СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 11
17.11.2021 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

НОЕМВРИ,2021

2.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 21-б став 2 од Законот за буџетите-Пречистен текст („Службен весник на РМ“. бр.64/05,
(Службен весник на Република Македонија бр.64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10
156/09, 95/10, 180/11и 171/12), Советот на општина Делчево, на својата Прва редовна седница,
одржана на ден 15.11. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Предлог-Планот на програмата за равој на општина Делчево за 2022
1.Се усвојува Предлог-Планот на програмата за развој на општина Делчево за 2022 и тоа:
-Изградба на Градски пазар во Делчево (отворен и затворен дел).
2.Одобрениот план на програмите за развој ќе биде составен дел на Буџетот на општина
Делчево за 2022 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2210/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

3.Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 5/2002), а во врска со член 24 став 1 алинеја 11 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.07/2016),
Советот на Општина Делчево на својата Прва седница, одржана на 15.11. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење
или водоснабдување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2022-2024
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за
утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдувањена ЈКП
„Брегалница“-Делчево за регулиран период 2022-2024 бр.0202-315/2 од 28.09.2021, донесена
од страна на Управниот одбор на ЈКП „Брегалница„-Делчево на седницата одржана на
28.09.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 2211 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15. 2021 година

Претседател,

Д е л ч е во

Гоце Попов,с.р.

4. Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), а во врска со член 24 став 1 алинеја 11 од
Законот за утврдување на цени на водни услуги ("Службен весник на Република Македонија"
бр.07/2016), Советот на Општина Делчево на својата Прва седница, одржана на 15.11. 2021
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води на ЈКП „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2022-2024
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Брегалница“-Делчево за регулиран
период 2022-2024 година бр.0202-315/3 од 28.09.2021, донесена од страна на Управниот
одбор на ЈПКД „Брегалница„-Делчево на седницата одржана на 28.09.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 2212 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15. 2021 година

Претседател,

Д е л ч е во

Гоце Попов,с.р.

5. Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96,
9/97, 6/202, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата Прва редовна седница, одржана на
ден 15.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Деветмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за период 01.01.2021-30.09.2021
1.Се усвојува Деветмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“Делчево за периодот 01.01.2021 -30.09.2021 година, број 0102-/329/1 од 15.10.2021 година,
усвоен од страна на Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202335/2 од 20.10.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 2213/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11. 2021 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов ,с.р.

6. Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и член 30 став 1 алинеја 1 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина
Делчево бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата Прва редовна
седница, одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи
I.

За членови на Комисијата за статут и прописи се избираат:

1. Зекир Абдулов , претседател
2. Кирил Тренчевски , член
3. Сунчица Ѓорѓиева , член
4. Кристи Стојковски, член
5. Стефанија Атанасова Јовановски , член
II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Делчево.
Број 09-2214 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

7. Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002)
и член 30 став 1 алинеја 4 од Статутот на Општина Делчево (“Службен гласник на Општина
Делчево” бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата Прва седница,
одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови
на Комисијата за урбанизам,планирање уредување на просторот и заштита на животната
средина и природата
I.За членови на Комисијата за планирање и уредување на просторот и
заштита на животната средина и природата се избираат:
1. Дејан Георгиевски, претседател
2. Гоце Попов, член
3. Јасмина Ќурчиска , член
4. Сашко Ивановски, член
5. Сања Николовска, член
II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Делчево”.
Број 09- 2216 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

8. Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и член 30 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина
Делчево бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата Прва седница,
одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на Комисијата за комунални работи и сообраќај
I.За членови на Комисијата за комунални работи и сообраќај се избираат:
1. Марио Скакарски, претседател
2. Дејан Георгиевски, член
3. Бојана Гоцевска, член
4. Оливера Ташевска, член
5. Марјанчо Велиновски, член
II.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Делчево”.
Број 09- 2217 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

9. Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и член 30 став 1 алинеја 7 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина
Делчево бр.15/2013, 2/2019 I 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата Прва седница,
одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и
жените
I.За членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените се избираат:
1. Јасмина Ќурчиска, претседател
2. Зекир Абдулов, член
3. Марио Скакарски, член
4. Оливера Ташевска, член
5. Стефанија Атанасова Јовановски, член

II.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Делчево”.
Број 09- 2218 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11. 2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

10. Врз основа на член 28 став 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ”бр.5/2002) и член 30 став 1 алинеја 6 од Статутот на Општина Делчево (“Службен гласник
на Општина Делчево” бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата
Прва седница, одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности
I.За членови на Комисијата за јавни дејности се избираат:
1. Сунчица Ѓорѓиева, претседател
2. Кирил Тренчевски, член
3. Јасмина Ќурчиска, член
4. Сања Николовска, член
5. Кристи Стојковски , член

II.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево”.

Број 09- 2219 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

11. Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ”бр.5/2002) и член 30 став 1 алинеја 8 од Статутот на Општина Делчево (“Службен гласник
на Општина Делчево” бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата Прва седница,
одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на Комисијата за спорт
I.За членови на Комисијата за спорт се избираат:
1. Бојана Гоцевска, претседател
2. Гоце Попов, член
3. Марио Скакарски, член
4. Иван Гоцевски, член
5. Марјанчо Велиновски, член
II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Делчево”.
Број 09- 2220 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

12. Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и
198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019), Советот на
Општина Делчево , на својата Прва редовна седница, одржана на ден 15.11.2021 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Измена на Годишен план за вработување
на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2022 година
1. Се усвојува Измената на Годишниот план за вработување на OЈУДГ „Весели Цветови“
Делчево за 2022 година бр.0102-136/1 од 05.11.2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-2221/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

13.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија# бр.5/02), член 99 став 2 од Законот
за заштита на децата(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13 ,12/14, 44/14,
144/14 ,10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/1, 21/18, 198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија 104/19, 146/19,275/19 и 311/20) и член 22 став 1 точка 33 од
Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013,2/2019 и
1/2021), а согласно издадено Мислење со архивски број 11-6075 од 01.10.2021 година
издадено од Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија ,
Советот на општина Делчево на Првата седница одржана на 15.11.2021 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
За отпочнување со работа на Објект број 3 во село Разловци-Делчево во состав на ОЈУДГ
,,Весели Цветови,, Делчево
Член 1
Со оваа Одлука отпочнува со работа објектот број 3 со седиште во с.Разловци, Делчево
кој е во состав на ОЈУДГ“Весели Цветови“Делчево.
Член 2
Објектот број 3 со седиште во с.Разловци во состав на Општинската јавна установа Детска градинка ,,Весели Цветови,,Делчево, ги исполнува условите согласно член 100 од
Законот за заштита на децата((„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14,
44/14, 144/14 ,10/15, 25/15, 150/15 ,192/15, 27/16, 163/1, 21/18 ,198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија“ 104/19,146/19,275/19 и 311/20).
Во објектот број 3 ќе се врши згрижување и воспитување на дваесет 20 деца од две (2)
годишна до шест (6) годишна возраст односно до поаѓање во основно училиште.
Член 3
Објектот број 3 е со вкупна корисна површина од 114,79м2 и ограден двор од
7498м2 м2 кој се наоѓа на КП.8244/1 КО Разловци запишана во Имотен лист број 767 .
Во
овој објект ќе се згрижат дваесет(20) деца организирани во една(1) воспитно образовна група
согласно Закон за заштита на децата.
Член 4
Покрај природното осветлување просториите се осветлени со лед светлосни арматури
монтирани на плафон со што се постигнува униформираност при осветлувањето на
просториите.Прозорите се изведени од ПВЦ шрофили,а вратите се алуминиумски.Подот е
изведен зависно од типот на просторијата,поточно во занималната е поставен линолеум,а во
тоалетите и кујната керамички плочки.Затплувањето е регулирано со радијатори на печка на
пелети.Тпалетите се комплет опремени со потребниот број на санитарна опрема и целосно се
инсталирани со топла и ладна вода.
Член 5
Дистрибутивната кујна и ситниот инвентар се усогласени со предвидените НASSP
стандарди, а дел од оброците ќе се приготвуваат во дистрибутивната кујна.

Член 6
Објектот е опремен со потребната опрема согласно Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на установа за деца („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/14,40/14,136/14,71/15,170/16.151/18).
Член 7
Соодветен стручен кадар ќе се обезбеди согласно Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на установа за деца (Службен весник на Република
Македонија бр.28/14,40/14,136/14,71/15,170/16,151/18).
Член 8
Активностите ќе се изведуваат на македонски јазик и кирилско писмо,согласно со
одредбите на Законот за заштита на децата.
Дејноста ќе се врши согласно Програмата за рано учење и развој(Службен весник на
Република Македонија бр.46/14).
Член 9
Средствата за вршење на дејноста ќе се обезбедуваат преку блок дотациите од Буџетот
на Република Северна Македонија, кои се приход на Буџетот на општината и служат за
финансирање на пренесените надлежности во социјалната и детска заштита, програма В1.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-2222/1
15.11.2021
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

14. Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на
РМ“ бр.05/2002), Советот на општина Делчево на својата Прва редовна седница одржана на
ден 15.11. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“, Делчево
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 10 (десет) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“Делчево.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на:
- ученици од II, III и IV година со континуиран просечен одличен успех (од 4.50 до 5.00)
- ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или, пак, социјални случаи.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 1000 денари/ученик и учениците истата ќе ја добиваат
месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021/2022 година.Средствата ќе
се издвојуваат од Буџетот на општина Делчево за 2022 година.
Член 4
Изборот на учениците кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка комисија
составена од претставници на општина Делчево, Советот на Опшштина Делчево и СОУ
„М.М.Брицо“, Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување
на стипендии.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09-2223 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 год.

Претседател

Делчево

Гоце Попов,с.р.

15.
Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на
РМ“ бр.05/2002), Советот на општина Делчево на својата Прва редовна седница одржана на
ден 15.11. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево
кои постигнале особено висок успех во учењето
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 8 (осум) стипендии на ученици од
„М.М.Брицо“ Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето.

СОУ

Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на редовни ученици од II, III и IV година со континуиран
одличен успех од 4.50 до 5.00 кои во претходната учебна година освоиле најмалку една
награда во поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место на државни или
регионални натпревари.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 1500 денари/ученик и учениците истата ќе ја
добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021/2022 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Делчево за 2022 година.
Член 4
Изборот на учениците кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка
комисија составена од претставници на општина Делчево, Советот на Опшштина Делчево и СОУ
„М.М.Брицо“, Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на
стипендии.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на
Општина Делчево“.
Бр.09- 2224 /1
15.11.2021 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

16.Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.05/2002), Советот на Општина Делчево, на својата Прва седница, одржана на ден
15.11. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на стипендии
за студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Северна Македонија
Се донесува Одлука за доделување на 6 (шест) стипендии на редовни студенти од
Делчево кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на:
 Редовни студенти во сите студиски години освен I (прва), со
континуиран успех над 8.00;
 Студенти чии родители се невработени, со ниски месечни примања, или, пак
социјални случаи.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 2000 денари/студент и студентите истата ќе ја
добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2021/2022 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2022 година.
Член 4
Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка
комисија составена од претставници на општина Делчево и Советот на Општина Делчево, која
ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Бр.09- 2225 /1
15.11.2021 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

17. Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.05/2002),Советот на Општина Делчево, на својата Прва редовна седница, одржана на ден
15.11.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на стипендии
на студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 4 (четири) стипендии на редовни студенти кои
студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале
особено висок успех во студирањето.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на редовни студенти од сите студиски години освен I
(прва) студиска година кои постигнале особено висок успех во студирањето и тоа:
-за студенти на техничките факултети и медицински науки кои постигнале просечен
успех од најмалку 8,00;
-за студенти на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите
кои постигнале просечен успех 9,00.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 3.500,00 денари/студент и студентите истата ќе ја
добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2021/2022 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2022 година.
Член 4
Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка
комисија составена од претставници на општина Делчево и Советот на Општина Делчево, која
ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Бр.09- 2226 /1
15.11.2021 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

18.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ
бр.5/2002), и член 49 од Законот за здруженија и фондации („Сл.весник на РМ“ бр. 52/10,
135/11 и 55/2016) Советот на Општина Делчево на својата Прва седница, одржана на ден
15.11.2021 година, донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиска поддршка
На Здружението за старосни, семејни, инвалидски и други пензионери
oд Општина Делчево
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 625 евра во денарска противвредност
на Здружението за старосни, семејни, инвалидски и други пензионери од Општина Делчево.
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2022 година.
Член 2
Финансиските средства како поддршка на Здружението се доделуваат врз основа на
поднесено барање 09-сл. Од 10.11.2021 година, а ќе бидат наменети за реновирање на
службени простории во управната зграда, поконкретна за промена на влезната врата.
Средствата ќе бидат уплатени на жиро-сметка 2000000032447940 при Стопанска банка
АД Скопје на име на здружението.
Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на
даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.
Бр. 09 – 2227/1
15.11.2021 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

19. Врз основа на член 88 срав 5 од Законот за средно образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020), а во согласност со член 84 став 5 од Статутот
на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата Прва редовна седница,
одржана на ден 15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување претставнци на основачот во Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
I.За членови на Училишниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево, се именуваат:
1. Јулија Крстевска
2. Гордана Петровска
3.Даниела Сумрачка
II.Членовите на Училишниот одбор од страна на основачот се именуваат за период од 4 години,
со право на уште еден избор.
III.Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-2228

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11. 2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

20. Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија(„Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 22 став 1 точка
31 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ број 15/2013,
2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево на својата прва седница, одржана на ден
15.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови во Надзорен одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавно комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево
Член 1
Се разрешуваат членовите во Надзорен одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавно комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево и тоа:
1. Ана Стојановска,
2. Снежана Стојчевска,
3. Методи Димитровски,
4. Милена Багевска,
5. Маја Иванова Златковска.
Член 2
За членови во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавно комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево се именуваат следните лица :
1.Снежана Стојчевска
2.Маја Иванова Златковска
3. Сандра Постоловска
4. Методи Димитровски
5. Виктор Велковски
Член 3
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.
Бр. 09 - 2229/1
15.11.2021 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

21. Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија(„Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 22 став 1 точка
31 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ број 15/2013,
2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево на својата прва седница, одржана на ден
15.11.2021 година, донесе:
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Јавно комунално претпријатие
БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево
Член 1
Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на Јавно комунално претпријатие
БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево и тоа:
1. Ленче Митева
2. Ана Ситновска Димитровска,
3. Билјана Петровска
4. Виолета Петровска
5. Анѓелика Дончевска
Член 2
За членови на Управниот одбор на Јавно комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО
Делчево се именуваат следните лица :
1. Анѓелика Дончевска
2. Владимир Мерзликин
3. Сања Арсовска
4. Виолета Петровска
5. Горанчо Цветковски
Член 3
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.
Бр. 09 – 2230/1
15.11.2021 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Гоце Попов,с.р.

22. Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/02), член 12 точка 2 од Законот за музеите („Службен весник на Република
Македонија бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 22 став 1 точка 31 од
Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ број 15/2013, 2/2019 и
1/2021), Советот на Општина Делчево на својата прва седница, одржана на ден 15.11.2021
година, донесе:
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Локален историски,
археолошки, етнолошки и природно-научен -МУЗЕЈ НА ГРАД ДЕЛЧЕВО-ПИЈАНЕЦ-Делчево
Член 1
Се разрешуваат членовите на Управниот Одбор на Локален историски, археолошки,
етнолошки и природно-научен -МУЗЕЈ НА ГРАД ДЕЛЧЕВО-ПИЈАНЕЦ-Делчево и тоа:
1. Ѓоко Петровски,
2. Горан Христов,
3. Драган Ѓеорѓиевски .
Член 2
За членови на Управниот Одбор на Локален историски, археолошки, етнолошки и
природно-научен -МУЗЕЈ НА ГРАД ДЕЛЧЕВО-ПИЈАНЕЦ-Делчево се именуваат следните лица :
1. Даниела Такева- претседател
2. Зенил Реџепов -член
3. Ванчо Новоселски-член

Член 3
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.
Бр. 09 -2231/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

15.11.2021 година

Претседател

Делчево

Гоце Попов,с.р.

23. Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), член 39 став 5 и член 40 од Законот урбанистичко
планирање ( „Сл. весник на РСМ“ бр.32/2020), Советот на Општина Делчево на Втората седница
одржана на ден 15.11. 2021 година, донесе
Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2021
Член 1
Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Делчево за 2021 година, донесена од страна на Советот на Општина Делчево бр.09-2149/1 од
29.12.2020 година, се врши следната дополна:
Во поглавјето „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ГРАД ДЕЛЧЕВО“, по точката 13, се додава
нова точка- 13.1, која гласи: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план-за намена
Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани во опфат КО Очипала-Општина
Делчево, к.п. бр. 923, к.п.бр.924 и к.п. бр.963, КО Очипала-Општина Делчево.
Член 2
Овој локалитет опфаќа цела или дел од к.п. бр 923, к.п.бр.924 и к.п. бр.963, КО ОчипалаОпштина Делчево.
Член 3
Со донесувањето на оваа Програма за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2021, Општина Делчево да
продолжи со постапката согласно законската регулатива, а на трошок на поднесувачот на
Иницијативата согласно неговата Забелешка-Изјава дадена во Барањето.
Член 4
Оваа Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на Општина Делчево за 2021 стапува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 –2232/1
15.11. 2021 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

