Совет на Општина Делчево
Број 09-2152/1
15.11.2021 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната Прва седница на
Советот на општина Делчево
Првата седница на Советот на Општина Делчево се одржа на 15.11.2021 година, во
мултифункционалниот центар, со почеток во 14:00 часот.
На седницата присуствуваа
членови на Советот на Општина Делчево.
Отсутни немаше.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на Советот, Гоце Попов, кој за
Првата редовна седница го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од Конститутивна седница
1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за буџетска контрола,
сметководство и администрирање на даноци.
2. Предлог-план на Програма за развој на Општина Делчево за 2022 година со Заклучок
за усвојување;
Образлагач: Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам.
3. Предлог-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;
4. Предлог-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;
5. Предлог-Заклучок за усвојување на Деветмесечен извештај за финансиското работење
на ЈКП „Брегалница“ за периодот 01.01.2021 до 30.09.2021 година;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
6. Предлог-Решение за формирање на Комисија за статут и прописи;
7. Предлог-Реше за формирање на Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР;
8. Предлог-Решение за формирање на Комисија за урбанизам, планирање и уредување
на просторот и заштита на животна средина;
9. Предлог-Решение за формирање на Комисија за комунални работи и сообраќај;
10. Предлог-Решение за формирање на Комисија за јавни дејности;
11. Предлог-Решение за формирање на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и
жените;

12. Предлог-Решение за формирање на Комисија за Комисија за спорт;
Образлагач: По точките 6,7, 8, 9, 10,11 и 12- Гоце Попов-Претседател на Комисијата за
прашањата на верификација на мандатите, изборите и именувањата.
13. Измени на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2022
година со Заклучок за усвојување;
14. Предлог-Одлука за отпочнување со работа на објект 3 во с.Разловци Делчево во состав
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
15. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево;
16. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ
„М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето.
17. Предлог- Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија;
18. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија кои постигнале особено висок успех
во студирањето;
Образлагач:По точките 15,16, 17 и 18- Ванчо Новоселски-Советник за образование.
19. Предлог-Решение за именување на претставници на основачот во Училишниот одбор
на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
20. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор на
ЈКП „Брегалница“-Делчево;
21. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на
ЈКП „Брегалница“-Делчево;
22. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на
Локален историски, археолошки, етнолошки и природно-наушен МУЗЕЈ НА ГРАД
ДЕЛЧЕВО-ПИЈАНЕЦ –Делчево;
Образлагач: По точките 20,21 и 22-Ивана Ивановска-Советник за правни работи и
застапување.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
За збор се јави
Претседателот на Советот отвори расправа по Записникот од Првата седница.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата по Записникот од Првата седница беше
ставен на гласање.
Со гласа ЗА, ПРОТИВ , ВОЗДРЖАНИ, Советот на Општина Делчево го усвои Записникот од
Првата седница на Советот на Општина Делчево.
Прва точка-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач по оваа точка беше Анка Христова-Раководител на Одделението за буџетска

контрола, сметководство и администрирање на даноци која на почетокот на претседателот на
Советот и советниците им го честита изборот, им посака успешна работа и истакна дека се надева на
добра соработка. Во врска со Ребалансот таа рече дека тој претставува нов буџет за годината за која
се донесува. Инаку буџетот е годишен план на приходи и расходи за тековната година. Доколку тие
приходи и расходи не се остваруваат според планот, согласно законот, градоначалникот има право
да предложи Измени и дополнувања на Буџетот. Со Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот
на општина Делчево за 2021 година, извршени се измени и дополнување на буџетот на општината,
односно извршено е незначително намалување на буџетот од околу 5% и вкупниот буџет ќе изнесува
315.220.482 денари.Намалувањето на вкупниот Буџет на општината со измените и дополнувањата е
за 16.314.850 ден. и тоа намалување на основниот буџет за 9.286.600 ден.,намалување на приходот
на самофинансирачки активности за 2.662.250 ден, и намалување на буџетот на кредити за 4.466.000
денари. Во буџетот на дотации и буџетот на донации, износите не се менуваат, само има измени во
поодделни расходни ставки, 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.
Во врска со делот на Приходи, таа истакна дека 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), има зголемување за 1.876.000 денари или 4,6%.
Во врска со намалувањето на буџетот, таа рече дека произлегува од намалување на мал дел
од неданочните приходи, односно намалување на планираните административни такси за 45.000
денари како и намалување на капиталните приходи за 1.299.600 денари, (во капитални приходи
влегуваат приходи од продажба на градежно неизградено земјиште, приходи од закуп на
земјоделско земјиште во сопственост на државата надомест за концесии за експлоатација на
минерални суровини и надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
односно легализација), кој надоместок не можеше да се наплати во планираниот износ, од причини
што важноста на законот за легализација траеше до март 2021 година и повторно се донесе негово
продолжување од август 2021 година поради што не можеше да се врши во континуитет наплатата
на истиот).
Исто така има и намалување на трансфери од други нивоа на власт во износ од 9.818.000.
Средствата планирани како капитални трансфери од други нивоа на власт, поточно од АФПЗРР во
износ од 7.500.000 денари кои беа планирани за изградба на новиот пазар во општината, имаме
информација дека нема да пристигнат до крајот на годината, потоа дел од средствата планирани
како трансфери од буџетите на фондовите во износ од 2.318.000 денари исто така нема да пристигнат
до крајот на годината и поради тоа се кратат од капитални приходи а подоцна ќе видите дека има
кратење и од капиталните расходи.
Ова е што се однесува за намалувањето на основниот буџет.
Во буџетот на самофинансирачки активности намалувањето е за 2.662.250 денари, и
произлегува од намалување на ставката други помошни активности во образованието и тоа кај Н1.
Причината за намалување на буџетот за заеми или кредити е таа што целиот заем од
32.252.000 кој беше добиен преку МСИП 2 под-заемот за реконструкција на улицата „Вера Јоциќ“ и
„Маршал Тито“, беше искористен за околу 26.000.000 денари, поради намалувањето на цената за
изведба по спроведената јавна набавка, така да износот од 5.266.000 денари ќе се искористи за
изградба на улица бр.3 која води од пешачкиот мост до новиот пазар. Меѓутоа до крајот на годината
ќе бидат исплатени само околу 800.000 денари, за кој износ ќе бидат направени градежните работи,

додека другите средства ќе бидат планирани во буџетот за 2022 година. Што се однесува до билансот
на расходите износите се менуваат како што следува во Предлог-Одлуката за измени и дополнувања
на буџетот за 2021 година и согласно буџетското начело за буџетска рамнотежа и расходниот дел се
намалува за истиот износ како и приходниот дел.При анализата на основниот буџет ќе видиме дека
расходите се намалуваат исто така за 16.314.850 денари како и во билансот на приходи и истиот
изнесува 109.541.856 денари.
Во расходниот дел има намалување од 41.880 денари во делот на платите и надоместоци од
плати, во делот на стоки и услуги износот се намалува за 348.720 денари (1,5%).На конто 423
материјали и ситен инвентар планирано е зголемување за 190.000 денари, или за 5%. Кај 424
поправки и одржување зголемувањето е за 562.000 или за 12% а се однесува на ставката одржување
на улици и патишта. На конто 426 Други тековни расходи имаме зголемување за 94.280 или3,4 %.Кај
привремените вработувања конто 427 има намалување во износ од 250.000 денари, рече таа.
Во врска со Трансфери до невладини организации, рече дека на конто 463 има намалување
во износ од 400.000 денари. (овде влегуваат трансфери до здруженија на граѓани, трансфери до
спортски клубови и трансфери до политички партии поради одржување на локални избори кои се
финансираат од локалната самоуправа.Конто 464-Разни трансфери – зголемување за 126.000денари.
(овде се планирани средства за стипендии за студенти, стипендии за ученици, надоместоци за
првоодделенци, поради кој надоместок и се зголемува износот на веќе планираните средства во
буџетот). Група 47 социјални бенефиции (еднократна парична помош и надоместок за
новороденчиња) намалување имаме од 100.000 ден. односно намалувањето е кај еднократната
парична помош.
Конто 480 купување на опрема и машини намалување од 430.000 ден.
опрема,информатичка и видео опрема).

(канцелариска

Конто 482- капитални расходи – намалување за 7.729.000 денари (овде влегуваат средствата
за изградба на новиот пазар намалени за 7.500.000).
Во продолежение на образложението накратко беа објаснети сите програми и потпрограми
од страна на раководителката и таа рече дека доколку има прашања, таа ќе ги одговори.
Претседателот отвори расправата по точката. За збор се јави Сашко Ивановски кој прво
констатираше дека според првиот ребаланс на буџетот што бил донесен од страна ан Советот на
Општина Делчево пред 2-3 месеца и овој, за кој образлагачот истакнала дека намалувањето е 5%, тој
рече дека доколку се соберат намалувањето од претходниот и ова намалување, не е 5%. Тој исто така
праша поради кои причини нема да пристигнат средствата за градскиот пазар и нема да бидат
реализирани до крајот на годината?
А.Христова образлагач на точката и раководител на Одеелението за финансиски прашања
рече дека Општината има потпишано Договор со Агенцијата за финансиска поддршка и рурален
развој за тие 7,5 милиони денари за изградба на новиот градскли пазар. Но, според информациите
на градоначалникот дека нема да пристигнат на сметката до крајот на оваа година и во консултација
со него, решивме да ги тргнеме со ребалансот. Повеќе информации може да ви даде
градоначалникот, рече А.Христова.
За збор се јави градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски кој рече дека
намалувањето на Буџетот во најголем дел се однесува токму на тие средства од АФПЗРР во износ од
7.500.000 денари кои беа планирани за изградба на новиот пазар во општината. Согласно договорот
што ние како Општина го имаме склучено со АФПЗРР, тие средства требаше да бидат исплатени по
завршувањето на I фаза. Воопшто не станува збор дали ќе стигнат тие средства, ќе стигнат, но не до
31.12.2021. Во 2022 секако дека ќе стигнат, истакна градоначалникот.
Сашко Ивановски праша и дали вработените во Општината ќе добијат регрес за годишен

одмор.
А.Христова рече дека вработените во општината ќе добијат регрес за годишен одмор.
Кирил Тренчевски рече дека образлагачот дала исцрпно образложение во врска со
Ребалансот и додаде дека намалувањето на вкупниот Буџет на општината со измените и
дополнувањата е за 16.314.850 денари и тоа намалување на основниот буџет за 9.286.600
денари,намалување на приходот на самофинансирачки активности за 2.662.250 ден, и намалување
на буџетот на кредити за 4.466.000 денари. Советничката група на СДСМ и коалицијата ќе ги поддржи
измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година.
За збор се јави
Втора точка-Предлог-план на Програма за развој на Општина Делчево за 2022 година со
Заклучок за усвојување;
Образлагач по оваа точка беше Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам
кој истакна дека секоја година на Советот се донесува план на програма за развој за наредната година
и тоа претставува дел од Буџетот на Општината за наредната година. И оваа година тоа е Изградба на
затворен градски пазар. Станува збор за капитален проект, исто така и ланската година беше истиот
проект.Сите знатете дека се отпочна со изградбата на овој капитален проект и првата фаза е веќе во
завршна фаза. Во материјалите ви е доставен и еден прилог во кој можете да ја видите финансиската
конструкција на проектот, како и висината и изворот на средствата. Се надеваме дека во 2022 година
ќе започне и втората фаза на проектот, истакна З.Атанасов.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена и точката беше ставена на
гласање.
Со 9 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“, Советот на Ооштина Делчево го донесе Заклучокот за усвојување
на Предлог-план на Програма за развој на Општина Делчево за 2022 година.
Образложение по третата Трета точка-Предлог-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 и четвртата точка Предлог-Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Брегалница“Делчево за регулиран период 2022-2024 даде директорот на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој истакна
дека согласно законот за утврдување на цени на водните услуги, како и Правилникот за утврдување
на водна тарифа и регулаторна тарифа, а согласно Барањето на ЈКП 2Брегалница“, Регулаторната
комисија за водни услуги и енергетика донела Решение за утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Брегалница“-Делчево. За таа цел, УО на ЈКП „Брегалница“
одржал седница на 28.09.2021 година и донесл одлука со која се утврдува тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Брегалница“-Делчево и тоа за домаќинства: за 2022
година -30,19 ден./м3, за 2023- 30,17 ден./м3 и за 2024. За правни лица, за 2022 -50.42 ден/м3, за 2023
-50,08 ден./м3 и за 2024-49,73 ден./м3.
Во врска со Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување собирање и
одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Брегалница“-Делчево за регулиран период 2022-2024
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Брегалница“-Делчево за регулиран период
2022-2024, се утврдува следната тарифа:за домаќинства за 2022-9,11 ден/м3, за 2023-9.65 ден./м3,
за 2024-9,98 ден./м3. За правни лица 2022-15,76 ден/м3, за 2023-16.11 ден./м3, за 2024-16.27
ден./м3. Бараме Советот на Општина Делчево да даде согласност на овие две одлуки, истакна
директорот.

Претседателот на Советот рече дека не сакал да го прекинува директорот во неговото
единствено образложение и по двете точки и рече дека тој ќе отвори расправа прво за третата точка,
а потоа и за четвртата.
За збор се јави Сашко Ивановски кој истакна дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ во
претходниот состав на Советот била против покачувањето на цената на водата и сега се покажало
дека не требало да се покачи цената на водата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по третата точка беше затворена и точката
беше ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката 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.
Претседателот отвори расправа по четвртата точка.
За збор се јави Сања Николовска која рече дека во одлуката на УО на ЈКП „Брегалница“ за
утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Брегалница“Делчево за регулиран период 2022-2024 може да се види дека намалувањето е поголемо кај
правните лица за сметка на физичките лица и според неа е нелогично во услови на пандемија да се
преоптоваруваат физиќките лица, т.е. граѓаните.
Директорот на ЈКП „Брегалница“ рече дека во суштина не ја разбрал забелешката и
дискусијата на советничката, бидејќи секаде има намалување. Незначително е но сепак има
намалување.
Градоначалникот рече дека овие анализи и утврдување на тарифи за водата за пиење и
одведувањето на урбаните отпадни води, не ги прави ЈКП туку Регулаторната комисија која со
Решение го задолжува ЈКП да ги усогласи со нивните анализи и задолжувања. Комисијата определува
минимум и максимум во утврдувањето на висината на двете тарифи и нив ги утврдува Управниот
одбор на ЈКП. Советот во овој случај дава или не дава согласност.
Бидејќи никој друг не се јавуваше за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на
гласање.
Со 14 гласа „ЗА“ и 1 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево ја донесе Одлуката за давање
согласност на Одлуката за утврдување собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за регулиран период 2022-2024.
Петта точка-Предлог-Заклучок за усвојување на Деветмесечен извештај за финансиското
работење на ЈКП „Брегалница“ за периодот 01.01.2021 до 30.09.2021 година;
Образлагач по точката беше Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево кој
рече дека ЈКП на секои 3 месеци поднесува извештај за финансиското работење. Овој извештај е
периодичен и се однесува на третиот квартал од работењето на ЈКП, а е изготвен согласно
Меѓународните стандарди за финансиско известување. Во него се презентирани Извештајот за
остварени приходи/расходи за 3 квартал; Извештај за процент % на наплата со обврски на ентитетот
и Извештај за паричните текови и еквиваленти. Во извештајниот период ЈКП „Брегалница“ оствари
позитивен финансиски резултат од +766.998 денари. За разлика од ланската година која ја
завршивме со негативен финансиски резултат, оваа година состојбата е подобрува и можам да
кажам целосно стабилизирана. Целосно отплатен е и долгот кон УЈП информираше директорот. Од
табелата за Приходи може да се види дека во однос на ланската година има зголемување на
приходите под реден број12, 14, 18, на приходи од градската капела, а намалување кај приходи од

сопствени услуги. Што се однесува до расходниот дел, намалување има кај потрошени материјали
и суровини 908.557 наспроти 709.310 во однос на ланската година, потоа за електрична енергија
3.360.204 наспроти 2.804.013. Процентот на наплата е на задоволително ниво 79%-80%. На крајот на
овој извештај се наоѓаат податоци за обврските на ЈКП и паричните текови и еквиваленти.
Претседателот отвори расправа по точката.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 8 гласа „ЗА“ и 7 “ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево го донесе Заклучокот за
усвојување на Деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“ за периодот
01.01.2021 до 30.09.2021 година.
Шеста точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за статут и прописи;
Во врска со оваа точка и точките 7, 8, 9, 10, 11 и 12 образлгач беше Гоце Попов-Претседател
на Комисијата за прашањата на верификација на мандати, изборите и именувањата и на почетокот ги
запозна членовите на Советот дека Комисијата одржала седница на одржа на 10.11.2021 година во
просториите на Општина Делчево.На состанокот биле присустни :
1. Гоце Попов
2. Бојана Гоцевска
3. Сања Николовска
4. Сашко Ивановски
Оправдано отсутен бил отсутен Зекир Абдулов. На седницата на комисијата биле разгледани
сите 7 комисии и едногласно усвоени. Според тоа за Комисијата за статут и прописи биле
предложени: 1. Зекир Абдулов , претседател
2. Кирил Тренчевски , член
3. Сунчица Ѓорѓиева , член
4. Кристи Стојковски, член
5. Стефанија Атанасова Јовановски , член
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го донесе Решението за формирање на
Комисија за статут и прописи.
Седма точка-Предлог-Реше за формирање на Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР;
Во врска со оваа точка, претседателот на Комисијата Гоце Попов, за претседател и членови на
Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР ги предложи:
1. Кирил Тренчевски, претседател
2. Дејан Георгиевски, член
3. Сунчица Ѓорѓиева, член
4. Сашко Ивановски , член
5. Иван Гоцевски , член
Претседателот отвори расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а
точката ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ беше усвоено Предлог-Решението за формирање Комисија за финансирање,
буџет и ЛЕР.

Осма точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за урбанизам, планирање и
уредување на просторот и заштита на животна средина;
Во врска со оваа точка, претседателот на Комисијата Гоце Попов, за претседател и членови на
Комисијата за урбанизам, планирање и уредување на просторот и заштита на животна средина ги
предложи:
1.Дејан Георгиевски, претседател
2. Гоце Попов, член
3. Јасмина Ќурчиска , член
4. Сашко Ивановски, чле
5. Сања Николовска, член
Претседателот отвори расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена,
а точката ставена на гласање.
Со 15 гласа „ЗА“ беше усвоено Предлог-Решението за формирање Комисија за урбанизам,
планирање и уредување на просторот и заштита на животна средина;
Деветта точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за комунални работи и сообраќај;
Во врска со оваа точка, претседателот на Комисијата Гоце Попов, за претседател и членови на
Комисијата за комунални работи и сообраќај ги предложи:
1.Марио Скакарски, претседател
2. Дејан Георгиевски, член
3. Бојана Гоцевска, член
4. Оливера Ташевска, член
5. Марјанчо Велиновски, член
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена на гласање и
истата беше усвоена со 15 гласа „ЗА“.
Десетта точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за јавни дејности;
За претседател и членови на Комисијата беа предложени:
1. Сунчица Ѓорѓиева, претседател
2. Кирил Тренчевски, член
3. Јасмина Ќурчиска, член
4. Сања Николовска, член
5. Кристи Стојковски , член
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена на
гласање и истата беше усвоена со 15 гласа „ЗА“.
Единаесетта точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за еднакви можности помеѓу
мажите и жените;
Претседателот на Комисијата за претседател и членови на Комисијата за еднакви можности
помеѓу мажите и жените ги предложи:
1. Јасмина Ќурчиска, претседател
2. Зекир Абдулов, член
3. Марио Скакарски, член
4. Оливера Ташевска, член
5. Стефанија Атанасова Јовановски, член

Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена на
гласање и истата беше усвоена со 15 гласа „ЗА“.
Дванаесетта точка-Предлог-Решение за формирање на Комисија за Комисија за спорт;
Претседателот на Комисијата за претседател и членови на Комисијата за спорт беа
предложени:
1. Бојана Гоцевска, претседател
2. Гоце Попов, член
3. Марио Скакарски, член
4. Иван Гоцевски, член
5. Марјанчо Велиновски, член
Претседателот отвори расправа.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а точката беше ставена на
гласање и истата беше усвоена со 15 гласа „ЗА“.
Тринаесетта точка-Измени на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач по точката беше директорката Билјана Симовска која на почетокот ги поздрави
присутните, а на членови на Советот им го честиташе изборот и им посака успешна работа. Во врска
со точката на дневен ред таа рече дека согласно законот секој донесен Годишен план за вработување
во јавните установи може да се дополнува и изменува. Конкретно со ова измена во нашиот план
бараме во делот III со 4 нови вработувања и тоа:главен готвач 1, помошен готвач 1, возач 1 и
хигиеничар 1.
Претседателот отвори расправа по точката.
За збор се јави Сања Николовска која рече дека Методологијата според која е изготвен
Балансерот е дискриминаторска затоа што е во корист на една етничка заедница онаа којашто е
мнозинска. На пример моментално според Балансерот
1. Повикувајќи се на начелото на правична застапеност, алатката за распределба на
работни места во јавните институции според етничка припадност, која од старт е
дискриминаторска, дополнително ја продлабочува дискриминацијата при
вработувањата со самото тоа што го игнорира бројот на моменталните вработувања
при калкулацијата и е во директен судир со начелото на праведност.
2. Левица во својата програма предвидува укинување на начелото на "правична
застапеност" и позитивна дискриминација по етничка основа и нејзина замена со
позитивна дискриминација по социјална основа!
3. Предлог-Одлука за отпочнување со работа на објект 3 во с.Разловци Делчево во состав
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
Образлагач: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
4. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево;
5. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ
„М.М.Брицо“ кои постигнале особено висок успех во учењето.
6. Предлог- Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија;

7. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија кои постигнале особено висок успех
во студирањето;
Образлагач:По точките 15,16, 17 и 18- Ванчо Новоселски-Советник за образование.
8. Предлог-Решение за именување на претставници на основачот во Училишниот одбор
на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.
9. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор на
ЈКП „Брегалница“-Делчево;
10. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на
ЈКП „Брегалница“-Делчево;
11. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на
Локален историски, археолошки, етнолошки и природно-научен МУЗЕЈ НА ГРАД
ДЕЛЧЕВО-ПИЈАНЕЦ –Делчево;
Образлагач: По точките 20,21 и 22-Ивана Ивановска-Советник за правни работи и
застапување.
12.

