Совет на Општина Делчево
Број 09-430/2
12.03.2021 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 51.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 12.03.2021 година (петок), во Мултифункционалниот центар со
почеток во 14:00 часот.
На седницата присуствуваа 15 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. Билјана Ѓеоргиевска
14. Николчо Ситновски
15. Сашко Ивановски
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Драган Маневски-претседател на Советот на
Општина Делчево кој за 51.седница на Советот го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 50.седница
1.Завршна сметка на Буџетот на општина Делчево за 2020 година;
2.Годишен извештај на Општина Делчево за 2020 година;
Образлагач:Шабан Багашов- Раководител Сектор за финансиски прашања.
3.Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“ за 2020 година со Заклучок за усвојување;
4.Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“ за 2020 година со Заклучок за усвојување;
5.Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево со Заклучок за усвојување.
Образлагач: По точките 3, 4, и 5-Катерина Величковска-Одговорен сметководител.
6.Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2020 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач:Маре Бошначка-Одговорен сметководител на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
7. Предлог-Решение за именување и разрешување на член на Управниот одбор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево претставник од Советот на родители;

1

8. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
административните службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошно-техничките
лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: По точките 7 и 8- Билјана Симовска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.
9.Завршна сметка на ЈЛБ „Илинден“-Делчево“ за 2020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Марина Димитровска-Одговорен сметководител на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.
10.Правилник за начинот на вршење на видео-надзор на територијата на Општина Делчево
со Заклучок за усвојување;
11.Проценка на влијание за заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) со Заклучок за
усвојување;
Образлагач: Милица Стојковска-Офицер за заштита на лични податоци.
12. Измена на Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач: Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при работа.
13. Измена на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2021 година
со Заклучок за усвојување;
Образлагач:Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
14. Предлог-Одлука за утврдување број на ученици за упис во Прва година за учебната
2021/2022 година во СОУ „М.М.Брицо“
Образлагач: Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
15.Прашања и предлози на членови на Совет.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред. Бидејќи никој не се јави за збор,
расправата беше затворена, а дневниот ред беше ставен на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 50.седница.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а Записникот ставен на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани нема, Советот на Општина Делчево го усвои
Записникот од 50.седница.
На почетокот претседателот на Советот истакна дека од страна на претставникот на ЈКП
„Брегалница“-Делчево, Методи Кушовски, има барање точката под реден број 13. Измена на
Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2021 година со Заклучок за
усвојување, да биде разгледана како прва и предложи доколку членовите на Советот се согласуваат,
како прва да биде разгледана оваа точка.
Предлогот едногласно беше прифатен.
Тринаесетта точка-Измена на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“- Делчево за
2021 година со Заклучок за усвојување.
Точката ја образложи Методи Кушовски кој рече дека овие измени на Годишниот план за
вработување на ЈКП „Брегалница“ се согласно законот за вработени во јавниот сектор. Измените се
однесуваат на делот 2.Планирани движења на кадарот во следната година, односно Табела 2 која се
однесува на пополнување на работни места преку унапредувања и тоа: раководител на Сектор за
вододвод и канализација и техничар во Одделение за теренско-техничка контрола и исклучување. Во
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табелата 6 која се однесува на нови вработувања, се додаваат уште 2 работни места за метачи.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која праша колку е зголемен обемот на работа па има
потреба од унапредувања?
Методи Кушовски истакна дека Секторот за водовод и канализација е поголем сектор со
повеќе работни групи во него кои постојано работат на терен и потребна е поголема координација
помеѓу нив.
Билјана Ѓеоргиевска праша дали досега успешно е вршена работата или не и дали мора да
има унапредување за да се врши работата како што треба и дали од планираните 11 нови
вработувања, во изминатиов период се реализирани некои вработувања?
М. Кушовски рече и двајцата вработени досега ги вршеле своите рабони задачи со
овластување, а од планираните 11 нови вработувања, во изминатиов период не се реализирани
вработувања.
Сашко Ивановски праша дали за новите унапредувања и вработувања има Правилник или
Одлука од страна на ЈКП „Брегалница“ или тоа е само субјективно видување на директорот и дали
сите вработени имаат добиено решенија за распоредување согласно Правилникот?
М.Кушовски рече дека Одлука за унапредување сега, во овој момент, нема. Согласно
законските одредби, унапредувањето се планира со Планот за вработување, на предлог на
директорот. Инаку местата секако дека ги има во Правилникот за систематизација на работни места,
тој е основа врз која се изработува и Планот за вработување. Што се однесува до прашањето за тоа
дали сите вработени имаат добиено решенија за распореедување, тој рече дека некои вработени
немаат добиено решенија, во постапка се.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 5 „ПРОТИВ“ и 1 „ВОЗДРЖАН“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок
за усвојување на Измената на Годишниот план за вработување на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2021
година.
Прва точка-Завршна сметка на Буџетот на општина Делчево за 2020 година;
Образложение по оваа точка поднесе Шабан Багашов- Раководител Сектор за финансиски
прашања кој истакна дека и по првата тока и по втората точка образложението е исти бидејки
податоците се исти.
Во врска со Завршната сметка на Општина Делчево за 2020 година, тој рече дека Буџетот на
општина Делчево и Одлуката за извршување на Буџетот за 2020 година, се донесени на 33.седница
на Советот на општина Делчево одржана на 26.12.2019 година.
Буџетот на општина Делчево го сочинуваат средствата од основниот буџет, наменските
дотации, самофинансирачките активности и буџетот на донации. Во приложените материјали за
завршната сметка на Буџетот за 2020 година, овие средства се дадени во подолу наведените колони,
заедно со процентот на реализација во однос на планираните средства.
Извршувањето на приходите во Буџетот на Општина Делчево изнесува 88%, односно од
вкупно планираните 302,113,900 ден. приходите се реализирани во износ од 265,429,977 денари. Од
нив, во Основниот буџет, од планирани 78.677.000 денари , се реализирани 72.073.000 ден. или 92%.
Во Буџетот на дотации од планирани 173,505,900 денари реализирани се 160,025,395 или 92%, во
Буџетот на донации од планирани 6,927,000 реализирани се 5,767,188 ден. или 93% и во Буџетот на
самофинансирачки активности од планирани 16,367,000 реализирани се 6,475,074 денари, или 33,4
%. Капиталните приходи се наплатени во износ од 4,472,287 ден. од вкупно планирани 4.105.000 ден.
или 108 % .
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Вкупните расходи за 2020 г. се планирани во износ од 302.113.900 ден. Од нив се реализирани
263.140.000 ден. или 87 %. Вкупниот износ на платите во однос на вкупно реализираните расходи
изнесува 19%, процентот на реализација на стоки и услуги е 25%, додека износот на реализираните
капитални расходи во однос на вкупните расходи во основниот буџет е 35%, а во однос на
планираните капитални расходи, реализирани се 77,4%. Во делот на капиталните расходи пак,
процентот на реализација на други градежни објекти во однос на вкупните реализирани капитални
расходи е 84% . Капиталните расходи се реализирани во износ од 27.360.359. од планираните
31.065.000 и најголем дел од нив се исплатени за реконструкција на улици и патишта, изградба на
капела, за изготвување проекти за изградба или реконструкција на улици и патишта и надомест за
одземен имот.
Претседателот отвори расправа по првата точка.
За збор се јави Билјана Ѓеоргиевска која праша дали неизмерените обврски на Општината се
кон АД „Гранит“ и за кој износ станува збор и дали е зголемен обемот на работа за време на
пандемијата бидејќи ставката за привремени вработувања е прилично висока?
Шабан Багашов истакна дека ненамирените обврски на Општината кон АД
изнесуваат околу 20 милиони основен долг, остатокот е камата.

„Гранит“

Сашко Ивановски праша зото не се потрошени средствата кои се пренесуваат како вишок на
средства за наредна година?
Шабан Багашов рече дека тоа се средства на буџетските корисници, а не на Општината и не
му е позната причината.
Славица Димитрова праша за што се потрошени средствата на ставка 42, потставка 425 и на
ставката, потставката 46 464?
Шабан Багашов рече дека на на ставка 42, потставка 425 се средствата за плата на лица
ангаѓирани за јавни работи во ЈКП „Брегалница“, а на 464 се книжат повеќе трошоци, разни
трансфери, стипендии за студенти, плаќање по судски решенија, трансфери при пензионирање,
еднократна парична помош, помош за новороденчиња. На ставката 42 потставка 426 се потрошени
средства за чланарина во ИПР, ЗЕЛС, и во други домашни и странски организации.
Ванчо Велиновски праша зошто од планираните 300.000 денари за учениците од СОУ
„М.М.Брицо“ Делчево се потрошени 200.000 денари?
Шабан Багашов рече дека за 10-те најдобри ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево биле
планирани 300.000 денари за наградно патување низ Европа. Но, заради пандемијата со вирусот,
патувањето не се реализираше и затоа на сите 10 ученици им биле исплатени 220.000, поа 20.000
денари за секој ученик. Што се однесува на ставката за привремени вработувања таа е речиси 10тина години иста.
Сашко Јовановски праша до која фаза е изградбата на Пречистителната станица од
финансиски аспект?
Шабан Багашов рече дека инвестицијата ене е на општината и не располага со такви
податоци.
Кристи Стојковски праша колку средства се потрошени за привремени вработувања?
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Шабан Багашов рече дека во Извештајот и во Завршната сметка има Табела со податоци во
врска со ова прашање.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ и 1 „против“, Советот на Општина Делчево ја усвои Завршната сметка на
Општина Делчево.
Во врска со втората точка-Годишен извештај на Општина Делчево за 2020 година,
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“ и 2 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево го усвои Годишниот извештај на
Општина Делчево за 2020 година.
Трета точка-Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“ за 2020 година со Заклучок за
усвојување;
Образложение по оваа точка поднесе Катерина Величковска која рече дека во 2020 година
ООУ „Св.Климент Охридски“ своето финансиско работење го остварувало преку 2 сметки и тоа:
сметка за наменска дотација 903 и сметка за сопствени приходи 787.
На сметка 903-наменска дотација за 2020 година се остварени приходи во износ 57.023.180 денари
и се потрошени за: плати -36.224, придонеси 14.060.176, патни и дневни 23.981, комунални услуги
1.732.500, материјали и ситен инвентар 520.300, поправка и тековно одржување 260.000, договорни
услуги 1.177.000, други тековни расходи 250.000, други тековни расходи 464-109.831, купување
опрема и машини 520.000, други градежни објекти 2.075.000 и вложување во нефинансиски средства
30.000 денари.
На сметката 787- сопствени приходи се прибираат средства од уплти за испити, дупликат
свидетелства-диплома, спонзорства, наем и др.слични приходи. Вкупните приходи се 292.123,00, а
вкупните расходи 267.685,00 денари. Салдото на 01.01.2021 е 24.438 денари, а оданочена добивка
за деловната година е 20.284,00 денари.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 2 „воздржани“ и 1 „против“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“ за 2020 година
Четврта точка-Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“ за 2020 година со Заклучок за усвојување;
И оваа точка ја образложи Катерина Величковска која рече дека во 2020 година ООУ „Ванчо
Прке“ своето финансиско работење го остварувало преку 2 сметки и тоа: сметка за наменска дотација
903 и сметка за сопствени приходи 787.
На сметка 903-наменска дотација за 2020 година се остварени приходи во износ 39.449.653
денари и се потрошени за: плати -24.127.935, придонеси за социјално осиг.9.368.124, патни и дневни
2.482, комунални услуги 1.430.000, материјали и ситен инвентар 216.358,00, поправка и тековно
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одржување 77.547,00, договорни услуги 666.979,00 други тековни расходи 101.675, разни трансфери
77.547,00 купување опрема и машини 253.075,00, реконструкција на објекти 3.075.454,00 денари.
На сметката 787- сопствени приходи се прибираат средства од уплти за испити, дупликат
свидетелства-диплома, спонзорства, наем и др.слични приходи. Вкупните приходи се 415.299,00, а
вкупните расходи 374.316,00 денари.Остварениот вишок на приходи за пренос во 2021 година
изнесува 40.983,00 денари.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 2 „воздржани“, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ООУ „В.Прке“-Делчево за 2020 година.
Петта точка-Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2020 година со Заклучок за
усвојување;
И оваа точка ја образложи Катерина Величковска која рече дека во 2020 година СОУ
„М.М.Брицо “ своето финансиско работење го остварувало преку 2 сметки и тоа: сметка за наменска
дотација 903 и сметка за сопствени приходи 787.
На сметка 903-наменска дотација за 2020 година се остварени приходи во износ 31.131.014
и исто толку расходи денари и се потрошени за: плати -19.848.996.00, придонеси за социјално
осиг.7.704.153, патни и дневни 52.473, комунални услуги 2.038.573, материјали и ситен инвентар
115.985,00, поправка и тековно одржување 157.014,00, договорни услуги 851.955,00 други тековни
расходи 102.945, разни трансфери 125.870,00 купување опрема и машини 116.055,00, и вложување
во нефинансиски средства 16.995,00 денари.
На сметката 787- сопствени приходи се прибирани средства во износ од 532.445,00 средства
од уплти за испити, дупликат свидетелства-диплома, спонзорства, наем и др.слични приходи.
Вкупните трошоци се 329.018,00 денари, а остварениот вишок од претходна година изнесува
342.869,00 денари.За патни и дневни се потрошени 8.330.00 денари, за комунални услуги 102.236,00,
поправки и текобно одржување 46.901,00, договорни услуги 123.910, др.текобни расходи 47.641,00.
Салдо за пренос во наредна 2021 година 203.427,00 и оданочена добивка 179.749,00 денари.
Претседателот отвори претрес и бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена, а
точката ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, 2 “против“ и 1 „воздржан“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок
за усвојување на Завршната сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
Шеста точка-Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2020 година со Заклучок
за усвојување;
Образлагач по точката беше Маре Бошначка-Одговорен сметководител наОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево, таа рече дека во 2019 година детската градинка „Весели Цветови“, своето
финансиско работење го остварувала преку 3 сметки, сметка за блок- дотација, сопствени приходи и
донаторска.
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На сметка за блок дотација во 2020 година биле остварени приходи во износ од 17.850.825,00 денари
и исто толку се потрошени од кои:за плати 10. 840.415, комунални услуги, греење и комуникација
587.041,00 денари, материјали и ситен инвентар 517.790,00, поправки и тековно одржување
92.874,00, договорни услуги 979.725,00 др.тековни расходи 90.583,00 денари, привремени
вработувања 533.594,00.
На сметката за сопствени приходи се остварени приходи во износ 13.422.224 од кои 5.017.995 се
вишок од 2019 и 3.735.535 од 2020 година. Од оваа сметка во 2020 година се потрошени 4.472.985.
Салдото на крајот од 2020 година е 4.280.545,00 денари.
Почетното салдо на сметката 785-12 во 2020 година изнесуваше 842.729 денари. Во текот на 2020
година дополнителни приходи не се остварени. Потрошени се 263.929,00 денари, за следните
намени: материјали и ситен инвентар 100.935, поправки и тековно одржување 51.000, други
договорни услуги 111.994,00.
Претседателот, отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 3 „против“ и 1 „воздржан“Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2020 година.
Седма точка-Предлог-Решение за именување и разрешување на член на Управниот одбор на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево претставник од Советот на родители;
Оваа точка ја образложи Билјана Симовска директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“ која рече
дека детската градинка доставила барање до Советот на Општината за именување нов член во
Управниот одбор на градинката како претставник од Советот на родители. Причина за барањето е
што досегашниот член Елена Михаилова од 01.11.2019 година е во работен однос во детската
градинка. Затоа, во барањето се предлага Советот да именива нов член од Советот на родителиВлатко Цинцовски.
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“, протви и воздржани нема, Советот на Општина Делчево го донесе Решението
за именување и разрешување на член на Управниот одбор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
претставник од Советот на родители;
Осма точка-Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на административните службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошно-техничките
лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;

Образлагач и по оваа точка беше Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево која рече дека се утврдува вредност на бод за пресметување на платите
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на помошно-технички лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево врз основа на
потпишана Спогодба меѓу Министерството за труд и социјална политика и вредноста е иста
како и на претходните вработени, односно 81,6 денари.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ против и воздржани нема, Советот на општина Делчево ја донесе
Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на административните
службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошно-техничките лица вработени во
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Деветта точка-Завршна сметка на ЈЛБ „Илинден“-Делчево“ за 2020 година со Заклучок за
усвојување;
Образлагач по оваа точка беше директорката на ЈЛБ „Илинден„-Делчево, Билјана Петровска
која рече дека Марина Димитровска одговорниот сметководител на ЈЛБ „Илинден“-Делчево е
отсутна од оправдани причини.Таа истакна дека во 2020 година, ЈЛБ „Илинден“ своето работење го
остварувала преку 2 сметки и тоа:сметка сопствени приходи и сметка на блок дотации.
На сметката за блок дотации се остварени приходи од 4.977.545,00 денари и исто толку се
потрошени за бруто плати 3.757.492,00, комунални услуги, греење и транспорт 259.866,00,
материјали и ситен инвентар 100.359,00, трошоци за поправки и тековно одржување 51.352,00,
договорни услуги 223.154,00, др.тековни расходи 78.927,00, опрема и машини 93.459,00 и
вложување во нњфинансиски средства 389.759,00 денари.
На сметката за сопствени приходи се остварени приходи од 108.255,00 денари, а се
потрошени за патни и дневни 5.000 денари, договорни услуги 14.445,00, др.тековни расходи
12.814,00 или вкупно 32.295,00 денари. Добивката за 2020 изнесува 75.960,00 денари и се
распределува како приход во тековната година.
Од завршните сметки може да се види дека библиотеката во 2020 година ги има намалено
трошоците во однос на 2019. Половина од средствата кои ги има потрошено без да се земат предвид
трошоците за плата, се за набавка на книги и опрема, рафтови, лаптоп компјутер и слично.
Претседателот отвори претрес по оваа точка. Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше
ставена на гласање.
Со 9 гласа „ЗА“, 3 „против“ и 1 „воздржан“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за
усвојување на Завршната сметка на ЈЛБ „Илинден“-Делчево“ за 2020 година.
Десетта точка-Правилник за начинот на вршење на видео-надзор на територијата на Општина
Делчево со Заклучок за усвојување;
Оваа и наредната точка ја образложи Милица Стојковска која истакна дека со Правилникот
за начинот на вршење на видео надзор на територијата на Општина Делчево се предвидува вршење
на видео надзор на три локации на територија на Општина Делчево и тоа на Пешачкиот мост „Гоце
Делчев“ на реката Брегалница (3 камери), на детското игралиште во населба Ново Делчево (4 камери)
и на тениското игралиште во населба СРЦ (4 камери). Местото на поставеност и техничките
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карактеристики на камерите се точно определено со Правилникот и Планот за поставување на систем
за вршење на видео надзор.
Во донесувањето на Правилникот и останатата документација која е потребна за поставување и
вршење на видео надзорот се применувани одребите од новиот Закон за заштита на личните
податоци кои се однесуваат на вршењето видео надзор, Правилникот за содржината и формата на
актот за начинот на вршење на видео надзор, Правилникот за содржината на анализата на целта,
односно целите за кои се поставува видео надзорот и извештајот од извршена периодична оценка
на постигнатите резултати од системот за вршење на видео надзор и Правилникот за безбедност на
обработката на личните податоци кои ги донесува кои ги донесува директорот на АЗЛП.
Целта на донесувањето на овој правилник и вршењето на видео надзор на овие локации е потреба
од заштита на сопственоста поради честата појава на оштетување на општинскиот имот во повеќе
наврати, односно заштита на имотот и стварите во општа употреба од кражба, вандализам,
уништување или друга форма на загрозување на имотот и добрата, како што е цртање на графити и
фрлање на ѓубре, што истовремено ќе влијае и за подобрување на безбедноста и здравјето на сите
граѓани.Преку системот за вршење видео надзор ќе се врши обработка на визуелни снимки на
физички лица односно ликот и целосниот физички изглед на лица, вклучително и малолетници кои
повремено и случајно влегуваат во фокусот на камерите како и нивното давање на користење и
пренос.Општина Делчево ги презема сите технички и организациски мерки за доверливост,
интегритет и достапност на податоците кои се обработуваат преку системот за вршење на видео
надзор, кои се подетално опишани во овој Правилник,а освен тоа содржи и одредби за начинот на
остварување на правата на субјектот на личните податоци за што има донесено Изјава за приватност
при вршење на видео надзор на територијата на Општина Делчево со која се објаснува видот на
лични податоци што Општина Делчево во својство на Контролор на лични податоци ги собира преку
системот за вршење на видео надзор и детално се појаснува како Општина Делчево ги користи овие
податоци.Известување за вршење на видео надзор ќе биде поставено на видливо и јасно место на
секоја од локациите на која се врши видео надзор а снимките од видео надзорот ќе бидат пренесени
на дигитален видео-рекордер („DVR“) и зачувани на неговиот хард диск. Пренесените слики/снимки
може да се гледаат преку монитор, кој ќе се постави во случај на пријава на инцидент. DVR-те ќе бидат
сместени во заклучен орман во просторија во близина на објектот кој ќе биде под видео надзор.
Пристап до DVR-те ќе има само администраторот на системот за видео надзор и 2 овластени лица од
Градоначалникот на Оппштина Делчево за обработка на лични податоци заради пристап,
прегледување и извлекување/издавање на снимки од видео надзорот. Образецот на Овластувањето
е составен дел на овој правилник а администраторот и овластените лица од Градоначалникот
потпишуваат изјава за безбедност на обработката на личните податоци. Рокот на чување на снимките
од видео надзорот трае до исполнување на целите заради кои се врши видео надзорот, но не
подолго од 30 дена, при што истите по истекот на рокот автоматски се бришат од медиумот на кој што
се чуваат.Сликите/снимките ќе се гледаат само во случај на инцидент.Доколку се идентификува
инцидент, копија од снимката од видео надзорот ќе се креира и чува безбедно додека не заврши
истрагата на Општината или додека истата не биде доставена на надлежниот орган за спроведување
на законот, правниот застапник или судовите.
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Покрај Правилникот согласно законските одредби кои се однесуваат на вршењето на видео надзор
Општина Делчево има извршено и анализа на целта, односно целите за која се поставува видео
надзорот, извршена е Техничка спецификација на опремата за вршење на видео надзор и изготвен е
План за поставување на систем за вршење на видео надзор.
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, и 2 “воздржани“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување
на Правилникот за начинот на вршење на видео-надзор на територијата на Општина Делчево.
Единаесетта точка-Проценка на влијание за заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) со
Заклучок за усвојување;
Претседателот отвори расправа по точката. Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 10 гласа „ЗА“, и 2 “воздржани“, Советот на Општина Делчево донесе Заклучок за усвојување
на Проценката на влијание за заштитата на личните податоци (ПВЗЛП).
Дванаесетта точка-Измена на Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2021
година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при работа која
истакна дека со овој План се врши измена на Годишниот план за вработување на општина Делчево
за 2021 година со кој се предвидуваат 3 унапредувања и 11 нови вработувања кои се прикажани во
соодветните табели во самиот план.
Претсеедателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 7 гласа „ЗА“, 3 „против“, 1 „воздржан“ и 1 не гласал воопшто, Советот на Општина
Делчево донесе Заклучок за усвојување на Измена на Годишен план за вработување на Општина
Делчево за 2021 година.
Четиринаесетта точка- Предлог-Одлука за утврдување број на ученици за упис во Прва година
за учебната 2021/2022 година во СОУ „М.М.Брицо“;
Образлагач по оваа точка беше Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
кој рече дека со оваа Одлука се утврдува бројот на ученици за упис во Прва година за учебната

2021/2022 во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево и тоа:Гимназиско образование 170 ученици
распоредени во 5 пaралелки и Стручно образование, Текстилно-кожарска струка, Техничар
за изработка на облека 4-годишно траење, 34 ученици распоредени во 1 паралелка, Техничар
за моделирање на облека 4-годишно траење, 34 ученици распоредени во 1 паралелка,
Хемиско-технолошка струка, Прехранбен техничар 4-годишно траење, 34 ученици
распоредени во 1 паралелка.
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
Одлуката за утврдување број на ученици за упис во Прва година за учебната 2021/2022 година во
СОУ „М.М.Брицо.
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Петнаесетта точка-Прашања и предлози на членови на Совет.

Драган Маневски, до Сектор за урбанизам достави предлог и тоа:По барање на дел
од граѓани кои живеат на ул. „Благој Стојменов“ предлог до Градоначалникот и надлежните
служби-Доколку има можности да се направи пешачка патека од бекатон на дел од к.п.
бр.9021 и к.п.бр.6703/2 во должина од 45м1.
Славица Димитрова, Да се направи пешачка патека од бекатон на просторот над
АВРМ и Фондот за здравствено осигурување .
Со исцрпување на дневниот ред, 51.седница на Советот на Општина Делчево заврши со
работа во 15:25 часот.

Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски
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