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Совет на Општина Делчево
Број 09-917/2
27.05.2021 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 53.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на ден 28.04.2021 година (среда), 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 53.седница на Советот го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од 52.седница

1. Предлог-Одлука за доделување парична награда на најдобрите 10 матуранти во
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
2. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на учениците-првенци на генерација
во општинските училишта;
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
3. Предлог-Одлука за ослободување од комунална такса за користење на простор
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пред деловен простор во општина Делчево;
Образлагач: Шабан Багашов-Раководител на Сектор за финансиски прашања.
4. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со поголем број на
деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
5. Предлог-Одлука за одобрување на финансиска помош;
Образлагач: Драган Маневски-Претседател на Совет на Општина Делчево.
6. Предлог-Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско
престапништво во Општина Делчево;
Образлагач: 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.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена функционална анализа
на Општина Делчево .
Образлагач: Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при работа
9. Предлог-Одлука за дополна на Програмата за изработка на подрачјето на Општина
Делчево за 2021 година;
10. Предлог-дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на
територијата на град Делчево;
Образлагач: Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност
11.Предлог-Одлука за одобрување на приоритетен проект во рамки на Вториот
проект за подобрување на општинските услуги МСИП за доискористување на преостанати
средства по пат на задолжување и кофинансирање;
Образлагач: Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и
патишта.
12. 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“, истиот беше усвоен.
Процедурално за збор се јави Сашко Ивановски кој имаше забелешка во однос на тоа
што според него на претходната седница му било ускратено правото да поднесе предлози за
дополнување на дневниот ред, согласно член 61 од Деловникот во кој се предвидува дека
секој член на Советот може да го дополни дневниот ред со дополнителна точка/предлог. Тој
истакна дека од страна на претседателот му било укажано дека за да се предложи точка на
дневен ред мора да се почитуваат деловничките одредби наведени во член 149, односно да
се поднесе Иницијатива за дополнување на дневниот ред.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 52.седница.
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Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше затворена, а Записникот ставен на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од 52.седница.
Прва точка-Предлог-Одлука за доделување парична награда на најдобрите 10
матуранти во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
Образложение по оваа точка поднесе Ванчо Новоселски-Советник за образование кој
истакна како што им е познато на членовите на Советот и минатата година заради
пандемијата со КОВИД 19 на 10-те најдобри матуранти, Општината наместо наградно
патување низ Европа им доделила по 20.000 денари, исто така заради пандемијата, на
предлог на Градоначалникот, до Советот предлагаме Одлука за доделување на парична
награда на најдобрите 10 матуранти за оваа учебна година. Наградата е по 20.000 денари за
секој ученик, а средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2021
година.
Претседателот отвори расправа по точката и за збор се јави Катица Трајкова Тасева
која праша дали таа треба да се изземе од гласање бидејќи во најдобрите 10 матуранти е
Марта Тасева-ќерка на К.Т.Тасева?
Претседателот на Советот рече дека оваа одлука не е поединечна и во истата не се
наведени имињата на децата и дека нема потреба од изземање од гласање, но доколку
советничката смета дека треба, може да се изземе од гласање.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување
парична награда на најдобрите 10 матуранти во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
Втора точка-Предлог-Одлука за доделување на стипендии на учениците-првенци на
генерација во општинските училишта;
Образлагач и по оваа точка беше Ванчо Новоселски-Советник за образование кој рече
дека со оваа одлука се доделуваат стипендиии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во учебната 2020/2021 година и тоа на: првенецот на генерација од ООУ „Ванчо
Прке“, Делчево, првенецот на генерација од ООУ „Св.Климент Охридски“, Делчево и
првенецот на генерација од СОУ „М.М.Брицо“, Делчево. Стипендијата учениците ќе ја
добиваат 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021-2022 во нето износ 3.000,00 денари
месечно за првенецот на генерацијата од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево и по 2.000,00 денари
месечно за првенците на генерацијата од ООУ „Ванчо Прке“ и ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево. Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Делчево за 2021 година.
Претседателот отвори расправа по точката и праша далу овие ученици-првенци на
генерацијата имаат право да конкурираат на конкурсите што ги распишува Општината за
доделување на стипендии на ученици и на студенти?
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Ванчо Новоселски рече дека имаат право да конкурираат.
Ванчо Велиновски праша дали првенецот на генерацијата од СОУ „М.М.Брицо“ ќе ја
добива стипендијата во континуитет, не само 2021/2022?
В. Новоселски рече дека не може бидејќи првенец на генерацијата се избира секоја
година и во одлуката стои дека тоа се однесува за 9 месеци. Исто така, првенците может да
се јават на конкурсите за доделување на стипендии кои ги објавува Општината секоја година.
Исто така, можат да конкурираати на конкурсот на МОН.
С. Ивановски рече дека порано не било така, првенецот на генерацијата на СОУ
„М.М.Брицо“ добивал стипендија и во наредните студиски години. Тоа го знае од лично
искуство бидејќи неговиот син бил прогласуван за првенец на генерацијата на СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево.
За збор се јави Кирил Тренчевски кој рече дека образлагачот убаво кажал дека
првенците можат да конкурираат на конкурсите за доделување на стипендии кои ги објавува
Општината секоја година. Самата одлука гласи - Одлука за доделување на стипендии на
учениците-првенци на генерација во општинските училишта, значи се однесува на
првенците на генрацијата за тековната учебна година која трае 9 месеци и тоа е тоа.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена
на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за доделување на
стипендии на учениците-првенци на генерација во општинските училишта.
Трета точка-Предлог-Одлука за ослободување од комунална такса за користење на
простор пред деловен простор во општина Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Анка Христова-Раководител на Одделението за
буџетска контрола, сметководство и администрирање со имотот на општината која рече дека
со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање комунална такса за користење на простор пред
деловен простор угостителските објекти (кафеани, кафичи, гостилници и слично) и нивните
истурени деловни места (бавчи и тераси ).Комуналната такса за користење на простор пред
деловен простор е утврдена во членот 4 во Одлуката за утврдување на висината на
комуналните такси во општина Делчево бр.07-1094/1 од 05.06.2014 година, во износ од 7,00
денари,а ослободувањето од плаќање на оваа такса се однесува на 2021 година.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за ослободување
од комунална такса за користење на простор пред деловен простор во општина Делчево;
Четврта точка-Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со
поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
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Образлагач по оваа точка беше Ивана Давитковска Правник во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево која истакна дека ОЈУДГ „Весели Цветови“ има поднесено Барање до
Советот на Општина Делчево со кое се бара согласност за формирање на групи со поголем
број на деца. Причината е пред се големата заинтересираност за прием на деца од страна
на родителите и излегување во пресрет на нивните барања. Затоа, бараме Советот на
Општина Делчево да ја донесе оваа одлука, истакна таа.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
За збор се јави Славица Димитрова која праша дали би било безбедно за децата да
се зголеми бројот на деца во 1 група?
Образлагачот истакна дека тоа се насоки од МТСП бидејќи има промена и на
протоколите.
Драган Маневски истакна дека со измена на протоколите се дозволува да се зголеми
бројот на деца.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по точката беше затворена, а точката
ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање
согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево.
Петта точка-Предлог-Одлука за одобрување на финансиска помош;
Образлагач по оваа точка беше Драган Маневски-Претседател на Совет на Општина
Делчево, кој истакна дека по поднесено Барање од страна на Сузана Белогазовска,
Комисијата за доделување еднократна парична помош, доделила помош во износ од 3.000
денари, согласно условите предвидени во Правилникот. Бидејќи семесјството има потреба
од дополнителни средства, предложена е оваа Одлука и јас предлагам да доделиме 27.000
денари, се вкупно би биле 30.000 денари, истакна Д.Маневски.
По оваа точка беше отворена расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, истата беше
затворена, а точката ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за одобрување на
финансиска помош.
Шеста точка-Предлог-Одлука за формирање на општински совет за превенција на
детско престапништво во Општина Делчево;
Образлагач по оваа точка беше Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување
која рече дека овој совет се формира врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за
децата. Имено, Општинскиот совет за превенција на детско престапништво во Општина
Делчево е советодавно тело кое се основа заради следење на состојбите, покренување
иницијативи за нивно подобрување и развивање на програми за вклучување на локалната
заедница во превенција на детско престапништво и третманот на деца сторители на дејствија
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што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци. Истиот брои 9 члена наведени
во членот 2 на оваа одлука. Членовите на Општинскиот совет за превенција на детско
престапништво се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор. Од редот
на членовите на општинскиот совет за превенција за претседател се избира претседател со
мандат од две години, со право на повторен избор. Општинскиот совет за превенција на
детско престапништво во Општина Делчево ги има следните надлежности:
- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на општината; донесува деловник за својата работа;
- ги следи состојбите и покренува иницијативи за нивно подобрување и
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското
престапништво и третманот на деца сторители на дејсвија што со закон се предвидени како
кривични дела и прекршоци. За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско
престапништво во Општина Делчево најмалку еденаш годишно го известува Советот на
Општина Делчево и Државниот совет за превенција на детско преставништво, истакна
И.Ивановска.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за формирање на
општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево;
Седма точка-Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за организација, делокругот
и начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево;
Оваа точка беше образложена од страна на Џулиета Мемедова Самостоен референт
за заштита при работа. Таа рече дека со оваа Одлука се врши измена и дополнување на
Одлуката за организацијата, делокруг и начин на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Делчево бр.09-512/1 од 15.03.2016 година и тоа во член 13 кој
се менува и гласи:
- Изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот
и Градоначалникот на општината;
- Изготвување на мислења на актите од аспект на нивна законитост;
- Регулирање на имотно - правните односи;
- Водење на постапка за експропријација.
- Застапување на Општината по претходно овластување на Градоначалникот пред
Судови и други органи во Република Северна Македонија;
- Архивирање, експедитирање и чување на општинската документација;
- Следење на прописите од областа на канцелариско и архивско работење;
- Водење на книга на архивски знаци и книги на архивска евиденција;
-Периодично архивирање на општинската документација според законскиот рок за
нејзино чување во архивата на општината;
- Трансфер на документите кои се чуваат во Државниот архив на Република Северна
Македонија;
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- Давање на услуги на граѓаните преку Општинскиот центар за услуги во рамки на
законската регулатива;
- Спроведување на надлежности од областа на образованието во рамките на
законските прописи и спроведување на надлежностите од вршењето на дејностите од јавен
интерес (културата, спортот, здравствената, социјалната и детската заштита) .
- Се грижи за доследна примена на Законот за еднакви можности на локално ниво
односно на ниво на Општина Делчево, односно извршува работи и работни задачи согласно
истиот преку воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите во политичката,
економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, граѓанската и било која
друга област од општествениот живот со цел отстранување на пречките и создавање услови
за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.
- Други работи кои ќе му бидат доверени во надлежност од Советот и
Градоначалникот на Општината, а во согласност со Законот за локалната самоуправа и други
прописи.
Претседателот отвори расправа по оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Опоштина Делчево ја донесе Одлуката за изменување на
Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на
општинската администрација на Општина Делчево;
Осма точка-Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена функционална
анализа на Општина Делчево .
Образлагач и по оваа точка бешше Џулиета Мемедова-Самостоен референт за
заштита при работа која рече дека Функционалната анализа претставува анализа на
основните суштински функции на една организација, односно алатка за управување со
промени. Треба да се спомне дека функционалната анализа не нуди решение за решавање
на евентуален проблем или недостататок ниту, пак, целосно решавање на проблемот, туку
едноставно врши скенирање и преглед на моменталната состојба во институцијата, а потоа
преку анализа дава одредени забелешки и препораки за кои дали ќе се прифатат или
не,секако одлучува раководниот орган на институцијата.
Целта на функционалната анализа е да ги зајакне ефикасноста и ефективноста на една
институција, притоа анализата се фокусира на еден или повеќе од следните елементи:
а) поставеноста и надлежностите на организацијата;
б) ефективноста и ефикасноста во извршувањето на функциите и
в) потребата од ре-инжинеринг на работните процеси.
Најчесто функционалната анализа се спроведува кога при извршувањето на основните
надлежности и функции (обезбедувањето на услугите), организација се соочува со
недоволна ефикасност и ефективност која произлегува од постојаната внатрешна
организација поставеност и капацитетите на вработените.
Материјалот по оваа точка ви го доставивме подоцна бидејќи го чекавме Мислењето
од Министерството за информатичко општество и се извинувам за доцнењето, рече таа.
Претседателот отвори расправа по точката. За збор се јави Сашко Ивановски кој рече
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дека на Функционалната анализа нема потпис од претседателот на Комисијата, Шабан
Багашов.
Џ.Мемедова рече дека до одржувањето на седницата, Ш.Багашов бил на годишен
одмор и не бил во Делчево затоа нема потпис на документот.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по точката беше затворена, а
точката беше ставена на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани-нема, Советот на Општина Делчево го донесе
Заклучокот за усвојување на Извештајот од спроведена функционална анализа на Општина
Делчево.
Деветта точка-Предлог-Одлука за дополна на Програмата за изработка на подрачјето
на Општина Делчево за 2021 година;
Оваа точка ја образложи Николина П.Мавродиева која рече дека во отсуство на
Г.Петровски таа ќе ја образложи оваа и наредните 2 точки. Имено, со оваа Предлог Одлука
се врши дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на
Општина Делчево за 2021 година донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр.
09-2149/1 од 29.12.2020 година. Во Програмата за изработка урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2021 г донесена од страна на Советот на Општина
Делчево со бр. 09-2149/1 од 29,12,2020 г се врши следната дополна:
Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево,, по точката 13 се додава една
нова точка – точка 14 , која гласи Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за
намена Е1,12 Површински соларни и фотоволтаични централи во опфат на ко очипала –
Општина Делчево к.п. бр. 1292 ко Очипала -Општина Делчево.
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“, против и воздржани-нема, Советот на Општина Делчево ја донесе
Одлуката за дополна на Програмата за изработка на подрачјето на Општина Делчево за 2021
година.
Десетта точка-Предлог-дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема
на територијата на град Делчево;
Образлагач и по оваа точка беше Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник
за сообраќај и патишта која истакна дека Co овој Предлог за дополнување на програмата за
поставување на урбана опрема на територијата на град Делчево за 2021 год се дополнува
член 16 во точа 1.„Самостоечки рекламни паноа и Информативни табли“(опфатени во прилог
1 и 2) по бројот 2 се става запирка и се додава прилог број 3. (прилог скица) дел од КП
бр.6682/1 КО Делчево.Co овој Предлог за дополнување на програмата за поставување на
урбана опрема на територијата на град Делчево за 2021 год се дополнува член 16 во точа
2.„ Клупи и корпи за отпадоци “ на нова локација дел од КП бр. 7560/1 КО Делчево и КП
бр.7561/1 КО Делчево.
Претседателот отвори расправа по оваа точка. Бидејќи никој не се јави за збор,
расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
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Со 14 гласа „ЗА“, против и воздржани-нема, Советот на Општина Делчево го донесе
дополнувањето на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на град
Делчево.
Единаесетта точка-Предлог-Одлука за одобрување на приоритетен проект во рамки на
Вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП за доискористување на
преостанати средства по пат на задолжување и кофинансирање;
Образлагач по точката беше Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за
сообраќај и патишта. Во врска со оваа точка таа истакна дека со оваа Одлука се одобрува
проектот „Изградба на дел од улица 3 во Централното градско подрачје во Делчево“ за
реализација како приоритет преку средствата кои се преостанати за доискористување од
долгорочното домашно задолжување на Општина Делчево согласно Договорот за под-заем
склучен со Министерството за финансии со бр.11 во вредност од 32.252.287 денари со ДДВ.
Од овој Договор досега се искористени 26.985.539 денари со ДДВ, а преостанатите
средства во износ од 5.266.748 денари со ДДВ се планирани да бидат искористени за
реализација на погоре наведениот проект.
Согласно утврдената проектантска предмер-пресметка за реализација на овој проект
се потребни финансиски средства во износ од 7.963.841,59 денари со ДДВ.
Финансиските средства кои се јавуваат како разлика од вкупната вредност за
реализација на проектот и сумата која останува од Договорот за под-заем во износ од
2.697.093,59 денари со ДДВ ќе бидат обезбедени со кофинансирање од страна на Општина
Делчево.
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“, против и воздржани-нема, Советот на Општина ја донесе Одлуката
за одобрување на приоритетен проект во рамки на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги МСИП за доискористување на преостанати средства по пат на
задолжување и кофинансирање.
Дванаесетта точка- Прашања и предлози на членови на Совет;
За збор се јави Катица Трајкова Тасева, која праша:
1.Зошто веќе подолго време не се собира отпадот од планината Голак?Контејнерите
кај објектот на Фротирка и зградата на Шумското стопанство се преполни и отпад има и
околу нив. Исто така таа даде предлог до ЈП „Македонски шуми“ ШС Голак-Делчво,
Општината и ЈКП „Брегалница“, да се отстранат паднатите дрвја на патеките на Голак кои
веќе 3-4 месеци не се отстранети.
Кирил Тренчевски, постави прашање до директорот на ЈКП „Брегалница“-Делчево,
писмен одговор
1.Кога ЈКП „Брегалница“-Делчево ќе започне со замена на азбестните цевки во
горниот дел на ул. „Вељко Влаховиќ“-Делчево, во должина од 100 м1?
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2.Оваа активност беше во Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево и за
2020 со рок на реализација до јуни/јули 2020, но не беше реализирана, а исто така е
ставена и во Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година.
Сашко Ивановски-до директорката на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
1.Барам да ми се достави документ за уплата на средства на сметка на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево од страна на Ромскиот Едукативен Фонд – Будимпешта, за
ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за
престој во Детска градинка ОЈУДГ – Весели Цветови – Делчево, согласно Одлуката на
Советот на Општина Делчево бр.09-414/1 од 26.02. 2019 година.
2.До директорот на ЈКП „Брегалница“- Редовно да се коси тревата на градските
гробишта во Делчево бидејќи не е во ред граѓаните плаќаат за таа услуга, а ЈКП не ја
извршува редовно.
Дејан Георгиевски, предлог до Општина Делчево, Сектор за урбанизам
1.Да се уреди скверот на ул. „Лика Чопова“ бидејќи истиот не е дограден и не е
исчистен и да се заменат цевките за фекална канализација во должина од 100 м1.
Со исцрпувањето на дневниот ред, 53.седница на Советот на Општина Делчево,
заврши со работа во 14:43 часот.
Записникот го водела
Снежана Трајкова

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

