решение за доделување на наградата.

Награда за најдобар ученик од ромска националност
Член 35
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 средно образование
од СОУ,,М.М.Брицо,, Делчево.

Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 10.000денари.
Постапката за избор на најдобар ученик од ромска националност ја
спроведува СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево
за достава на податоци за извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето
на наградата.
СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево е 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.

Награда за најдобар пожарникар
Член 36
Наградата за најдобар пожарникар се доделува по повод Денот на
македонските пожарникари 20-ти Мај.
Наградата од став 1 на овој член се доделува на пожарникар во ТППЕ
Делчево кој покажал посебно истакнување и храброст во гасењето на пожари и
други технички интервенции.

Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 6.000денари.
Постапката за избор на најдобар пожарникар ја спроведува ТППЕ Делчево.

Општина Делчево поднесува писмено барање до ТППЕ Делчево за достава
на податоци за извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на
наградата.
ТППЕ Делчево е 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.

Награда за најдобар полициски службеник
Член 37
Наградата за најдобар полициски службеник се доделува по повод Денот на
македонската полиција 7-ми Мај.
Наградата од став 1 на овој член се доделува на службено лице во МВР-ПС
Делчево кое покажало посебни достигнувања и залагања во службата.

Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 6.000денари.
Постапката за избор на најдобар полициски службеник ја спроведува МВРПС Делчево.
Општина Делчево поднесува писмено барање до МВР-ПС Делчево за
достава на податоци за извршениот избор најдоцна 30 дена пред доделувањето на
наградата.
МВР-ПС Делчево е 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.

Награда за верскиот празник ,,Богојавление –Водици,,
Член 38
Наградата по повод верскиот празник ,,Богојавление –Водици,, се доделува
традиционално секоја година на лицето кое ќе го фати светиот крст во водите на
реката Брегалница.
Наградата од став 1 се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда изнесува 10.000денари.

Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на
наградата.

Награди по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,,
Член 39
Наградите по повод манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,, се
доделува традиционално секоја година на тројца најдобри и најкреативни учесници
на манифестацијата.
Наградите од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари или
предмети.

Вредноста на наградата изнесува:
- 12.000денари за освоено прво место
8.000денари за освоено второ место
4.000 денари за освоено трето место
Постапката за избор ја спроведува Комисија за доделување на награди и
признанија нa Општина Делчево на денот на одржувањето на манифестацијата .
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на
наградата.
Новогодишен подарок
Член 40
Новогодишниот подарок се доделува на службите кои работат на денот/ноќта
на дочекот на Новата година.
Новогодишниот подарок се доделува на
- ЈЗУ Здравен дом,,Гоце Делчев,, Делчево
- Територијалната противпожарна единица Делчево
- Регионален центар за гранична полиција ИСТОК
Новогодишниот подарок од став 1 на овој член се доделуваат во форма на
предмети.
Вредноста на секој поединечен подарок може да биде најмногу до
15.000денари.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на
подарокот.

Свадбен подарок за Пијанечко- Малешевската свадба
Член 41
Свадбен подарок се доделува на младоженците кои се избрани за ПијанечкоМалешевската свадба во тековната година.
Свадбениот подарок од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари
или предмети.
Свадбениот подарок од став 2 на овој член е по избор на младоженците и е во
вредност од 12.000денари.
Градоначалникот на Општина Делчево донесува решение за доделување на
подарокот.
Средствата за наградата
Член 42
Средствата за наградите од член 33 до член 41 на овој Правилник се
обезбедуваат од Буџетот на Општина Делчево.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 43
Градоначалникот на Општина Делчево може да додели и други награди кои
не се предвидени со овој правилник и тоа со одлука на Советот на Општина
Делчево, а на предлог на Комисијата за доделување на награди и признанија нa
Општина Делчево.
Член 44
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Делчево.
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