СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 8
30.08.2021 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Август,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 30.08.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД 55.СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Да се објават во „Сл.гласник на општина Делчево“, актите што Советот на Општина Делчево
ги донесе на 55.седница, којашто се одржа на ден 27.08.2021 година и тоа:
1. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делчево за период од 01.01. 2021 до 30.06.2021 година;
2. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево за 2022 година;
3. Одлука за давање согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на работното
време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
4.Одлука за давање согласност на Правилникот за утврдување на цените на услугите што ги
дава ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за износот и надоместокот на трошоците за престој на деца
во установата што паѓаат на товар на родителите бр.0202-94/3 од 13.08.2021 година.
5.Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште
за добивање на решение за изградба на отворено спортско игралиште – Скејт парк во Делчево;
6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната
2020/2021 година;;
7. Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево за
учебната 2021/2022 година;
8. Заклучок за усвојување на Годишен извештај на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
учебната 2020/2021 година;
9. Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“
Делчево за учебната 2021/2022 година;
10. Заклучок за усвојување на Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за период 01.01.2021 -30.06.2021;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-1666/1
30.08.2021 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски, с.р.

1.Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 55. редовна седница, одржана на ден
27.08.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2021 до 30.06.2021
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за
периодот 01.01.2021 до 30.06.2021.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1632/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

2.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 и 198/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019), Советот на Општина Делчево , на својата
55. редовна седница, одржана на ден 27 .08.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2022 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2022 година
бр.0102-86/1 од 07.07.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 1633/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3. Врз основа на член 67 став 6 од Законот за заштита на децата-Консолидиран текст јуни 2020 и
член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), и Барање бр.0302-37/3-1
од 22.07.2021 година, Советот на Општина Делчево на својата 55.редовна седница одржана на
27.08.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување на
почетокот и завршетокот на работното време
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на
работното време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево и тоа:
-За објект бр.1 , кој се наоѓа на ул. „Методи Митевски Брицо“ бр.36 во кој се остварува Програма за
целодневен престој на деца, се утврдува работното време од 05:00 до 18:00 часот.
-За објект бр.2 , кој се наоѓа на ул. „Светозар Марковиќ“ бр.12 во кој се остварува Програма за
целодневен престој на деца, се утврдува работното време од 05:00 до 18:00 часот.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 1634/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 год.

Претседател,

Делчево
Драган Маневски,с.р.
4. Врз основа на член 191 став 2 од Законот за заштита на децата (Консолидиран текст Февруари
2021) и член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), согласно
Барањето на ОЈУДГ „Веслеи Цветови“-Делчево, бр.0302-37/4 од 16.08.2021 година, Советот на
Општина Делчево, на својата 55.редовна седница, одржана на ден 27.08.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на Правилникот за утврдување на цените на услугите
што ги дава ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за износот и надоместокот
на трошоците за престој на деца во установата што паѓаат на товар на родителите
Член 1

Се дава согласност на Правилникот за утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево за износот и надоместокот на трошоците за престој на деца во установата
што паѓаат на товар на родителите бр.0202-94/3 од 13.08.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1635/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски, с.р.

5. Врз основа на член 94 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ бр.15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и Службен весник на РСМ бр.275/19“), Правилникот за
степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот
на уредување на висината за трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденоста
(„Службен весник на РМ бр.193/2016 и 72/2018“), член 59 став 13 од Законот за градење („Службен
весник на РМ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013,
25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014,
44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016,
35/2018, 64/2018, 168/2018 и Службен весник на РСМ бр.244/2019 и 18/2020“), член 22 став 1 точка
1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/2002“), член 15 став 1 точка 1 од
Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15/13 и 2/2019), Советот
на Општина Делчево на 55. седница одржана на ден 27.08.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање на
решение за изградба на отворено спортско игралиште – Скејт парк во Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште на КП бр.8674/1 КО Делчево инвеститорот Општина Делчево, за добивање на решение за
изградба на отворено спортско игралиште – Скејт парк во Делчевo, согласно Основниот проект за
Скејт парк во Делчево со тех.бр.03-06-2021 од 10.06.2021 изработен од ДПТУ „ГП-Архитекти“ ДООЕЛ
Делчево.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09-1636/1
27.08.2021 година
Делчево

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

6.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 55.редовна седница,
одржана на ден 27.08. 2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
OОУ „Ванчо Прке“ Делчево за учебната 2020/2021
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“Делчево за
учебната 2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1637/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 55.
редовна седница, одржана на ден 27.08.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2021/2022
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
2020/2021 година број 01-315/1 од 13.08.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1638/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08. 2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневск,с.р.

8.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 55.редовна седница,
одржана на ден 27.08. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
OОУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за учебната 2020/2021
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево за
учебната 2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1639 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08.2021 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски, с.р.

9.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 55. редовна седница,
одржана на ден 27.08. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за 2020/2021
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за
2021/2022 година број 01-402/1 од 05.08.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1640/1
27.08. 2021 год.
Делчево

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

10.Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“

бр.38/96, 9/97, 6/202, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
55.редовна седница, одржана на ден 27.08.20201 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Шестмесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2021 -30.06.20201
1.Се усвојува Шестмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за периодот 01.01.2021 - 30.06.2021 година, број 0102-256/1 од 16.07.2021 година,
усвоен од страна на Управниот одбор на ЈКП „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202260/2 од 20.07.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1641/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.08. 2021 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

