Совет на Општина Делчево
Број 09-1130/2
08.07.2021 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 54.седница на Советот на
Општина Делчево

Седницата се одржа на ден 08.07.2021 година (Четврток), во Мултифункционалниот центар
со почеток во 14:00 часот.
На седницата присуствуваа 14 членови на Совет и тоа:
1. Драган Маневски
2. Дејан Георгиевски
3. Јулија Крстевска
4. Влатко Величковски
5. Кирил Тренчевски
6. Ванчо Велиновски
7. Славица Димитрова
8. Катица Трајкова Тасева
9. Сашко Јовановски
10. Кристи Стојковски
11. Вице Стоиловски
12. Дијана Јосифовски
13. Николчо Ситновски
14. Сашко Ивановски
15. Оправдано отсутна беше Билјана Ѓеоргиевска.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски-претседател на Советот на
Општина Делчево кој за 54.седница на Советот го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 53.седница
1. Предлог-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.Предлог-Одлука за основање на Центар за развој на Источниот плански регион
(Пречистен текст)
Образлагач: По точките 1 и 2- Катерина Василев-Координатор за правни и општи работи и
управувaње со човечки ресурски –Центар за равој на Источен плански регион.
3.Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за период
01.01.2021 до 31.03.2021 година со Заклучок за усвојување;
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4. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: По точките 3 и 4-Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска
контрола, сметководство и администрирање на даноци.
5.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево;
6.Предлог-Одлука за именување на член ма Управен одбор на заедничко јавно претпријатие
за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе;
Образлагач: По точките 5 и 6- Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.
7.Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на
извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево;
8.Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2022 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач: По точките 7 и 8-Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при
работа.
9. Предлог-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. Предлог-Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати во
општина Делчево;
11. Предлог-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 година;
12. Предлог-Одлука за одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр1 на к.п.
6682/1 КО Делчево;
13. Предлог-Одлуказа одобрување на допопнителни графички прикази за фонтана бр2 на к.п.
6683 КО Делчево;
Образлагач: По точките 9, 10,11,12 и 13-Горан Петровски-Советник за енергетска
ефикасност.
14.Предлог-Одлука.за ко-финанисрање на проекти на граѓански организации кои ќе се
финансираат преку јавните повици организирани во рамките на ReLOaD2;
15. Предлог-Одлука за усвојување на „Профил и Стратегија за Локален економски развој“ на
општина Делчево 2021-2025;
Образлагач: По точките 14 и 15-Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.
16. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Црковен одбор на с. Стамер;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево.
17. Предлог-Одлука за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и
дополнување на Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
18. Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2022 година со
Заклучок за усвојување;
19. Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Климент Охридски“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици;
Образлагач: По точките 17,18 и 19-Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент
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Охридски“-Делчево.
20. Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2022 година со Заклучок
за усвојување;
21. Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање
паралелки со помал број на ученици;
Образлагач: По точките 20 и 21- Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;
22. Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2022 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.
23. Измени на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година
со Заклучок за усвојување;
Образлагач: По точките Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево;
24.Предлог-Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот „Поврзување на
локални патишта“ финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка
Образлагач: Тони Вангеловски – Советник за уредување на градежно земјиште.
25.Предлог-Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на
паралелки со помал број на ученици;
Образлагач: Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
26.Предлог-Одлука за верификација на мандати на членови на Локален младински совет на
Општина Делчево.
Обрзлагач: Милица Стојковска-административен слижбеник за млади во Општина.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред и за збор се јави Сашко
Иваноцски кој побара да се тргне од дневен ред точката-Измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Делчево за 2021 година од причини што, според него, рано е за измени и дополнувања на
Буџетот бидејќи е донесен пред “4 месеци’, обично тоа се прави во месеците септември/октомври,
рече тој и побара неговиот предлог да биде ставен на гласање.
Претседателот на Советот рече дека досегашната пракса за донесувања на измени и
дополнувања на Буџетот е до крајот на месец октомври, но оваа година во втората половина на месец
октомври треба да се одржат Локални избори и затоа се предлага донесување на Измените и
дополнувањата на оваа седница.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по дневниот ред беше затворена, а
предлогот на С.Ивановски за симнување на точката Измени и дополнувања на Буџетот на Општина
Делчево за 2021 година, беше ставена на гласање.
Со 4 гласа „ЗА“ и 10 „ПРОТИВ“, предлогот не беше прифатен.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 53.седница.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по дневниот ред беше затворена и
претседателот го стави предложениот дневен ред за 54.седница, на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“ и 4 „ПРОТИВ“ истиот беше усвоен.
Претседателот на Советот отвори расправа по Записникот од 53.седница. Бидејќи никој не се
јави за збор, расправата беше затворена и Записникот од 53.седница, беше ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, истиот беше усвоен.
Прва точка-Предлог-Одлука за изменување и дополнување усогласување со Законот за
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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;
Оваа точка беше образложена од страна на Катерина Василев-Координатор за правни и
општи работи и управувaње со човечки ресурски –Центар за равој на Источен плански регион која
истакна дека дека на ден 29.01.2021 година е објавен нов Закон за рамномерен регионален развој
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021).Согласно член 86 став 1 од овој Закон: „ Општините во состав
на планските региони, а во планскиот регион во кој припаѓа градот Скопје и градот Скопје се должни
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат актот за
основање на Центарот за развој на планскиот регион од членот 26 став (5) од овој член со одредбите
од овој закон.“ Законот влегува во сила на 05.08.2021 година и поради тоа е потребно Советите на
општините до овој датум, во истоветен текст како што е прикачено, да донесат Одлука за изменување
и дополнување на Одлуката за основање на Центарот за развој на Источен плански регион и
Пречистен текст на Одлуката за основање. Во 2008 година Советот на Општина Делчево ја има
донесено Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-207/1 од
14.03.2008 година и сега има потреба оваа одлука да се измени и дополни, односно да се изврши
усогласување со новиот Закон за рамномерен регионален развој. Во текстот и на двете одлуки што
ви се доставени стојат сите измени и дополнувања и тоа како треба да изгледа Пречистениот текст,
па ви предлагаме да ги донесете на денешната седница, истакна таа.

Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе 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 07-207/1
од 14.03.2008 година.
Втора точка-Предлог-Одлука за основање на Центар за развој на Источниот плански регион
(Пречистен текст)
Образлагач и по оваа точка беше Катерина Василев-Координатор за правни и општи работи и
управувaње со човечки ресурски –Центар за равој на Источен плански регион која истакна дека оваа
одлука е изготвена на барање на Централниот регистар.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 на
Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број којашто штотуку ја
изгласавте. Со донесувањето на овие две одлуки од страна на советите на сите 11 општини од ИПР,
Центарот за равој на ИПР ќе пристапи кон пререгистрација на Центарот согласно одредбите во новиот
закон за рамномерен регионален развој.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево, ја донесе Одлуката за основање на Центар за
развој на Источниот плански регион (Пречистен текст).
Трета точка-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за период
01.01.2021 до 31.03.2021 година со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска
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контрола, сметководство и администрирање на даноци. Таа рече дека извршувањето на буџетот на
општина Делчево за првиот квартал 2021 година, изнесува 26% односно од вкупно планираните
приходи од 328.158.656 ден., за првиот квартал се реализирани 84.910.035 денари.
Од нив во основниот буџет реализирани се 33,6%, во буџетот на дотации реализирани се
22,7%, во буџетот на донации реализирани се 7% и во буџетот на самофинансирачки активности,
реализирани се 10,5%.
Даночните приходи се наплатени во износ од 10.323.282 ден. од вкупно планирани
39.025.000 ден. или26,4%, наплатата од даноци на имот е во износ од 4.109.489, или 28,3% во однос
на планираните, даноци од специфични услуги наплатени се во износ од 4.760.805 денари или 23%
во однос на планираните и такси за користење или дозволи за вршење на на дејност се наплатени во
износ од 888.903 денари.
Неданочните приходи се планирани во износ од 2.015.000 ден. и тоа се приходи од
административни такси и надоместоци, и се наплатени во износ од 297.745 денари или 14,8%.
Капиталните приходи се наплатени во износ од 651.249 ден. од вкупно планирани 4.905.000
ден.или 13,3% (а тоа се приходите од продажба на земјиште, 81.600 денари, приходи од закуп на
земјоделско земјиште во сопственост на државата 30.905 ден. надоместок за концесии за
експлоатација на минерални суровини, 272.761 ден., надомест за утврдување на правен статус на
бесправно изграден објект-легализација 216.046 ден.).
Трансферите од други нивоа на власт се реализирани во износ од 28.138.486 ден. од вкупно
планираните 71.348.456 денари или 39,4,% и такси за користење или дозволи за вршење на дејност,
тука спаѓаат средствата добиени по основ на дотации на општината од приходи од ДДВ 6.506.844 и
капитални трансфери од други нивоа на власт во износ од 21.631.642 денари.
Вкупните расходи се планирани во износ од 328.158.656 денари. Од нив се реализирани
80.495.696 или 24,5%.
Во основниот буџет од вкупно планирани 117.293.456 ден. реализирани се 36.754.785 или
31,3%.
Во буџетот на дотации од вкупно планирани 176.684.200 ден. реализирани се 38.481.764 или
21,8%.
Во буџетот на донации од вкупно планирани 9.257.000 ден. реализирани се 635.400 или 6,8%.
Во буџетот на самофинансирачки активности реализирани се 1.552.692 од вкупно планирани
14.758.000 ден. или 10,5%.
И во буџетот на кредити реализирани се 3.156.833 денари од планираните 10.166.000 денари
или 31%.
Во Посебниот дел ви се дадени приходите и расходите по одделни програми, доколку имате
прашање, повелете, истакна А.Христова.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“, воздржани нема, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за период 01.01.2021 до 31.03.2021 година.
Четврта точка-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач и по оваа точка беше Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска
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контрола, сметководство и администрирање на даноци која истакна дека со овие Измени и
дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година, извршено е незначително зголемување
на Буџетот за околу 1% и вкупниот буџет изнесува 331.362.656 денари. Ребалансот претставува нов
буџет за годината за која се донесува. Зголемувањата на вкупниот буџет на општината со измените и
дополнувањата е за 3.204.000 денари и тоа зголемување на основниот буџет е за 1.535.000 и на
буџетот на донациите за 1.669.000. Во буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на
самофинансирачките активности и буџетот на заеми, односно кредити износите не се менуваат, има
измени само во поодделни расходни конта, односно има прераспределба на одредени планирани
расходи на оние кои до крајот на годината нема да бидат искористени за сметка на оние потставки
кои ќе бидат потребни за работењето на буџетските корисници.
Зголемувањето на буџетот произлегува од зголемувањето на поодделни видови на приходи
за кои има информации дека ќе пристигнат до крајот на годината и тоа од други нивоа на власт и од
даночните приходи за ки има најава дека до крајот на годината ќе се зголеми наплатата на истите.
Во групата 71, даночни приходи (данок од доход, даноци на имот, даноци на специфични
услуги и такси за користење или дозволи за вршење на дејност), зголемувањето е за 1.281.000 или
3,3% и тоа кај даноците на имот и кај надомест за одржување на јавна чистота.
Неданочните приходи или група 72 се намалени за 100.000 денари.
Група 73 капитални приходи-нема промени во планираните износи.
Во делот на трансфери и донации имаме зголемување на приходите за 354.000 денари,
приходите од самофинансирачките активности остануваат исти. Зголемување има во делот на
буџетот на донации 1.669.000 и тоа зголемување произлегува од планирана донација од физички
лица за изградба на фонтана во градот.
Во буџетот на кредити исто така немаљ измени во планираните приходи.
Што се однесува до Билансот на расходи и тие се зголемуваат во основниот буџет за
1.535.000. Во делот на платите зголемувањето е за 1.381.280, во делот на стоки и услуги 1.786.720
или 8%. На контото материјали и ситен инвентар зголемувањето е 200.000 или за 5,7%. Конто 424
поправки и одржување има зголемување за 700.000 или за 18% и се однесува на зголемување на
одржување на други зелени површини и за дезинфекција, дезинсекција и дератизација 150.000. На
конто 426 договорни услуги има зголемување за 586.720 и за привремени вработувања 300.000.
Зголемување има и кај капитални расходи 482-за 500.000 денари (Програма ЈГ водововодни
цевки), а намалување од 2.000.000 денари има на 486 купување на возила-камион дигалка. Доколку
имате дополнителни прашања, повелете рече А.Христова.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сашко Ивановски кој рече дека дефицитот од 34.530.256 е од депозитот во
износ 26.217.256 и домашното задолжување 26.217.256 и праша кога ќе биде направено домашното
задолжување и под кои услови.
Анка Христова рече дека домашното задолжување е веќе направено во износ 10.166.000
денари и тие средства ќе се видат во 2. Квартал и исто се однесува за улиците. Што се однесува до
депозитот тоа се средства/салдо пренесено од претходна година и се евидентира како приход.
Приливот се намалува со отплатувањето на главницата која е 1.853.000 денари.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
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Со 10 гласа „ЗА“ и 4 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ги донесе Изменита и
дополнувањата на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година
Петта точка-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево;
Образложение по оваа точка поднесе Ивана Ивановска Советник за правни работи и
застапување која истакна дека во Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за
доделување на награди и признанија на Општина Делчево ( Службен гласник бр.1/18), во членот 32
точката 9. точката на крајот на реченицата се брише и се заменува со точка и запирка.
По точката 9. се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:
10. Награда за постигнати врвни спортски резултати;
11. Награда за најубаво уреден двор.
Членот 33 се менува и гласи:
Наградата се доделува на ученици во основно и средно образование кои во поединечна
категорија освоиле прво, второ или трето место на државни натпревари организирани од
лиценцирани институции од МОН или Биро за развој на образованието како и од реномирани
меѓународени натпревари.
Под поимот место од став 1 на овој член се подразбира само по еден ученик на
организираниот натпревар да има го има освоено првото, второто или третото место.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда од ставот (3) е во износ од
15.000,ооденари за освоено прво место
10.000,ооденари за освоено второ место
8.000,ооденари за освоено трето место
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на поднесено барање за исплата на
парична награда за постигнати значајни резултати на државни и меѓународни натпревари во
тековната година.
Барањата од став 5 на овој член ученикот го доставува до архивата на Општина Делчево
најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.
Барањата од став 5 на овој член може да се поднесе еднаш во тековната година за
највисокото место кое го има освоено ученикот.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, фотокопија од диплома за освоено
место од државниот или меѓународниот натпревар и потврда за редовен ученик.
Градоначалникот на Општина Делчево со решение формира комисија која ги разгледува
поднесените барања и да утврди дали се исполнети условите за доделување на наградата и да даде
предлог до Градоначалникот на општината.
Градоначалникот донесува решение за доделување на наградата во рок од 30 дена од
поднесувањето на барањето.
Исто така се менува и членот 35 и истиот 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.
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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“.
Членот 39 кој се однесува на Пијанечки денови на сливата се менува и гласи:„Наградите по повод
манифестацијата ,,Пијанечки денови на сливата,, се доделуваат традиционално секоја година на
најдобрите и најкреативни учесници на манифестацијата.
Наградите од став 1 на овој член се доделуваат во форма на пари.
Вредноста на наградата изнесува:
- 4.000 денари за освоено прво место за највесела ракија;
- 3.000 денари за освоено второ место за највесела ракија;
- 3.000 денари за најсладок мармалад(слатко);
- 3.000 денари за најубав штанд.
Постапката за избор ја спроведува Комисијата за организирање на културни настани и
манифестации на денот на одржувањето на манифестацијата .
На учесниците на манифестацијата кои варат ракија и прават мармалад (слатко) општината им
исплаќа износ од 500 денари на име трошоци.
Врз основа на предлогот на Комисијата од став 4 на овој член, Градоначалникот на Општина
Делчево донесува решение за доделување на наградата“.
Во членот 40 став 2 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
- Министерство за внатрешни работи-ПС Делчево
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
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Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на поднесено барање за исплата на
парична награда за постигнати врвни спортски резултати на државни и меѓународни натпревари во
тековната година.
Барањата од став 4 на овој член здружението го доставува до архивата на Општина Делчево
најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.
Барањата од став 4 на овој член може да се поднесе еднаш во тековната година за
највисокото место кое го има освоено спортското здружение.
Во прилог на барањето потребно е да се достави доказ, тековно состојба од спортското
здружение не постара од 6 месеци и фотокопија од диплома за освоено место од државниот или
меѓународниот натпревар.
Градоначалникот на Општина Делчево со решение формира комисија која ги разгледува
поднесените барања и да утврди дали се исполнети условите за доделување на наградата и да даде
предлог до Градоначалникот на општината.
Градоначалникот донесува решение за доделување на наградата во рок од 30 дена од
поднесувањето на барањето.
Член 41-б
Награда за најубаво уреден двор
Наградата за најубаво уреден двор се доделува во две категориии:
-индивидуално домување;
-колективно домување и правни лица.
Наградата се доделува во форма на парични средства.
Висината на паричната награда за индивидуално домување е
- 10.000денари за прво место
- 3.000 денари за второ место
- 2.000 денари за трето место
Висината на паричната награда за колективно домување и правни лица е 10.000денари.
Награда од став 1 на овој член се доделува врз основа на јавен конкурс објавен од страна на
Градоначалникот на Општина Делчево во текот на месец мај.
Содржината на јавниот повик, времетраењето на јавниот повик и критериумите по кои ќе се
врши изборот ги утврдува комисија формирана со решение од страна на Градоначалникот на
Општина Делчево .
Комисијата од став 6 на овој член ги разгледува пријавите и врши увид на лице место со
фотографии од истото за кое нешто составува записник, врз основа на кој дава предлог за најубаво
уреден двор до Градоначалникот на Општина Делчево.
Градоначалникот на Општина Делчево врз основа на предлогот од став 7 на овој член
донесува решение за доделување на наградата за најубаво уреден двор.“.
Член 7
Во член 42 зборовите: „член 41“ се заменува со зборовите: „член 41- б“
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој истакна дека
одредбата во членот 2 од овој Правилник е неспроведлива за учениците кои сосвоиле награда по
математика, физика и географија бидејќи таму нема 1,2 и 3 место туку има награди каде што можат и
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15 ученици да освојат награда за прво место.
Ивана Ивановска истакна дека оваа измена во Правилникот е направена во консултација со
Советникот за образование. Во претходниот Правилник така беше предвидено како што кажувате
Вие.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по оваа точка беше затворена и истата беше
ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за
доделување на награди и признанија на Општина Делчево.
Шеста точка-Предлог-Одлука за именување на член ма Управен одбор на заедничко јавно
претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе;
Образлагач и по оваа точка беше Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување
која рече дека Советот на Општина Делчево на својата 47.седница донел Одлука за
формирање/основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО
ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе. Согласно член 12 од оваа одлука Советот на Општината треба
да назначи/именува член во УО на тоа претпријатие. 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.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за именување на член ма
Управен одбор на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.
Седма точка-Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за организација, делокругот и
начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево;
Оваа Одлука беше образложена од страна на -Џулиета Мемедова-Самостоен референт за
заштита при работа која истакна дека како што им е познато на членовите на Советот истата била
донесена на претходната седница, но поради тоа што во претходната одлука беше ставено дека
одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а не осмиот денј од објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево, по укажување од страна на Министерството за информатичко општество треба
да се направи измена во тој дел, т.е. Одлуката да стапи во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во Сл.гласник.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчевоп ја донесе Одлуката за изменување на
Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската
администрација на Општина Делчево.
Осма точка Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2022 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач и по оваа точка беше Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при
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работа која истакна дека согласно 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, Градоначалникот на Општина Делчево предлага до Советот, Годишен план за
вработување за 2022. Согласно овој План 19-1142/1 од 02.07.2021 година вкупниот број на вработени
е 64, а планираната бројка 72. Во наредната 2022 година се планираат 2 пензионирања, 2
унапредувања и 8 нови вработувања.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2022 година.

Деветта точка-Предлог-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;
Оваа точка ја образложи Г. Петровски Советник за енергетска ефикасност кој истакна дека
оваа Програма се однесува на градби кои не се предвидени со урбанистички план односно
урбанистичко планска докуметнтација. Поконкретно, станува збор за отворено спортско игралиште –
Скејт парк на дел од к.п. 8647/1 KO ДелчевоПрограмата е со технички број 0208-06/21 од јуни 2021 г
изработена од страна на дооел ,, ТИПИНГ ,, Велес во три еднобразни примероци. Инаку веќе постои
идејно решение за овој проект, а локацијата е во СРЦ, спроти спортската сала.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката 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.
Десетта точка-Предлог-Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати
во општина Делчево;
Во врска со оваа точка Г.Петровски истакна дека станува збор за Одлука која се донесува пред
секои избори, а се однесува на одредување локации/места за истакнување изборни плакати.
Локациите се неколку и ви се познати на сите, ги имате наведени во самата одлука, нема да ги читам.
Ако има прашања, повелете, рече тој.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за определување на
места за истакнување на изборни плакати во општина Делчево.
Единаесетта точка-Предлог-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
година;
И оваа точка ја образложи Г.Петровски кој истакна дека на претходната седница е донесена
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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 во која е направена една техничка грешка
во намената. Односно во член 2 став 2 наместо зборот „Е1.12“ треба да стои „Е1.13“.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе 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.

Дванаесетта точка-Предлог-Одлука за одобрување на допопнителни графички прикази за
фонтана бр1 на к.п. 6682/1 КО Делчево;
Точката ја образложи Г.Петровски кој рече дека со претходно донесената Програма за
поставување на урбана опрема на подрачјето на град Делчево, предвидено е поставување на две
фонтани-фонтана 1 и фонтана 2. Во самата Програма има одредба која гласи:„ Во случај кога
фонтаните се поголеми и сложени ќе бидат изработени дополнителни графички прикази и ќе бидат
доставени на совет за одобрување“. Затоа се предложени овие две одлуки. Конкретно оваа фонтана
1 ќе биде поставена во ЦГП пред споменикот на паднатите борци.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одобрување на
допопнителни графички прикази за фонтана бр1 на к.п. 6682/1 КО Делчево.
Тринаесетта точка-Предлог-Одлука за одобрување на допопнителни графички прикази за
фонтана бр.2 на к.п. 6683 КО Делчево;
Образлагач беше Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност, кој рече дека оваа
фонтана бр.2 ќе биде лоцирана во паркот и ќе зафати дел од зелениот појас. Исто и за неа има два
прилога.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одобрување на
допопнителни графички прикази за фонтана бр.2 на к.п. 6683 КО Делчево.
Четиринаесетта точка-Предлог-Одлука за ко-финанисрање на проекти на граѓански
организации кои ќе се финансираат преку јавните повици организирани во рамките на ReLOaD2;
Оваа точка ја образложи Т.Стоименовски кој рече дека оваа одлука се однесува за
кофинансирање проекти од граѓански организации кои ќе се финансираат преку јавните повици
организирани во рамките на ReLOaD2. ReLOaD2 ќе се спроведува во 7 партнерски општини кои ќе
бидат избрани преку конкурентен процес, и фокусот ќе се стави на институционализација на
интеракцијата помеѓу општините и ГОи. Партнерските општини ќе се поттикнат да финансираат
проекти на ГОи преку јавни повици, на транспарентен и развојно ориентиран начин, препознавајќи
ги локалните потреби. Исто така, со проектот ќе се унапредува младинскиот ангажман и ќе се
поддржува спроведувањето на младински иницијативи а воедно ќе се работи и на подобрување на
нивните економски перспективи во партнерските општини.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
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Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за ко-финанисрање на
проекти на граѓански организации кои ќе се финансираат преку јавните повици организирани во
рамките на ReLOaD2;
Петнаесетта точка-Предлог-Одлука за усвојување на „Профил и Стратегија за Локален
економски развој“ на општина Делчево 2021-2025;
Образлагач и по оваа точка-Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР кој рече дека „Профилот и
Стратегија за Локален економски развој“ на Општина Делчево за периодот 2021-2025 во која се
опфатени 10 стратешки области на делување: инфраструктура, животна средина, образование,
култура, туризам, економија, здравство и социјала, спорт и рекреација и јакнење на внатрешните
капацитети на ЕЛС и рурален развој.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.Бидејќи никој не се јави за збор, расправата
беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за усвојување на „Профил
и Стратегија за Локален економски развој“ на општина Делчево 2021-2025.
Шеснаесетта точка- Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Црковен одбор на
с. Стамер;
Образлагач по оваа точка-Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево кој
истакна дека до Советот на Општина Делчево има доставено барање од Црковниот одбор во с.
Стамер за одобрување на средства за набавка на бетонски. Со оваа одлука се одобруваат финансиски
средства во износ од 12.000 денари на Црковниот одбор на с.Стамер.Средствата ќе бидат наменети
за набавка на бетонски блокови за доизградба на потпорен ѕид кај параклис „Свети Петар и Павле“,
во с. Стамер.
Претседателот отвори расправа по точката.Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, против и воздржани – нема, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлука
за одобрување финансиски средства на Црковен одбор на с. Стамер.
Седумнаесетта точка- Предлог-Одлука за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука
за измена и дополнување на Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
Одлуката ја образложи Горан Димитровски кој рече согласно последниот Закон за основно
образование општинските училишта се задолжени да формираат центри за поддршка на учењето на
учениците со попречност. За таа цел потребно е постојните статути да се усогласат со новите законски
измени. Затоа е изготвена Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на општинското
училиште за што вие како Совет треба да дадете мислење, истакна тој.
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Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ , воздржани нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и дополнување на
Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.
Осумнаесетта точка-Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
2022 година со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Г.Димитровски кој истакна дека со овој план во 2022
година се планираат 2 нови вработувања дадени во Табеларниот преглед.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ , и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
за 2022 година.
Деветнаесетта точка-Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Климент Охридски“Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици;
Образлагач и по оваа точка беше Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево кој рече дека и оваа година општинското основно училиште доставило барање
до Советот на Општината за согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и тоа
чисти, комбинирани и паралелки за ученици со лесни пречки во развојот. Причината е намалениот
број на ученици. Во прилог на вашите одлуки ги имате табеларните прегледи за бројот на паралелки
и ученици во ЦОУ и ПУ-а. Се надевам дека ќе ја дадете бараната согласност, истакна директорот.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ , „ВОЗДРЖАНИ“, нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за давање согласност на ООУ „Климент Охридски“-Делчево за формирање паралелки со
помал број на ученици;

Дваесетта точка- Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2022 година
со Заклучок за усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Маријана Стоименовска заменик-директор на ООУ
„Ванчо Прке“-Делчево која истакна дека во Планот за 2022 година се планирани 3 испразнувања по
основ на пензионирање и 3 нови/пополнување на испразнетите.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 7 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 2 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2022
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година.
Дваесетипрва точка-Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици;
Образлагач и по оваа точка беше Маријана Стоименовска заменик-директор на ООУ „Ванчо
Прке“-Делчево која рече дека 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 затоа бараме од Советот да ја
донесете Одлуката за согласност.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАНИ“, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со помал број
на ученици.
Дваесет и втора точка-Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2022
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево која
истакна дека со овој план во 2022 година с епланираат 6 нови вработувања дадени во табеларниот
преглед. Други промени нема. Повелете со прашања, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката.Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ нема, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден Делчево за 2022 година.
Дваесет и трета точка- Измени на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за 2021 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Методи Кушовски правник во ЈКП „Брегалница“-Делчево кој
истакна дека ова е Измена на ГПВ на ЈКП за 2021 година. Имено, измената се состои во тоа што се
додава ново работно место кое е прикажано во Табела 6 кое работно место е планирано со новиот
Правилник за систематизација на работни места и кој има добиено согласност од МИОА.
Претседателот отвори расправа по точката.Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 4 „ПРОТИВ, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за Измени
на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година.
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Дваесет и четврта точка-Предлог-Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот
„Поврзување на локални патишта“ финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој –
Светска Банка.
Образлагач по оваа точка беше Звонко Атанасов-Раководител на Одделение за урбанизам и
градежно земјиште кој истакна дека станува збор за приоритетен објект по Проектот „Поврзување на
локални патишта“ финансиран со заем од меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка
или поточно:
-

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.
Станува збор за 791.485 евра, средства кои се добиени по клуч со заем од меѓународната
банка за обнова и развој – Светска Банка.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Сашко Ивановски кој праша од
кога ќе почне враќањето на овие средства?
Звонко Атанасов рече дека враќањето на средствата не е обврска на Општината туку на
државата.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по оваа точка беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево, ја донесе Одлуката за одобрување на
приоритетен објект по Проектот „Поврзување на локални патишта“ финансиран со заем од
Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка.
Дваесет и петта точка-Предлог-Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
формирање на паралелки со помал број на ученици;
Образлагач по точката беше Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево кој
истакна дека 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. Тој истакна оваа година од страна на МОН е намалена 1 гимназиска
паралелка и дека во трите уписни рока биле запишани 413 ученици од кои во прва година 109, во
втора 99, трета 111 и четврта 103. Имало запишано и уечници кои потоа се испишале и заминале во
други училишта. И покрај тоа што последните 4 години има мало зголемување на бројот на ученици
кои се запишуваат во гимназијата, сепак бројката е мала и се јавува потреба од формирање на
паралелки со помал број на ученици од законски утврдениот. Се разбира, ние како гимназија
правиме напори да привлечеме што поголем број на ученици во гимназијата и ќе правиме напори и
во иднина. Лично сметам дека оваа година една од причините е и зголемувањето на бодовите за
упис во прва година во гимназиските паралелки како резултат на напатствијата од ресорното
министерство, истакна Прачковски.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Славица Димитрова која праша колку се одбиени од гимназиско образование
и колку не се запишани. Таа праша зошто раководството на гимназијата не отвори некоја
поатрактивна паралелка која ќе ги заинтересира младите да се запишуваат во гимназијата и да не
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одат по другите градови и зошто ланската година за упис во Прва година во гимназиските паралелки
биле потребни 50, а оваа година 60 бода. Дали тоа не е дикриминација на децата?
Директорот на гимназијата рече дека зголемувањето на бодовите за упис во Прва година
гимназиско е според насоките од МОН, што се однесува до предлогот да се отворат поатрактивни
насоки, раководството размислува и се прават анализи во консултација и со бизнис секторот и
реалната потреба/побарувачка на кадри на пазарот. Тој изрази верување дека во учебната 2022/2023
ќе има некоја насока која ќе биде атрактивна за учениците за упис во Прва година.
Сашко Ивановски рече дека 78% од учениците кои завршуваат средно образование се
запишуваат на факултетт, останатите се приморани/дискриминирани на некој начин да се
регрутираат во други струки. Ланската година учениците кои се запишувале во Прва година биле
привилегирани бидејќи можеле да се запишаат и со 50 бода во гимназиско образование, а оваа
година се потребни минимум 60, тоа не е во ред.
Љ.Прачковски истакна дека проблемот е во тоа што има ученици и под 40 бода, т.е.
покажуваат лоши резултати. Треба да бидеме реални и да признаеме дека не може сите ученици да
се запишат во гимназиски паралелки или по завршувањето на средно да се запишаат на факултет. Да
не го потценуваме стручното образование, истакна Љ.Прачковски.
Бидејќи никој друг не се јави за бзор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 8 гласа „ЗА“, 3 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлука
за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки со помал број на
ученици.
Дваесет и шеста точка-Предлог-Одлука за верификација на мандати на членови на Локален
младински совет на Општина Делчево.
Обрзлагач по точката беше Милица Стојковска-административен слижбеник за млади во
Општина која истакна дека по донесената статутарна одлука за изменување на Статутот на Општина
Делчево со која се предвидува како посебни тела да се формираат Локален младински совет и
Локално собрание на млади, Општина делчево свика Иницијативен одбор составен од претставници
на младиниски организации за конституирање Локално собрание на млади.
Иницијативниот одбор заедно со Општината објави Јавен повик за членство во Локалното собрание
на млади во согласност со Статутот на Општината по принципот на транспарентност и јавност. По
Јавниот повик за членови на собранието на млади беа номинирани 14 делегати од седум
организации кои имаат активности на подрачјето на Општина Делчево. По одржувањето на
конститутивната седница, Локалното собрание на млади распиша Јавен повик за членови на Локален
младински совет на кој можеа да се пријават младински организации, политички подмладоци,
ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои имаат активности
на територијата на Општина Делчево под услов номинираните членови да се жители на Општина
Делчево и да се на возраст од 15 до 29 години. На јавниот повик се пријавија 7 кандидати кои на
вчерашната средба пред делегатите на Локалното собрание на млади ја презентираа својата
програма, по што следеше постапката на гласање. Пристутните делегати по пат на непосредни избори
со тајно гласање за членови на локален младински совет ги избраа следниве каднидати
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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
Мандатот на членовите на Локалниот младински совет е две години со право на уште еден избор
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 4 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за
верификација на мандати на членови на Локален младински совет на Општина Делчево.

Со исцрпувањето на Дневниот ред, 54.седница, заврши со работа во 15:50 часот.

Записникот го водела,
Снежана Трајкова

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски
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