СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 1
27.01.2022 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

ЈАНУАРИ,2022

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево ( „Сл.гласник на Општина

Делчево“ бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 27.01.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД ПЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
I
Да се објават во „Сл.гласник на општина Делчево“, актите што Советот на Општина
Делчево ги донесе на својата Петта седница, одржана на 25.01.2022 година и тоа:

1. Одлука за верификација на мандат на член на Совет на Општина Делчево.
2. Одлука за разервирани средства за надоместок за одземен имот во Буџетот на
општина Делчево за 2022 година;
3. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 2021 за квартал 4;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната Програма за
одбележување настани и културни манифестации за 2021 година;
5. Годишна Програма за одбележување настани и културни манифестации за 2022
година;
6. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната Програма за
промоција и комуникација со јавноста за 2021 година на Општина Делчево;
7. Програма за промоција и комуникација со јавноста за 2021 година на Општина
Делчево за 2022 година;
8. Програма за превенција и заштита на Општина Делчево за 2022 година;
9. Одлука за определување паричен надоместок на претседателот и членовите на
Управниот одбор на Јавната локална библиотека „Илинден“-Делчево;
10. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Славе Постолов;
11. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект
помошен објект зграда бр.2 по барање на Славе Постолов;
12. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект
за одгледување на кокошки зграда број 1 по барање на Дарко Димитров;
13. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект
за одгледување на крави и сместување на храна за животни зграда број 3 по барање
на Дарко Димитров;
14. Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и
утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според
просечни цени на извршени купопродажби во претходна година на подрачјето на
општина Делчево;
15. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за
2022 година;
16. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и

улици во општина Делчево за 2022 година;
17. Програма за работа на Советот на млади на Општина Делчево за 2022 година со
Заклучок за усвојување;
18. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Советот на млади при Општина
Делчево;.
19. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за 2022 година;
20. Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација Градежна
Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево
КО Делчево,Општина Делчево;
21. Одлука за парична помош по барање на Стефанија Сапаловска;
22. Одлука за парична помош по барање на Александра Јочевска;
23. Програма за социјална заштита на општина Делчево за 2022 година;
24. Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на општината за
потпишување на документацијата по проектот „Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ согласно договорот за заем од Европската инвестициона банка;
25. Решение за избор на член на Комисијата за статут и прописи;
26. Решение за избор на член на Комисијата за јавни дејности

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08—179/1
27.01.2022 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Гoран Трајковски,с.р.

1.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и Уверението на Општинската изборна комисија Делчево бр. 11-143/16 од
21.12.2021 , а согласно 155 и член 155-а од Изборниот законик Пречистен текст („Службен
весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16,
142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21 ),Советот на Општина Делчево на
својата Петта редовна седница, одржана на ден 25.01.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за верификација на мандатна член на Советот на Општина Делчево
Член 1
Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Делчево Ели Ризова
Ангеловска од Делчево, кандидат од листата на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-149/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов, с.р.

2.Врз основа на член 26 став 6 од Законот за експропријација („Службен весник на РМ“ )
бр.131/12, бр.24/13, бр.27/14, 104/15, бр.192/15, бр.23/16, бр.178/16, Советот на
Општина Делчево, на 5. седница, одржана на 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за резервирани средства за надомест за одземен имот во
Буџетот на Општина Делчево за 2022 година
Член 1
Советот на општина Делчево донесува Одлука за резервирани средства за надомест
за одземен имот во Буџетот на Општина Делчево за 2022 година во износ од 1.500.000
денари.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Делчево“.
Бр.09- 150 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

3.
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на

РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 5. редовна седница, одржана
на ден 25. 01.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2021 до 31.12.2021
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина
Делчево за периодот 01.01.2021 до 31.12.2021.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09- 151/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

4. Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 5. седница, одржана на ден
25.01.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за
одбележување настани и културни манифестации за 2021 година
1.Се усвојува Извештајот за реализација на Годишната Програма за одбележување
настани и културни настани и културни манифестации за 2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 152 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 г.

Претседател,

Делчево
5.

Гоце Попов ,с.р.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НАСТАНИ И КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ
ЗА 2022 ГОДИНА

Делчево, јануари 2022 г.

1.

Појдовна основа на Програмата за одбележување настани и културни манифестации

Врз основа на членот 22 став 5 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002) во
која се пропишани надлежностите на Локалната самоуправа на полето на културата, во смисла
институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот,
обичаите, старите занаети и слични културни вредности; организирањето културни манифестации;
поттикнувањето разновидни специфични форми на творештво; и член 15 точка 5 од Статутот на Општина
Делчево, Општина Делчево ја донесува оваа Годишна програма за одбележување настани и културни
манифестации во 2022 година.
1.1 Цели на Програмата
 Да се обезбеди активен однос на Општина Делчево кон задоволување на потребите и интересите
на граѓаните од областа на културата;
 Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Делчево;
 Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Делчево;
 Презентирање и афирмирање творци и интерпретатори од областа на културата;
Активностите на Општина Делчево во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување,
поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

 Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални историски и културно-уметнички
манифестации;
 Реализирање манифестации програми и проекти кои ѝ даваат посебно обележје на Општина
Делчево;
 Создавање услови за гостување еминентни уметници од Република Македонија и странство во
Општина Делчево;
 Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимените
градови на Општина Делчево;
 Остварување продуктивна соработка со меѓународни асоцијации организации и фондации кои го
помагаат развојот на културата во локалните заедници;
 Промоција и афирмација на Локалниот музеј на град Делчево „Пијанец“.
Програмата ќе се реализира и во соработка со НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево, ЈЛБ
„Илинден“, здруженија на граѓани, Министерството за култура на РСМ и донатори.
1.2 Надворешни влијанија/ ризик за реализација на Програмата
Реализацијата на оваа Програма ќе зависи од состојбата со актуелната пандемија со коронавирусот,
како и мерките за превенција и спречување на ширење на заразата од коронавирусот кои се предлагаат од
Комисијата за заразни болести, а се усвојуваат од Владата на РСМ, како и од препораките од
Министерството за култура.
1.3. Програмата е флексибилен документ
Програмата претставува рамка по која ќе се движи планирањето, организирањето на настаните и е
флексибилен документ кој може да се надополнува со цел ефектна реализација и подобра понуда од
областа на културата за граѓаните на Делчево. Воедно, во организацијата и реализацијата на Програмата
активно учество ќе земат сите институции од областа на културата во Делчево, граѓански здруженија кои
работат во областа култура и културно наследство, како и поединци истакнати културни работници кои се
партнери во Програмата и членови на Комисијата за одбележување настани и клутурни манифестации во
Општина Делчево..
2.

Годишна програма за одбележување настани и манифестации за 2022

2.1 Обичај под маски Сурова во с. Ѕвегор
Општина Делчево дава поддршка за реализација на традиционалниот обичај под маски „Сурова“ во
делчевски Ѕвегор. Целта е овој обичај да се промовира, да се спакува како туристичка понуда од
Општината, но и почитување на живото културно наследство во Пијанец.
Датум: 14 јануари- ден Василица
Активности:
- Изработка на плакати;
-Поддршка за набавка нови маски и организација за свечениот ручек на учесниците на настанот.
Учесници:
-

Локална група-суроваскари
Групи под маски од соседните држави
Жители на с. Ѕвегор и Делчево
гости

Локација- село Ѕвегор

2.2 Одбележување 150 години од раѓањето на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев- патрон
на Делчево
По повод 150- годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, патрон на Делчево,
Општина Делчево ќе организира неколку настани со кои ќе се оддаде почит кон ликот и делото на
великанот Делчев.
Датум : 4 февруари, ден на раѓањето на Гоце Делчев
Активности по повод 4 февруари, ден на раѓањето на Гоце Делчев
-Полагање свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на Делчево по повод годишнина од
раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев;
-Реферат во чест на Гоце Делчев-подготвен од КУД „Гоце Делчев“;
-културно-уметничка програма „ Во чест на Гоце“ (концерт на КУД „Гоце Делчев“, настап на музички групи
и уметници);
-литературен конкурс во соработка со ЈЛБ „Илинден“ и образовните институции во градот;
-изложба на уметнички дела/историска изложба.
Учесници на настанот: претставници од Локалната самоуправа, Совет на Општина Делчево, претставници
на политички партии, институции, здруженија на граѓани;
Место на настанот: споменик на Гоце Делчев во центарот на градот Делчево/ Спомен-дом АСНОМ
Полагање свежо цвеќе пред гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје
Учесници: Делегација од Општина Делчево
Место на настанот: црква „Св. Спас“ во Скопје
2.3 Февруарски поход
По повод одбележување годишнина од тактичко-оперативните дејства на Народноослободителната војска
на Македонија познати како Февруарски поход, а спроведени на територијата на источна, централна и
западна Македонија, опфаќајки ја и планината Голак, како стратешка позиција, Општина Делчево
традиционално организира настан со кој оддава почит и признание за жртвата на храбрите борци и
нивното наследство потенцирајќи го успешното изведување на Февруарскиот поход кое имало големо
политичко и воено значење за НОВ во Македонија, воопшто.
Датум: Февруари, втората половина од месецот
Одбележување 78 години од Февруарскиот поход
-

Активности по повод одбележување годишнина од Февруарскиот поход:
Планинарски марш „По врвиците на Февруарскиот поход на Голак“
Полагање свежо цвеќе пред спомен-плочата поставена на Голак
Реферат за улогата и значењето на Февруарскиот поход
Доделување благодарници за учество на планинарскиот марш;

Опис: По повод Февруарскиот поход, Општина Делчево традиционално организира планинарски
марш „По врвиците на Февруарскиот поход“ на која учество земаат планинарски друштва од регионот, како
и претставници на институции, здруженија на граѓани и физички лица од Делчево и од соседните општини.
Пред спомен-плочата поставена на планината Голак, се оддава почит на загинатите борци.
Учесници
- Претставници на Општина Делчево, претставници од Советот на Општина Делчево, претставници
од политички партии, институции, здруженија на граѓани, граѓани.
Место на настанот- Спомен-плоча на планината Голак
2.4 Априлијада

Традиционално на 1 април на меѓународниот ден на шегата, Општина Делчево во партнерство со
образовните институции од градот и детската градинка, организира дефиле под маски. Настанот има
ревијален карактер.
Датум 1 април
Активности
-организирање дефиле низ улиците во центарот на градот
- на летната сцена настап на групните и поединечните маски
-обезбедување озвучување и забава на отворено
Учесници – ученици од образовните институции од градот и децата од детската градинка „Весели
цветови“
Место на настанот пред летната сцена
2.4 Велигденска изложба
Датум: Велики четврток
По повод големиот верски празник Велигден, Општина Делчево традиционално организира
„Велигденска изложба“ на која се анимираат за учество училишта, институции, здруженија на граѓани,
граѓани. Со цел да се поттикне креативноста на учениците и, воопшто, на учесниците, Општина Делчево
доделува три награди на најдобрите декорации. Оценувањето го врши Комисија избрана од Комисијата за
организирање културни настани и манифестации. Настанот има продажено-хуманитарен карактер.
Активности
- Избор на најубави велигденски декорации (обоени јајца, цртежи, велигденски декорации на
штанд);
- Доделување награди на најдобрите декорации;
- Доделување благодарници на учесниците;
- Хуманитарна продажба на велигденските изработки на штандовите од учесниците;
- Обезбедување озвучување и водител на програма;
- Формирање Комисија за оценување на штандовите за награди;
- Соопштение до медиумите за настанот.
- Информација за настанот до медиумите.
Учесници
-Училишта, градинка, институции, здруженија на граѓани, заинтересирани граѓани.
Место на настанот
-Летна сцена пред Спомен-дом АСНОМ/фоаје на Спомен –дом АСНОМ.
2.6 Одбележување на денот на убиството на Гоце Делчев
Датум 4 Мај
По повод смртта на револуционерот Гоце Делчев, 4 мај, Општина Делчево организира настан пред
споменикот на Гоце Делчев во центарот на градот.
Активности по повод одбележувањето на смртта на Гоце Делчев
-

Положување букети свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на Делчево;
Реферат за ликот и делото на Гоце Делчев, подготвен од КУД „Гоце Делчев“;

Учесници

-

Претставници од Општина Делчево, претставници од Советот на Општина Делчево, претставници
од политички партии, институции и здруженија на граѓани.

Место
-Пред споменикот на Гоце Делчев во центарот на градот
Делегација од Општина Делчево во црквата „Св Спас“во Скопје
Активност
Полагање свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата „Свети Спас“во Скопје.
Учесници: делегација од Општина Делчево
Локација: гробот на Гоце Делчев , црква „Св.Спас“ Скопје
2.7 Одбележување на Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа
Датум 9 Мај
По повод 9 Мај, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа, Општина Делчево организира
пригодна свеченост со цел одбележување на двата значајни настани од поновата историја.
Активности по повод Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа
-Полагање свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во центарот на Делчево;
-Реферат;
Учесници: претставници од Општина Делчево, Советот на Општина Делчево, политички партии,
граѓански организации, институции, КУД „Гоце Делчев“ од Делчево.
Локација: Споменик на паднатите борци во центарот на градот.
2.8 Одбележување годишнина од Разловечкото востание
Датум 20 мај (или викенд во втората половина од мај)
Општина Делчево традиционално организира настан во селото Разловци со цел да се одбележи
значајниот датум од предилинденскиот период и од првото вооружено Востание на македонскиот
народ кое било организирано од локалните жители на 20 мај 1876 година.
Активности:
-Организирање планинарски марш „Разловечко востание“;
-Изложба во спомен –домот „Разловечко востание“ во Разловци;
-Положување свежо цвеќе пред спомен-плочата на Поп Стојан;
-Културно-уметничка програма;
-Реферат;
-Доделување благодарници на учесниците
-Ручек за гостите и планинарите.
Учесници: Претставници од Општина Делчево, Советот на Општина Делчево, претставници од
локални и национални институции и фирми, претставници од политички партии, граѓански
организации, планинарски друштва, соработници на Општина Делчево, граѓани на Општина
Делчево и од селото Разловци, поканети гости од претставници од Владата на РМ, гости од соедни
општини до Македонија и држави, медиуми.
Локација: дворот на црква „Св. цар Константин и царица Елена“и спомен-домот „Разловечко
востание“ во с. Разловци.
2.9 Одбележување на 24 Мај-Денот на сесловенските просветители Кирил и Методиј

Опис: Општина Делчево го одбележува Денот на сесловенските просветители, светителите Кирил
и Методиј, 24 Мај, како заштитници на градот Делчево. По тој повод, традиционално се организираат низа
настани од областа на културата
По тој повод, како град што ги слави солунските браќа како свои заштитници, Општина Делчево
во својата Годишна програма за култура планира да организира повеќе манифестации со кои ќе се
промовира и афирмира делото на сесловенските просветители:
- Организација на концерт (настап на хор, инструменталисти, артисти и сл).;
-Организација на изложба;
-Промоција на книги;
-Во соработка со ЈЛБ „Илинден“ организација на саем на книги;
-На 24.05.2022- во соработка со Брегалничката епархија се организира Света литија до црквата
параклис „Свети Климент Охридски“.
Учесници: Претставници од Општина Делчево, членови на Советот на Општина Делчево,
претставници од МПЦ-Брегалничка епархија, претставници од политички партии и здруженија на
граѓани, научни работници од областа на историјата и филологијата, просветни работници,
претставници од институции и фирми, како и граѓани.
Место на настанот: Спомен-дом АСНОМ
2.10 Одбележување годишнина од Илинденското востание
Датум 2 Август
Општина Делчево традиционално организира активности со цел достојно одбележување на
годишнината од Илинденското востание.
Активности:
-Изработка на покани;
-Положување свежо цвеќе;
-Реферат;
-Поддршка на одбележувањата на Илинден во с. Ѕвегор (организација на културно-уметничка
програма).
Учесници: Претставници од Општина Делчево, Совет на Општина Делчево, претставници од
политички партии и здруженија на граѓани, локални институции, фирми и граѓани на Делчево.
Место: Споменик на Гоце Делчев во центарот на градот и споменик на паднатите борци во
центарот на градот; црквата „Св.Илија“ во с. Ѕвегор.
2.11 Делчевско лето
Датум од 01.07. 2022 до 15.09. 2022
Општина Делчево во текот на летниот период и во соработка со други институции, бизнисзаедницата, нво-секторот, надлежното Министерство за култура, институции и здруженија од
областа на културата, ќе организира низа настани од областа на културата со цел да се збогати
културната понуда во летниот период при што се очекува присуство на граѓани од Делчево, наши
иселеници и граѓани од соседните општини.
Активности:
-организирање целовечерни концерти на познати музички ѕвезди од естрадата;
-организирање целовечерен концерт од областа на класичната музика;
-организирање концерти од областа на фолклорот;
-организирање изложби;
-организирање промоции на книги и други дела;

-поддршка на млади уметници и автори;
-изработка на покани;
-изработка на плакати;
-организирање летно кино;
-промоции на културно наследство;
-драмски претстави;
-обезбедување ручек и спиење за гостите.
Учесници: музички ѕвезди, музички состави, културно-уметнички друштва, поети, ликовни
уметници, солисти, театри и сл.
Место на настанот: Летна сцена и Спомен-дом АСНОМ
2.12 Голачки фолклорни средби
Датум 8 август
Во пресрет на верскиот празник Свети Пантелејмон, Општина Делчево во соработка со НУЦК
„Никола Јонков Вапцаров“ и Министерството за култура, ги организира традиционалните „Голачки
фолклорни средби“ на летната сцена на врвот Чавка на планината Голак покрај манастирот
посветен на Свети Панталејмон.
Активности
-Подготовка на покани и плакати;
-Покани до фолклорни друштва од земјава и странство;
-Информација до медиуми;
-Организација на превоз за фолклорните друштва и гостите;
-Озвучување
-Поставување тезги со храна и пијалоци, како и ракотворби
-Сместување на гостите од странство
-Угостителски услуги
Учесници
Домашни и странски фолклорни друштва, претставници од Општина Делчево и од Советот на
Општина Делчево, претставници од политички партии, локални институции, фирми, здруженија на
граѓани и граѓани на Делчево и поширокиот регион.
Место Планина Голак, месност Чавка
2.13 Одбележување на Денот на ослободувањето и независноста на Република Македонија
Датум: 7 Септември, Ден на ослободување на Делчево и 8 Септември, Ден на независноста на Р.
Македонија
Активности:
-полагање свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во центарот на градот;
-Свечена седница на Советот на Општина Делчево;
-прием на делегации кај градоначалникот;
-доделување награди и признанија на заслужни граѓани;
-коктел за гости;
-организирање културно-уметничка програма;
-организирање меѓународни спортски натпревари во ракомет.
-избор на најубаво уреден двор.
Учесници:
Претставници од Општина Делчево и Советот на Општина Делчево, претставници од локални
инстутиции, политички партии, здруженија на граѓани, граѓани на Општина Делчево, поранешни
градоначалници и претседатели на Советот и советници и др.

Место: Спомен- дом АСНОМ
Споменик на паднатите борци-центар на Делчево
2.14 Делчево-фест и Пијанечко-малешевска свадба
Датум -првата сабота од септември
Општина Делчево е партнер во традиционалната културна манифестација „Пијанечко-малешевска
свадба“која е дел од меѓународниот фестивал „Делчево-фест“ во организација на КУД „Гоце
Делчев“ од Делчево, чија цел е сочувување од заборав на старите свадбарски обичаи и настан кој
има регионално значење и е во насока на промоцијна на регионот, како и сочувување на
традицијата и фолклорот.
Активности:
-организација и подготовка на традиционалната свадба;
-подготовка и дистрибуција на покани;
-обезбедување подарок за зетот и невестата на традиционалната свадба;
-прием кај градоначалникот на гостите и сватовите;
-ручек за сватовите и делегациите.
Учесници: КУД „Гоце Делчев“ од Делчево, културно-уметнички друштва од земјава и странство,
делегации од соседните општини, претставници од Општина Делчево и Советот на Општина
Делчево, заинтересирани граѓани, претставници на нво-секторот, бизнис-секторот и др.
Место на настанот: летна сцена пред спомен-домот АСНОМ
2.15 Денови на пијанечката слива
Датум- средина на септември
Општина Делчево традиционално го организира настанот „Пијанечки денови на сливата“ со цел
промоција на сливата и преработки од сливата, како еден од најзастапените земјоделски
производи кај нас.
Активности:
-подготовка на покани и плакати
-покани за учесници на настанот
-обезбедување штандови за учесниците за промоција на производи од слива
-награди за најдобро уредени штандови и производи
-награди за најдобра сливова ракија
-печатење промотивен материјал
-обезбедување озвучување
-благодарници за учесниците
-Вредноста на наградата изнесува: - 4.000 денари за освоено прво место за највесела ракија; - 3.000
денари за освоено второ место за највесела ракија; - 3.000 денари за најсладок мармалад(слатко);
3.000 денари за најубав штанд.
Учесници:
Претставници од Општина Делчево и Совет на Општина Делчево, институции, здруженија на
граѓани, земјоделски здруженија и поединци.
Место на настанот: пред спомен-дом АСНОМ
2.16 Ден на Востанието на Република Македонија и Ден на борецот

Датум 11 Октомври
Општина Делчево традиционално го одбележува Денот на Востанието и Денот на борецот
организирајќи пригодна програма.
Активности:
-покани за одбележување на настанот
-букети свежо цвеќе
-реферат за условите на изведување на Востанието и неговата улога во НОВ на македонскиот
народ;
-концерт;
-изложба;
Учесници: Претставници од Општина Делчево и од Советот на Општина Делчево, претставници од
политички партии, локални институции и здруженија на граѓани и членовите од КУД „Гоце
Делчев“ и граѓани.
Место: Споменик на паднатите борци во центарот на градот
2.17 Одбележување на Денот на македонската револуционерна борба
Датум 23 Октомври
Општина Делчево со пригодни настани го одбележува 23 Октомври, Денот на револуционерната
борба.
Активности:
-покани за одбележување на настанот
-букети свежо цвеќе
-реферат
-концерт
-изложба.
Учесници: Претставници од Општина Делчево и од Советот на Општина Делчево, претставници од
политички партии, локални институции и здруженија на граѓани и членовите од КУД „Гоце Делчев“
и граѓани.
Место: Споменик на Гоце Делчев во центарот на градот
2.18 Новогодишна програма
Датум 20-12.- 15.01
Традиционално, Општина Делчево организира настани по повод новогодишните празници.
Активности:
-новогодишна детска програма;
- новогодишни и божиќни концерти;
-ликовни изложби;
-драмско претстави;
-промоции.
3.

Финансиски дел

3.1 Преглед на настани предвидени во Програмата за култура за 2022
Табела 1
Реден бр.
1.

Настан

Месец на одржување

Буџет во денари

Свежо цвеќе за одбележување
годишнини и значајни настани и за

Цела година

20.000,00

2.

други поводи
Културно наследство –обичај под
маски Сурва

14 јануари

10.000,00

4

Февруарски поход

февруари

6.000,00 ден

5.

Априлијада

1 април

10.000,00

6.

Велигднеска изложба (награди за
штандови)

Велики четврток април/мај

6.000,00

7.

мај

30.000,00

24 мај

30.000,00

август

10.000,00

10.

Одбележување годишнина од
Разловечко востание (превоз, ручек
за гости и планинари)
Одбележување на патронот Св.Кирил
и Методиј (авторски хонорари за
уметници)
Одбележување 2 Август –Илинденподдршка во с. Ѕвегор
Делчевско лето-

Јули/август

200.000,00

11.

Голачки фолклорни средби

август

30.000,00

12.

Одбележување на Денот на
ослободување и Денот на
независноста
Пијанечко-малешевска свадба
(подарок-ручек на сватови)

септември

30.000,00

септември

40.000,00

септември

30.000,00

15.

Ден на пијанечката слива (награди,
промотивен материјал )
Новогодишна/божиќна програма

Декември/јануари

50.000,00

16.

Печатење плакати, покани

Цела година по повод

15.000,00

17.

Набавка на тенди (2)

18.

Изложби на уметнички дела /
историски изложба

8.

9.

13.

14.

Вкупно

20.000,00
150 години од раѓањето ан
Делчев;
Св. Кирил и Методиј

30.000,00

567.000,00

Табела 2

Настан
Буџет

1.

Други договорни услуги

100.000,00

2.

Непредвидени трошоци

100.000,00

Вкупно

200.000,00

(табела 1+2)

767.000,00

Вкупно
3.2 ФИНАНСИРАЊЕ на активностите по Програмата
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата
на Буџетот на Општина Делчево предвидени за 2022 година, средства од Буџетот на Република Северна
Македонија, спонзорства и донации.
При реализацијата на Програмата ќе се гради партнерство и ќе се обезбедат средства од други
извори на финансирање:
1. Министерството за култура на Република Северна Македонија;
2. Трговски друштва и јавни претпријатија;
3. Фондации;
4. Други правни и физички лица, заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
7. Други извори.
Бр.09- 153/1
25.01.2022
Делчево

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

6. Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 5. седница, одржана на ден
25.01.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за
промоција и комуникација со јавноста за 2021 година на Општина Делчево
1.Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за промоција и комуникација со
јавноста за 2021 година на Општина Делчево
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-154 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 г.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов ,с.р.

7.

ПРОГРАМА
за комуникација со јавноста и промоција на
Општина Делчево за 2022 година
I ВОВЕД
4.

Појдовна основа на Програмата за комуникација со јавноста и промоција на Општина
Делчево

Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации меѓу Општината и
целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од најзначајните сегменти од
функционирањето на една локална самоуправа согласно со највисоките европски и светски стандарди.
Со цел да ги зајакне капацитетите за достигнување на стандардите во областа на комуникацијата
со јавноста, отчетноста и транспарентноста во работењето, Советот на Општина Делчево усвојува
Програма за активностите на Општина Делчево во областа на комуникацијата со јавноста и промоција на
Општина Делчево градена врз основа на Стратегијата за надворешна комуникација за периодот 20202024, усвоена на 34 Седница на Советот на Општина Делчево, јануари 2020 г (бр 09-51/1).
Програмата овозможува идентификација на приоритетите во рамките на сложениот процес на
комуникација со јавноста, како и јасно лоцирање на расположивите капацитети на овој план.
Освен интензивната комуникација со претставниците на средствата за јавно информирање,
Програмата овозможува реализација на значајни активности за презентација и промоција на резултатите
на Општината, како и подготовка на неопходен промотивен материјал за граѓаните.
Општина Делчево активно е вклучена и во Мрежата за односи со јавност на ЗЕЛС од каде се
добива максимална поддршка во работата на ова поле, соодветни обуки и учество на работилници со цел
надградба на капацитетите.
Успешните практики на планот на комуникацијата со јавноста, како и лоцирањето на критичните
точки, каде е неопходна интервенција, налагаат усовршување на Програмата во контекст на јасно
детерминирање на планот на активности. Воедно, тековниот процес на стандардизација и воведувањето
на стандардот за квалитет ИСО 9001-2015 во работењето на општинската администрација, значително ќе
помогне во детектирање нa „тесните грла“ во работењето и во внтарешната комуникација што, очекувано,
ќе има позитивно влијание во остварување на крајната цел - подобрена транспарентност и отчетност на
Општина Делчево.
Токму поради комплексната природа на активностите во областа на односите со јавноста, оваа
Програма претставува флексибилен документ кој континуирано ќе се развива врз основа на
понатамошните искуства.

1.2 Оправданост / Законска основа
Програмата за комуникација претставува рамка во која се предвидуваат активности насочени кон
одржување редовна и навремена комуникација со јавноста за подобрување на информираноста за
работењето на Општината и за сите други прашања од интерес на локалната заедница.

Основната функција на Програмата за промоција и комуникација со јавноста е да ги определи
начините на пренесување и видот на информациите за работата на Единицата на локалната самоуправа
внатре и надвор од неа.
Програмата ги дефинира активностите и алатките со кои тие ќе се спроведат. Таа опфаќа и мерки
за постојано ажурирање и подобрување. За спроведување на Програмата ќе се користат расположливите
човечки и финансиски ресурси. Во насока на унапредување на комуникацијата, за одредени активности
ќе се користат и дополнителни ресурси.
Програмата ќе ја спроведува општинската администрација во координација со лицето одговорно
за односи со јавноста, под раководство на градоначалникот на Општината. По потреба, Програмата ќе се
ажурира, во насока на подобрување на нејзиното остварување.
Обврската на Општина Делчево за информирање на јавноста произлегува од членот 8 од Законот
за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002), како и одредби во Законот за буџетите, Законот за
јавен долг, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и др., како и Глава VIII
Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации од јавен карактер (член 109 до 118 ) од
Статутот на Општина Делчево (број 07-2791/1 од 2013).

II ПРИНЦИПИ НА КОМУНИЦИРАЊЕ СО ЈАВНОСТА



Комуникација со јавноста заснована на активна транспарентност

Активната транспарентност- подразбира објавување информации на сопствена иницијатива на
институциите, без притоа за тие информации некој да има доставено до нив официјално барање за
слободен пристап.

Проактивното објавување информации опфаќа обелоденување на:
-

Информации за регулативата и за одлуките на властите со што се остварува правото на граѓаните
да бидат информирани за своите права и обврски во општеството;
Информации коишто им се потребни на граѓаните за да бараат одговорност од властите;
Информации коишто им се неопходни на граѓаните за да можат да учествуваат во процесот на
донесувањето одлуки и
Информации коишто им се потребни на граѓаните за да можат да пристапуваат кон услугите што
ги нудат јавните институции.

Проактивно објавените информации треба да бидат лесно достапни и разбирливи, да можат да се
употребат, да бидат релевантни и да се ажурираат редовно.

Со објавување информации на проактивна основа, Општина Делчево ќе остварува корист по неколку
основи:
-

активната транспарентност ќе помага за поодговорно трошење на јавните пари;

-

ќе се промовираат принципите на добро владеење и интегритет;
институцијата ќе биде поефикасна, бидејќи подобро ќе управува со информациите со коишто
располага.
се дава придонес во борбата со лажните вести- вистинска и точна информација наспроти лажните
и непроверени информации;
отворено се поддржува борбата против корупцијата.

1. Активната транспаретност подразбира едноставен и брз пристап до информации од Општина
Делчево:
- на веб-страницата да има посебен оддел за пристап до информации, кој ќе се наоѓа на
основното мени, на почетната страница;
- на веб-страницата да има објавена листа на информации со кои располага институцијата;
- да се објавуваат прописи кои се однесуваат на надлежноста на Општината како имател на
информации;
- да се објавуваат предлог-програми, програми, стратегии, ставови, мислења, студии и др.слични
документи од надлежноста на Општината;
- Општината да објавува информации за своите надлежности;
- да е објавен Статутот наОпштината.

2. Активната транспаретност подразбира пристап до информации за надлежноста и за услугите
на Општината. Тоа значи објавување на:
- службени гласници на Општината;
- дневните редови за седниците на Советот на Општината;
- одлуките на Советот на Општината;
- услугите што ги дава Општината;
- организациската структура (шема, органограм) на Општината;
- имињата на вработените/раководителите (со контакти);
- решенија во управна постапка;
- информативен билтен или друг облик на информирање.

3. Буџетска и финансиска транспарентност се постигнува со објавување на:
- Буџетот на Општината;
- буџетски календар;

- завршна сметка на Буџетот;
- квартални извештаи за извршување на Буџетот во претходната година;
- граѓански буџет;
- огласи за јавни набавки;
- тендерски документации за огласите;
- годишен план за јавни набавки за претстојната година;
- известувања за склучени договори од јавни набавки.

4. Активната транспаретност, значи лесен и едноставен пристап до информации за
специфичните надлежности на општините што значи објавување информации за:

- работата на органите на Општината, комисиите на Советот и јавните служби и за плановите и
програмите кои се од значење за развојот на општината;
- ГУП и ДУП-ови;
- урбанистичкото планирање (одобренија за градба);
- заштита на животнатасредина;
- локалниот економски развој;
- комуналните дејности;
- културата;
- спортот и рекреацијата;
- социјална заштита и заштита на деца;
- образованието;
- здравствената заштита;
- мерките за заштита и спасување на граѓаните;
- противпожарната заштита;
- надзорот на вршењето на работите од надлежност на Општината;
- стапката на данокот на имот што ја пропишува Општината;
- надоместокот за уредување градежно земјиште;
- еднакви можности на жените и мажите.



Комуникацијата со јавноста што ќе ја спроведува Општина Делчево е составен дел од сите
активности на Општината;



Процесот на комуникација е јасен и разбирлив;



Комуникацијата е навремена;



Комуникацијата е отворена, чесна и искрена;



Информациите се вистинити и достапни до сите;



Комуникацијата е двонасочна меѓу Општината и сите целни групи.

III ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел:
Одржување редовна и навремена комуникација со јавноста за подобрување на информираноста
за работењето на Општината и за сите други прашања од интерес на локалната заедница.
Специфични цели:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отвореност и транспарентност во служба на граѓаните- зголемување на задоволството на
граѓаните од работењето на Општината;
Двонасочна комуникација -поголема вклученост на граѓаните во активностите од заеднички
интерес и во процесот на донесување одлуки во насока на градење имиџ на отворена општина;
Обезбедување комуникација и распространување на информациите за посебни целни групи;
Подобрување на системот на внатрешна комуникација и информираност;
Подобрување на квалитетот на комуникациските капацитети на Општината.
Комуницирањето во улога на промоција на Општина Делчево и нејзино активно вклучување
во реализација на кампањи со цел подигање на јавната свест кај граѓаните за поедини
прашања во општеството.

IV АКТИВНОСТИ

 За остварување на специфичната цел 1: Отвореност и транспарентност во служба на
граѓаните- Зголемување на задоволството на граѓаните од работењето на Општината, ќе
се преземат следниве активности:
1. Редовно и навремено информирање на граѓаните за работењето на Општината (за тековни
проекти, планови за нови проекти и политики, законски обврски на граѓаните, манифестации, законски
измени, резултати од сработеното, за работата на Советот и др.) - подразбира систематизиран проток на
информации до сите граѓани како корисници на услуги од локалната самоуправа, како и на медиумите
како моќни алатки за пренесување на информациите. Ваквото информирање се одвива непрекинато, во
текот на целата година.
2. Редовно собирање мислења и впечатоци од целните јавности и анализа на податоците со цел
подобрување на услугите и работата на општинската администрација.

 За остварување на специфичната цел 2: Поголема вклученост на граѓаните во
активностите од заеднички интерес и во процесот на донесување одлуки во насока на
градење углед на отворена општина, ќе се преземат следниве активности:
1.

Поттикнување на граѓаните за учество во креирањето на Буџетот - значи навремено
информирање, заради вклучување на јавноста во процесите на одлучување. Информациите се
подеднакво значајни за сите граѓани, невладините организации, месните и урбаните заедници,
бизнис-секторот, а се пласираат во фази, според календарот за буџетирање на општините.

2.

Поттикнување на поголема вклученост на граѓаните во донесување стратешки документи –
ваквата активност дава простор за демократизација, чувство на граѓаните дека се активен сегмент
во општествените процеси со право и можност да влијаат при создавањето на суштинските
документи, програми, планови, одлуки... Информациите во форма на повици ќе бидат упатувани
пред процесите на креирање.

3.

Поттикнување поголемо учество на граѓаните на манифестациите од заеднички интерес комуницирањето со повеќе целни групи ќе се одвива преку кампањи за манифестациите кои
временски треба да започнат 30 дена пред почетокот на манифестациите.
 За остварување на специфичната цел 3: Обезбедување комуникација и
распространување на информациите по мерка на посебните целни групи, ќе се преземат
следниве активности:

1.

Општината секогаш ќе ги зема предвид спецификите на секоја од целните јавности:
навиките на информирање, јазикот и начинот на обраќање, потребите и интересите и сл.
Подигање на свеста и информирање на граѓаните за даночните обврски кон Општината –
ваквата активност значи редовно информирање за начинот на остварување на сопствените
приходи на Општината и мотивирање на даночните обврзници и бизнис-секторот за плаќање на
обврските. Пренесувањето на овие информации ќе се врши со помош на електронските алатки и
наменски информативни летоци. Во соработка со донатори, Општина Делчево планира
инсталирање посебен софтвер за е-даноци со што значително ќе се зајакне даночната
транспарентност.

2.

Одржување информативни средби со посебни целни групи – опфаќа директни средби со
одредени целни групи: бизнис-секторот, хендикепирани лица, пензионери, невработени,
невладини организации и други, за што најчесто се користат настани или посебни поводи.
Временската реализација се одредува по потреба, а за дел од нив е постојана – секојдневна.

3.

Зголемување на информираноста на граѓаните од руралните и урбаните средини преку
подобрување на директната комуникација

 За остварување на целта - Подобрување на системот на внатрешна комуникација и
информираност, ќе се преземат следниве активности:
1.

Редовно информирање на внатрешната јавност за случувањата во Општината.
Комуницирањето внатре, во Единицата на локалната самоуправа, по хоризонтала и по вертикала
ќе биде секојдневно, по одредени или пропишани постапки и процедури, а во најголема мерка
со помош на електронски алатки или директна комуникација и одржување стручни колегиуми.

2.

1.
2.
3.

Стандардизација на квалитетот на услугите ИСО 9001-2015- Со имплементирањето на
меѓународниот ИСО– стандард во работењето на Општината, ќе се овозможи создавање
современа инфраструктура и ефикасни јавни услуги за потребите на јавниот и приватниот
сектор. Имплементирање на ISO 9001:2015 во работењето на Општина Делчево ќе овозможи
идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на граѓаните, со што на
ефективен и ефикасен начин се реализираат, одржуваат и подобруваат општите перформанси и
можности за одржлив развој на Општината. Истовремено, ќе се овозможи зајакнување и
промовирање на релациите на партнерства меѓу јавниот и приватниот сектор, искористување на
локалните ресурси, како и развивање на образованието, културата, спортот и заштитата на
животната средина во насока на подобрување на квалитетот на живеење во Општината.

 За остварување на специфичната цел 5: Подобрување на квалитетот на комуникациските
капацитети на Општината, ќе се преземат следниве активности:
Подигање на капацитетот за комуницирање; Општината ги сервисира информациите и ги
прави јавни и има редовна комуникација.
Унапредување и следење на квалитетот на средствата за комуникација.
Развивање механизми и алатки за двонасочна комуникација
 За остварување на специфичната цел бр.6. која се однесува на промоција на
Општина Делчево, односно промоција во севкупна смисла на надлежностите на ЕЛС.
Целта на оваа Програма е да обезбеди плански пристап во организирањето и
спроведувањето кампањи за промоција на Општина Делчево во текот на 2022 година.
Секоја кампања, поради природата на проблемот или темата што ја третира, бара
поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне
интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за Општината и услугите со кои
Општината може да им помогне. Вклучувањето на промоцијата во буџетското планирање,
овозможува достигнување конкретни и мерливи резултати преку активности за
подготовка и издавање брошури чија цел е презентација на резултатите и стратешките
заложби за развој на локалната заедница. Промоцијата, исто така, овозможува интензивна
соработка и размена на идеи со бизнис-заедницата и граѓанскиот сектор што е уште една
придобивка за Општина Делчево.

VI ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1.

Подготовка и дистрибуција на печатен промотивен материјал за Општина Делчево /електронска
верзија -извештај за работата на Општината-транспарентност и отчетност.

2.

Подготовка и реализација на Кампања „Заедно до поубаво Делчево"- Кампањата ќе се реализира
во текот на целата година. Целта на оваа кампања е да се промовира индивидуалниот придонес за
разубавување на градот, а Општината да го вреднува нивниот труд. Во рамките на кампањата се
предвидени следните активности:
-„Избор на најубаво уреден двор во Делчево" (обезбедување награди, плакати, флаери,
изработка на рекламен тв и радиоспот);
-активности за јакнење на волонтеризмот- како форма со која се поттикнува волонтеризмот кај
младите за реализација на активности (за разубавување на градот, санирање на оштетена урбана
опрема, бојадисување огради, клупи и сл.) со цел секој да даде свој придонес во зачувување на
јавното добро и да се промовира општествена одговорност.

3.

Промотивни активности поврзани со работата на Општината од областа на
урбанизмот,
комуналната хигиена, даноците и таксите, заштитата на животната средина, културата,

4.

природното, историското и културното наследство, образованието, работата на Советот на
Општината и сл. Активностите планирани во овој дел ќе се реализираат во текот на целата
календарска година.
Активности по повод 5 Март, Ден на енергетската ефикасност (изработка видеоматеријал,
пласирање информации за значењето на енергетската ефикасност, практикување енергетска
ефикасност во јавните институции во Делчево).

5. Одбележување на Светскиот ден на водите 22 Март - Како Општина во која се спроведува големиот
проект „Водоснабдување на Делчево“ (проект поддржан од Швајцарската Конфедерација и
Министерството за животна средина на РСМ) ќе се спроведе кампања која ќе има за цел да се истакне
значењето на водата и нашата обврска за рационално користење. Се планираат неколку активности,
како квиз, предавања, изработка на рекламен материјал и сл, а ќе бидат вклучени ученици од
основните училишта, професори и сл.
5. Промотивни активности за планираните акции за пошумување „За почист воздух“ (изработка
на флаери, соопштенија, прес-конференции). Исто така, во соработка со Општинскиот инспекторат ќе се
преземат активности поврзани со заштитата на амбиенталниот воздух и укажување на штетноста од
користење разни средства и материјали како огревни средства.
6. Промотивни активности за поголема безбедност во сообраќајот-преку предвидени кампањи
на ОСБСП Делчево. Превентивните кампањи и активности се предвидени во Годишната програма на
ОСБСП Делчево, а ќе се спроведуваат во текот на целата календарска година. Планирани се соопштенија,
прес-конференции, изработка на флаери и др. промотивен материјал. Целта е да се подигне јавната свест
во делот на безбедното и одговорно учество во сообраќајот.
7. Организирање промотивен настан Бизнис-форум- презентација на потенцијалите за развој на
Општина Делчево пред бизнис-заедницата од Делчево, но и од цела држава, како и од соседните држави,
иселениците и сл.а. За таа цел ќе се изработи промотивен материјал, исто така, ќе се одржат и пресконференции, јавноста ќе се анимира и со давање изјави и со соопштенија до медиумите и на
општинската веб-страница. Активностите за оваа промотивна активност се планирани да се реализираат
во текот на август.
8. Организирање кампања „Денови на хуманост“ по повод 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со
посебни потреби. Кампањата е со цел да се подигне свеста кај граѓаните за потребите од инклузивност на
лицата во општеството, но и да се промовира филантропијата како алатка за општествената одговорност
на претпријатијата. Во рамките на кампањата ќе се реализира повеќе активности со кои ќе се овозможи
инклузивност на лицата со попреченост: ликовна колонија, продажна изложба, детски претстави,
спортски натпревари и сл. Вентралниот настан ќе се организира на 3 Декември. Кампањата ќе се
реализира во соработка со локалните образовни институции, НУЦК „Н. Ј. Вапцаров“, ЈЛБ „Илинден“, НВОсектор и Дневниот центар за лица со посебни потреби од Делчево. За таа цел ќе се изработи промотивен
материјал, а ќе се одржат и прес-конференции.
9. Активности поврзани со буџетската транспарентнот- Организација на форуми на граѓаните за
изработка на Буџетот на Општина Делчево. Подготовка на пропаганден материјал, прес-конференции,
соопштенија, изработка на граѓански буџет и негово популаризирање во медиумите и на општинската
веб-страница. Објавување на сите буџетски документи на веб-страницата, отчети за работата и сл.
Активностите ќе се реализираат во текот на целата година.
10. Промоција на активностите за родова еднаквост на Општина Делчево. Организирање пресконференции, изјави, информации, соопштенија, трибини, јавни дебати и користење други медиумски
алатки со цел информирање на јавноста за значењето на родовата еднаквост. Теми:

- Зајакнување на свеста на жените за континуирана грижа и заштита на сопственото здравје;
- Промовирање на родовиот концепт и еднаквите можности на жените и мажите во општеството и
семејството, потребата од рамноправно учество на жените и мажите во одлучувачките процеси,
политичкиот и јавниот живот во локалната заедница
- Влијанието на климатски промени врз квалитетот на животот на жените и мажите
- Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базирано
насилство
- Интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти, родово одговорно
буџетирање согласно методологијата и согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите;
11. Промоција на активностите на Советот на млади на Општина Делчево.
Треба да се има предвид дека листата на активности сублимирани во поимот „промоција"
зависат од многу фактори, како на пример, од видот на активноста што се промовира или целта што
сакаме да ја постигнеме што оди во прилог на флексибилноста на Програмата. Овој дел од Програмата ќе
се работи во партнерство со други локални институции, бзинис-секторот и НВО-секторот. Реализацијата
на програмата зависи и од препораките на Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство
поврзани со актуелната пандемија од ковид-19.

ЦЕЛНИ ГРУПИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Граѓаните на Општина Делчево;
Урбани и месни заедници;
Медиуми (локални, регионални и национални);
Бизнис-заедница;
Општинска администрација;
Земјоделци;
Потенцијални инвеститори;
Туристички организации;
Невработени;
Граѓански сектор;
Студенти и ученици;
Донатори;
Маргинализирани групи;
Институции;
Пошироката јавност и др.

КАНАЛИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА
Со цел да оствари редовна и непречена комуникација, Општина Делчево во 2022 година, а во
време на дигитална ера, ќе се фокусира на новите, современи електронски средства за информирање,
кои се покажуваат како моќни и поекономични алатки за пренесување на информациите. Со оглед на
разновидноста на целните групи, Општина Делчево ќе ги користи и основните, веќе постојни канали за
комуникација:
1.Традиционални и нови медиуми

Општина Делчево како свои канали за комуникација ќе ги користи локалните и регионални
медиуми, дописниците на националните медиуми, медиумите што ја покриваат териоторијата на целата
држава (телевизии и радиостаници со национална концесија, дневни весници, магазини и др.),
информативни портали, социјални мрежи и др. Како алатки за комуникација со новинарите и медиумите
ќе користи: прес-конференции, изјави, соопштенија, интервјуа и гостувања во емисии, посети на
новинари, брифинзи за новинари, огласување, снимки од седниците на Советот на Општина Делчево.
2. Печатени материјали: општински весник, отчет, публикации, извештаи, летоци, брошури, плакати.
3. Електронски средства: веб-страница на Општина Делчево, фејсбук-страница и фејсбук-профил на
Општината, е-пошта или е-известувања, е-изданија.
4. Директни контакти: средби и состаноци со градоначалникот и општинската администрација, јавни
расправи, собири (преку месните и урбаните заедници), дебати, настани (свечености).
5. Други канали: огласна табла, сандаче за поплаки, пофалби и предлози, промотивни материјали.
За остварување на внатрешната комуникација ќе се користи:
1.

2.
3.
4.

Лична комуникација: колегиуми, состаноци на ниво на сектори и одделенија, состаноци меѓу
сектори и одделенија, состаноци ‘еден на еден’, друштвени собири (забави, прослави, награди и
признанија и сл.), состаноци на сите вработени.
Писмена комуникација: општинско гласило, огласна табла.
Електронска пошта
Споделени ресурси на интерна мрежа

ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ И РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2022 г.
За активностите за реализација на Програмата за промоција и комуникација во 2022 година се
планирани финансиски средства од програмите во Буџетот на Општина Делчево.
За спроведување на Програмата ќе се искористат расположливите човечки и технички ресурси,
средства од донатори, НВО-секторот, институции и сл. Сепак, за одредени активности во насока на
унапредување на досегашната комуникација ќе биде потребно да се алоцираат и ресурси чиј приказ е
даден во продолжение:
Активности
Планирани средства во
денари
Реден број

1.

Трошоци за обезбедување опрема (камера и
др. помагала)

50.000,00

Печатење материјали, брошури, билборди

25.000,00

2.
25.000,00
3.
4,

Награди за најубав двор
Стандардизација на квалитет ИСО 9001/2015
на општинските услуги

60.000,00
160.000,00

Вкупно

Број 09- 155/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022

Претседател,

Делчево
Гоце Попов,с.р.
8. Врз основа на чл.75 од Законот за заштита и спасување („Сл.Весник на РМ“ бр.93/12), член 36 од Законот
за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/12),Законот за пожарникарство на РМ(Сл.Весник
бр.168(пречистен текст) од 2017 година и член 14, став 2 од Законот за заштита на населението од заразни
болести („Сл.Весник на РМ 66/2004;139/2008 и 99/2009), Советот на општина Делчево, на својата
5.седница, одржана на ден 25.01.2022година донесе
ПРОГРАМА
за превенција заштита и спасување на Општина Делчево за 2022 година
1.Вовед
Општина Делчево преку Одделението за локален економски развој, превенција, заштита и
спасување при Секторот за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности, сообраќај и ЛЕ,
за 2022 година ќе спроведува мерки и активности согласно законските норми предвидени за сегментите
кои се од областа на превенција, заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од елементарни
и други непогоди, како и мерки и активности кои редовно се спроведуваат, а со цел превентивно делување
заради заштита на животот и здравјето на населението на територијата на Општината. Во оваа Програма
се опфатени мерките и активностите кои Одделението во соработка со другите надлежни субјекти ќе ги
спроведе (Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за
2022 година, доставена од ЈЗУ ,,Центар за јавно здравје Кочани,,), како и финансиската рамка која е
потребна за остварување на истите мерки за 2022 година, Согласно Законот за заштита и спасување “Сл.
весник на Р. Македонија”, бр.36/04 од 10.06.2004 година, како и Процена на загрозеност од сите ризици.
2.Мерки и активности по проблематики со финансиска рамка
а) Заштита и справување со пожари
Во насока на превенција заштита и справување од пожари првично дејствува ТППЕ Делчево, кое нешто е
регулирано во Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникари на РМ.
Во тек е процес за ревитализирање на ,,Просторните сили,, при општина Делчево, кои како единица се
регулирани во Законот за заштита и спасување и мометално бројат 25 припадници. За дооспособување и
обновување на овие сили и нивно ставање во потполна функција, потребно е превземање на неколку
мерки и активности за кои се потребни материјално-финансиски средства од Буџетот на општина
Делчево.
Финансиска рамка за,,просторни сили,,:


10 работни одела, 1500ден.по 1 комплет(вкупно 15000)



Продолжување на ПП посебна дообука во ТППЕ Делчево за 25 лица, по 2 наставни часа за 1 лице
300 денари,или (вкупно 5000 денари)



4 грбни пумпи т.н. напртњачи за гаснење на пожар,1 број е 6000 ден.(вкупно 24.000)



Предвидливите трошоци се во висина од 44.000 денари.



За следниве ставки се предвидени останатите 106 000денари.



Исплата за ангажирање на лице од Просторни сили при ЕЛС Делчево;

-Снабдување со храна и вода за пиење на ангажирани лица од Просторни сили;


Непредвидени трошоци.



Вкупната варијабилна сума е 150.000 денари, потребни да бидат предвидени во Буџетот за 2022

година, за ,,просторните сили на ЕЛС Делчево.


- Рок: Јануари-Ноември 2022 година


б) Заштита и справување со поплави:
За справување со овој вид на елементарна непогода, а со цел заштита на животот и здравјето на
граѓаните на Општината и нивните материјални добра, Одделението има изготвено соодветен
,,Оперативен план за заштита од поплави,, со кој се предвидени, целите, мерките и активностите,
критичните точки, ресурсите, како и потребните буџетски средства за остварување на Програмата во овој
дел.

Р.бр.

Активност

Период на
спроведување

Буџет во МКД

1

Таргетирање на нови критични
точки и постапување согласно
тригодишниот акциски план за
заштита од поплави

Јануари-Декември 2022 10 000,00

2

Постапување по акцискиот план

Јануари-Декември 2022 100 000,00

3

Обука на просторните сили за
справување со поплави

Јануари-Декември
2022

4

Поставување на вреќи со песок
на критичните точки

Јануари-Декември 2022 30 000,00

5

Известување на населението кое Јануари-Декември 2022 12 000,00
е изложено на директен удар на
поплавниот бран

6

Набавка на неопходна
опрема(вреќи, песок,
лопати,моторни пили)

ЈануариДекември 2022

15 000,00

7

Извлекување и спасување на
луѓе, стока и други добра

ЈануариДекември 2022

100 000,00

8

Асанација на теренот

ЈануариДекември 2022

60. 000,00

9

Дезинфекција и дератизација

ЈануариДекември 2022

50 000,00

10

ВКУПНО

2022

534,500,00

Забелешка

7 500,00
Транспорт и
дневни
трошици

в) Општи мерки за заштита на населението од заразни болести:
За спроведување на овие мерки ЈЗУ,,Центар за јавно здравје Кочани,, преку ПЕ Делчево изработува
Програма(Стручен Елаборат) во која се опфатени следните општи мерки за заштита на населението од
заразни болести:
1.Обезбедување на безбедна вода за пиење
2.Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби

3.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во објектите за храна
4.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во училиштата и предучилишните установи
5.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин на кој ќе се овозможи заштита на
човековата околина од загадување
6.Вршење на превентивна дезифекција, дезинсекција и дератизација во населените места и други јавни
површини
7.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.
Мерките се спроведуваат етапно, во текот на целата календарска година и според утврдената динамика, а
финансирањето е со средства од Буџетот на општина Делчево.
а) Следење на квалитетот и здравствената исправност на водите за пиење од селски водоводи и други
алтернативни јавни водоснабдителни објекти
*Хемиски и бактериолошки анализи...........108 000 денари
б) Загаденост на р.Брегалница од градската канализација и процена на ризик
*Хемиски и бактериолошки анализи.................6х2000=12 000 денари
в) Надзор над детската градинка во општина Делчево
*Теренски увиди со анкета и изготвување на Извештај........4 500 денари
г) Превентивна дезинсекција(Уништување на комарци)


Три теристички третирања на комарци =120 000 денари



Авионско третирање на комарци на 1000 хектари =203 900 денари

д) Дератизација на градска канализација и депонија за комунален отпад = 69 600 денари
(80кг препарат за канализација и 7кг за депонија=87кг.х800ден=69 600 ден)
Вид на активности

Цена на активност во МКД

Вода за пиење

120 000

р.Брегалница

12 000

Надзор над градинка
Третирање на комарци
Општа дератизација
ВКУПНО

4 500
120 000
69 600
325 500

Вкупната сума за спроведување на предложената Програма за 2022 година ќе чини 967 500 денари, а
доколку се прифати и авионско прскање против комарци (203 900), сроведувањето на Програмата ке ја
чини Општината 1,170 500 ден.
За справување со пандемијата од COVID-19 ќе се обезбедат вонредни средства од:
-пренамена од Буџетот на Општината.
-донаторска сметка
Според дадената проекција, за спроведување на предвидената Програма за 2022 година ќе бидат потребни
1,170 500 денари(не се вклучени вонредните средства за справување со корнавирус).

Број 09-156/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

9. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“

бр.5/2002) и член 17 став 6 од Статутот на Јавната локална библиотека „Илинден“Делчево, а согласно член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13,
44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 - Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007
од 16.1.2008 год., објавена во „Сл.весник на РМ“ бр. 15/2008), Советот на Општина
Делчево на својата 5.редовна седница, одржана на 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за определување паричен надоместок на претседателот и членовите
на Управниот одбор на Јавната локална библиотека „Илинден“-Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определува паричен надоместок на претседателот и членовите
на Управниот одбор на Јавната локална библиотека „Илинден“-Делчево за присуство на
седница и тоа:
-за претседателот на Управниот одбор 700,00 денари
-за членовите на Управниот одбор-претставници на основачот - 500,00 денари.
Член 2
Определениот надоместок за претседателот и за членовите на УО на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево, претставници на основачот, на месечно ниво не може да го
надминува апсолутниот износ од 1.400 денари за претседателот и 1.000 за членовите на
Управниот одбор.
Член 3
Средствата ќе бидат обезбедени од страна на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-157/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

10.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12),
како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 )
Советот на Општина Делчево, на својата 5. редовна седница, одржана на ден 25.01.2022
година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр.бр. 1 –по барање на Славе Постолов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-379 од 25.12.2018 година, од страна на Славе Постолов ул.„Плачковица бр.22“
- Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – означен во елаборат како
зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 3480 и КП бр.3479 КО Делчево м.в. Брежје запишана во
имотен лист бр. 10316 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.

Прилог:скица
Број 09-158/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

11.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12),
како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 )
Советот на Општина Делчево, на својата 5. редовна седница, одржана на ден 25.01.2022
година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр.бр. 2 –по барање на Славе Постолов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-380 од 25.12.2018 година, од страна на Славе Постолов ул.„Плачковица бр.22“
- Делчево за бесправно изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат
како зг реден бр. 2 изграден на КП бр. 3480 и КП бр.3479 КО Делчево м.в. Брежје запишана
во имотен лист бр. 10316 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат
.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.

Прилог:скица
Број 09-159/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

12.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12),
како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 )
Советот на Општина Делчево , на својата 5. редовна седница, одржана на ден 25.01.2022
година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект за одгледување на кокошки згр.бр. 1 – по барање на Дарко Димитров
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-424 од 28.12.2018 година, од страна на Дарко Димитров од с.Звегор - Делчево
за бесправно изграден објект, Објект за одгледување на кокошки – означен во елаборат
како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 5089/1 КО Звегор запишана во имотен лист бр. 74
и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-160/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

13.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14,
124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 5. редовна
седница, одржана на ден 25.01.2022 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект објект за одгледување на крави и сместување на храна за животни згр.бр. 3 – по барање
на Дарко Димитров
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со
поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-425 од
28.12.2018 година, од страна на Дарко Димитров од с.Звегор - Делчево за бесправно изграден
објект , Објект објект за одгледување на крави и сместување на храна за животни – означен во
елаборат како зг реден бр. 3 изграден на КП бр. 5095 КО Звегор запишана во имотен лист бр. 2343
и КП бр.5096 КО Звегор запишана во имотен лист бр. 74 и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
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Делчево
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14.Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (“Службен Весник на РМ “бр.61/2004,
92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188/2013, 154/2015, 1 92/2015 и 23/2016) и
Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот (“Службен Весник на РМ“

бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013),Советот на Општина Делчево, на својата 5. редовна седница,
одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на
пазарна вреднос на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени
купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и
пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени
купопродажби во предходната година на подрачјето на О пштина Делчево.
Член 2
На подрачјето на град Делчево се утврдуваат следните зони
I.Прва зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) улица “Индустриска“- спој на улица“Идустриска“ со улица “Булевар Македонија“-спој на
“Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ – улица“Македонска“- спој на улица“ Македонска“
со улица “Вера Јоциќ, спој на улица“ Вера Јоциќ“ со улица “Ѓорче Петров“ - улица “Ѓорче Петров“
-спој на улица “Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево -спој
на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река Габровчица- река
Габровчица-спој на река Габровчица со улица“Булевар Македонија“-улица “Булевар
Македонија“-спој на улица“Булевар Македонија “со улица “Трст“- улица“Трст“-спој на улица “
Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток на старо пазариште-спој на
старо пазариште со Војниички ендек-спој со Војниички ендек со улица“Маршал Тито“ - улица.
“Маршал Тито“ - спој на улица “Маршал Тито „со ул. „Солунска„-ул „Солунска„-спој на
улица„Солунска „со улица. „ Маршал Тито“- улица “Маршал Тито“- спој на улица “Маршал Тито“
со Пустевски ендек - Пустевски ендек- Река Брегалница-улица “Индустриска“.
Прва зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) река „Брегалница –спој на река Брегалница-Пустевски ендек-спој на Пустевски ендек со
улица.„Маршал Тито“-улица,„Маршал Тито“ -спој на улица ,Маршал Тито “ со
улица.„Индустриска“-улица.“Индустриска“ -спој на улица.“Идустриска“ со “Булевар
Македонија“-спој на “Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ – улица “Македонска“- спој
на крак од улица“Брака Миладиновци“ со улица“Македонска“ -крак од улица „Брака
Миладиновци“- улица “Брака Миладиновци“- спој на улица “Брака Миладиновци “со
Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево- Новопредвидена улица согласно ГУП Делчевоспој на Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево со Киселички пат-Киселички пат-по граница
на ГУП
2) улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица“Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека
согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река
Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со улица “Булевар Македонија“ –
улица“Булевар Македонија“-спој на улица“ Булевар Македонија “ со улица“ Трст“- улица “Трст“спој на улица “Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток на старо
пазариште-спој на старо пазариште со Војнички ендек-спој на со Војнички ендек со улица.
“Маршал Тито“- улица“Маршал Тито“-спој на урбаниот блок лесна индустрија со урбаниот блок
семејно домување согласно ГУП на Делчево-Река “Брегалница“-улица “Орце Николов“ до ПСШ
“Голак“-Делчево-улица“Булевар Македонија“ -спој на улица“Булевар Македонија“ со улица
“Скопска“- улица“Скопска“-спој на улица “Скопска“ со улица“М.М.Брицо“- улица“М.М.Брицо“спој на улица“М.М.Брицо“ со улица“ Ѓорче Петров“.
II.Втора зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Спој на улица“Маршал Тито“ со улица“Индустриска“ – улица“Маршал Тито“- спој на
улица“Маршал Тито“ со улца“Солунска“-улица “Солунска“-спој на улица“ Солунска“со улица“

Маршал Тито“ –улица“Маршал Тито“-улица спој на урбаниот блок лесна иднустрија со урбаниот
блок семејно домување согласно ГУП на Делчево-река Брегалница- Таушански ендек -граница
на ГУП-Спој на граница на Гуп со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој на улица “ Иво Лола Рибар“
со улица“Мирче Ацев“-улица “Миче Ацев“ -спој на улица“Мирче Ацев“ со улица“Ванчо Прке“ –
улица “Ванчо Прке“-спој на улица “Ванчо Прке“ со улица “Брегалничка“ -спој на улица
“Брегалничка“ со улица. “Илинденска“-улица. “Илинденска“-спој на улица“Илинденска “со улица
“Острец“-улица“Острец“-спој на улица“Острец“ со улица“Маршал Тито“.
2) Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево -спој на новопредвидена улица со улица“Брака
Миладиновци“-крак од улица“Брака Миладиновци“-спој на крак од ул „Брака Миладиновци „со
ул„ Македонска„ - ул„ Македонска„ - спој на ул “Македонска“ со улица“.Вера Јоциќ“-улица“Вера
Јоциќ“-спој на улица “Вера Јоциќ“ со улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица “Ѓорче Петров“ со
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна
патека согласно ДУП Делчево со река Габровчица- река Габровчица-граница на ГУП.
2) Населба Пролет
3) улица“Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-Булевар Македонија -спој на Булевар
Македонија со улица“Скопска“- улица “Скопска“-спој на улица“Скопска“ со улица“М.М.Брицо“граница на ГУП.
Втора зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) спој на улица“Браќа Миладиновци“ со улица“Велко Влаховиќ“- улица“Велко Влаховиќ“-спој на
улица “Велко Влаховиќ“ со улица“Правомајска“-улица “Правомајска“-спој на улица
“Правомајска“ со улица “Ѓорче Петров“-улица“Ѓорче Петров“ до граница на ГУП.
2) граница на ГУП-улица „Видие Смилевски Бато„ -спој на улица„.Видие Смилевски Бато„ со улица
„Христијан Тодоровски Карпош„-улца „ Христијан Тодоровски Карпош-„спој на улица „Христијан
Тодоровски Карпош„ со крак од улица„.Борис Кидрич„-спој на крак од улица. „Борис Кидрич „со
ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со улица „Маршал Тито„- улица
„Маршал Тито„-спој на улица „Маршал Тито„со пат за Голак-пат за Голак-граница на ГУП
III.Трета зона ги опфаќа локалитетите:
-Населба „Басарица“
-Туристички локалитет „Голак“
Трета зона прва подзона го опфаќа локалитетот:
-Населба „Звегорска Река“
Трета зона втора подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Населба „Стрелиште“
2) Линија 1) Спој на граница на ГУП со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој на улица“ Иво Лола
Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица“Миче Ацев“ -спој на улица “Мирче Ацев“ со улица “Ванчо
Прке“ –улица“Ванчо Прке“-спој на улица“Ванчо Прке“ со улица“Брегалничка“ -спој на
улица“Брегалничка“ со улица “Илинденска“-улица “Илинденска“-спој на улица“Илинденска “со
улица “Острец“-улица“Острец“-спој на улица “Острец“ со улица“Маршал Тито“.
Линија 2) Спој на граница на ГУП со улица “Видиео Смилевски Бато“ -спој на ул“Видиео Смилевски
Бато“ со улица“Христијан Тодоровски Карпош“-улица“ Христијан Тодоровски Карпош“спој на
улица“Христијан Тодоровски Карпош“ со крак од улица“Борис Кидрич“-спој на крак од
улица“Борис Кидрич“со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со улица
“Маршал Тито“.
Член 3
Согласно член 16 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а според податоци од предходната
година За прва зона во елементите за проценка се утврдува четиринаесетта зона, За прва зона
прва подзона во елементите за проценка се утврдува четиринаесетта зона прва подзона, за втора

зона во елементите за проценка се утврдува петнаесетта зона, за втора зона прва подзона во
елементите за проценка се утврдува петнаесетта зона прва подзона, за трета зона во елементите
за проценка се утврдува шеснаесетта зона, за трета зона прва подзона во елементите за проценка
се утврдува шеснаесетта зона прва подзона и за трета зона втора подзона во елементите за
проценка се утврдува шеснаесетта зона втора подзона.
Член 4
Согласно член 22 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) за макролокација во елементите за
проценка се утврдени за с.Очипала 15 бодови(евра) за с.Полето 13 бодови(евра) за с.Чифлик 10
бодови(евра) за с.Тработивиште 8 бодови(евра) за с.Разловци 7 бодови(евра) и с.Илиово 3
бодови(евра) а согласно член 21 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен
имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) и согласно Одлука за
определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во
периодот од 2014 до 2018 година бр.42-1515/1 од 10.02.2014 година донесена од Владата на РМ
за останатите населени места не се пресметува макролокација.
Член 5
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а според просечна цена на извршени
купопродажби во предходната година за пазарна вредност на градежно земјиште во прва зона се
утврдува 20 евра/м2 , за прва зона прва подзона ,втора зона и втора зона прва подзона се утврдува
15 евра/м2 ,а за трета зона,трета зона прва подзона и трета зона втора подзона се утврдува 10
евра/м2 според среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.
За пазарна вредност на градежно земјиште во Туристички локалитет Голак се утврдува 15 евра
по метар квадратен според среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на
уплатата.
Член 6
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а според просечна цена на извршени
купопродажби во предходната година за пазарна вредност на градежно земјиште во населените
места во Општина Делчево се утврдува за с.Габрово и с.Звегор 300 денари за м2 , за с.Тработивише
180 денари за м2, за с.Вирче ,с.Град и с.Стамер 150 денари за м2 ,за с.Разловци и с.Очипала 100
денари за м2 , и за сите останати по 45 денари за м2.Овие цени се применуваат за дворно место
и место кое може да биде идно дворно место или место за градба во село најмногу до 500 м2 а
останатото земјиште во село се проценува како земјоделско земјиште.
Член 7
Доколку градежното земјиште се наоѓа во подрачје каде нема донесено Детален урбанистички
план а се наоѓа во Генерален урнабнистички план на град Делчево вредноста се намалува од 40%
до 70% во зависност од близината на деталниот урбанистички план ,близината на населеното
место , поврзаност со инфраструктура и големината на површината.
Член 8
Согласно член 13 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а според просечна цена на извршени
купопродажби во предходната година за пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и
пасишта во Општина Делчево се утврдува:
Р.Б
Вид на земјиште
Класа на земјиштето
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1.
Нива
40,00 35,00 33,00 28,00 25,00 20,00 15,00 10,00
2.
Ливада
35,00 28,00 22,00 18,00 14,00 11,00 9,00 7,00

3.
4.
5.

Овошна градина
Пасиште
Шума

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00
15,00 12,00 10,00 8,00 6,00 5,00
35,00 30,00 25,00 20,00 18,00 15,00

18,00 15,00
4,00 3,00
12,00 9,00

Член 9
Отстапување на одредени цени на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата може да се
врши од страна на Проценувачите во следниве случаи:
а) Зголемување , но не повеке од 50% во зависност од
- близина на населено место
- поврзаност со инфраструктура
б) Намалување , но не повеке од 50% во зависност од :
- оддалеченост од населено место
- непристапност на пат
- големина на површина
- за шумите и овошните насади од состојбите на истите
Член 10
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 11
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката со број 09-175/1 од 29.01.2021
година.
Член 12
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-162/1
25.01.2022 год.
Делчево

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

15.Врз основа на член 94, 95, 96, 97 и 98 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на
РМ 15/2015, 98/15, 193/15, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016 и Службен весник на РСМ
275/2019, 90/2020), а во врска со член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Делчево (Службен гласник на
Општина Делчево 15/2013), Советот на Општина Делчево на 5. седница одржана на ден
25.01.2022 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Делчево за 2022 година

ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за
2022 година претставува oснова по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште во
општината во тековната 2022 година.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
1.Просторот -локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
2.Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура
4.Извори на финансирање на Програмата
5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова распределба
6.Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште (комуналии)
7.Динамика на извршување на Програмата
8.Останати активности

1.Просторот – локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
Во текот на 2022 година во градот Делчево ќе се врши уредување на градежното земјиште
со делумно уредување – основен степен на уредување под кој се подразбира: непречен пристап
до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), улично осветлување, изградба, доградба
и реконструкција на водоводна и мрежа за фекална и атмосферска канализација, а на следните
локалитети:
а) Населба „Милково Брдо“
б) Населба „Ново Делчево“
в) Локалитет „Шумски расадник“
г) Населба „Станбена зона“ до Спортско рекреативен центар
д) Населба „Звегорска река“
ѓ) Локалитет „Стрелиште“ и „Стар монопол“
е) Локалитет „Стара партизанка“ и „Пекара“
ж) Населба „Старо Делчево“
з) Населба „Стар расадник“ и „Д2“
ѕ) Населба „Басарица“
и) Населба „Пролет“
ј) Локалитет „Индустриска зона“ и „Сервисна зона“
к) Локалитет „Стопански комплекс“
л) Населба „Грамадна“
љ) Цнтрално градско подрачје и урбана единица „2„-дел од блок 2.2
м) Туристичко рекреативен центар Голак
н) Локалитети и селски населби надвор од плански опфат.
2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура

Степенот на уредувањето на градежното земјиште ќе се врши со делумно уредување со
изведување на следните работи и по локалитети: Изградба на објекти на инфраструктурата
заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со
тротоари без асфалт), изведување на водоводна, атмосферска и канализациона мрежа и улично
осветлување, за приклучоци до градежната парцела (не подалеку од 30 м1 од најблискиот дел од
објектот).
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура
а) Локалитет „Милково брдо“ во Делчево
Во текот на 2022 година на локалитетот „Милково Брдо“ предвидено е да се работат
следните активности:







Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
Реконструкција на дел од водоводна мрежа и промена на азбестни цевки
Изградба на пристапни патеки и партерно уредување на локации со пристап на улица
Питу Гули и локација со пристап на улица Пере Тошев;
Изградба на регулација на дел од корито на река Габровчица;
Реконструкција на улиците Велко Влаховиќ и Пере Тошев;
Уредување и одржување на паркови и зеленила

 Јавно осветлување на дел од улица Булевар Македонија
 Реконструкција на дел од улица Булевар Македонија
 Осветлување на паркингот кај Здравствен дом Гоце Делчев;

б)Населба „Ново Делчево“ во Делчево
Во текот на 2022 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:


Доградба на улично осветлување (на мост на ул.Кеј на ослободување, кај
пензионерски дом)
 Проширување на мост (пропуст) на река Габровчица на ул.„Кеј на Ослободување“.
 Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
 Реконструкција на дел од водоводната мрежа со промена на азбестните цевки
 Уредување и одржување на паркови и зеленила
 Изградба на крак од ул.Орце Николов
 Изградба на ул.Орце Николов со краци во Шумски расадник
 Реконструкција на дел од улица Орце Николов
 Прочистување на река Габровчица
 Регулација на корито на река Брегалница во ЦГП на град Делчево возводно од
регулираното корито во должина од 500 м;
 Реконструкција на бунари за вода за пиење во Бунарското поле
 Изградба на скејт парк
в)Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:



Експропријација за изградба на дел ул.„Орце Николов“ со краци во локалитет Шумски
Расадник
Изградба на дел од улица Орце Николов со краци;

г)Населба “Станбена зона“ до Спортско Рекреативен Центар
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Пробивање и изградба на ул.5 и ул.6
 Дорадба на водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализациона мрежа
 Издвојување на фекалната од атмосферската канализација;
д)Населба „Звегорска река“
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Довршување на канализација покрај рег.пат Делчево-Берово
 Изградба на улици во населба Звегорска река
 Редовно одржување на уличното осветлување
ѓ)Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“
Во текот на 2022 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:






Доградба на канализациона мрежа
Доградба на осветлување (улица Маршал Тито и др.)
Изградба на улици
Изградба на тротоар на улица Маршал Тито кон Чифлички пат
Обезбедување на техничка документација и експропријација за изградба на
ул.Петрашевска

е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ -Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Доградба на водоводна линија
 Доградба на фекална канализација
 Пробивање и тампонирање на улица Крушевска
ж)Спортско рекреативен центар Голак
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Изработка на студии и проектна документација за водоснабдување,
 Изградба на водоводна мрежа;
 Изградба на фекална канализација;
 Изградба на СКИ ЦЕНТАР со пропатни објекти.
з)Населба „Старо Делчево“ (I, II и III-ти реон) во Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Довршување на улица Плачковица на м.в.Чуката со краци
 Изградба на пристапни патеки
 Изградба на улица Разловечка лев крак
 Изградба на канализациони линии
 Поставување на огради и ракофати на скали и други места каде има
Потреба како и поправка на скали




Канализирање на Пустевски ендек и редовно прочистување;
Реконструкција и доградба на дел од улица Маршал Тито (Стара чаршија)
Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.







Реконструкција на дел од улица Острец со изградба на потпорен ѕид;
Канал за одведување на атмосферска вода од ул.Илинденска во Пустевски андак
Изградба на пешачка патека кон ул.Илинденска
Уредување на простори за детски и спортски игралишта
Реконструкција (изградба) на дел од главен доводен цевковод и резервоар за вода за
пиење за град Делчево на локација м.в.Чуката во Делчево;
 Обезбедедување на техничка документација за реконструкција на улиците
„Солунска“, „Јане Сандански“, „Голачка“ и „Иво Лола Рибар“
 Дополнување на уличното осветлување (ул.Маршал Тито кон Стрелиште и др.)
 Нивелирање на шахти и сливни решетки за атмосферска канализација
 Реконструкција на улица Ванчо Прќе
 Редовно одржување на јавните површини покрај улица „Кеј на Брегалница“
 Изградба на фонтана;
 Реконструкција на водоводна мрежа со промена на азбестните цевки
ѕ)Населба „Стар расадник“
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:







Пробивање и тампонирање на улици и краци
Изградба и доградба на фекална канализација
Изградба на инфраструктура на улица „Грозданец“
Продлжување на улица „Видое Смилевски Бато“
Изградба на дел од улица „Грозданец“
Осветлување на темните места во Стар расадник и улица Маршал Тито до градските
гробишта;
 Изградба и опремување на детска градинка;
 Изградба на јавен паркинг покрај локација за детска градинка.
и)Населба „Басарица“ во Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:








Пробивање, тампонирање и асфалтирање на улици
Доградба на водоводна мрежа
Доградба на фекална канализација
Изградба на дел од атмосферска канализација со колектор кон река Брегалница
Изградба на спортско игралиште
Партерно уредување и поставување на урбана опрема
Обезбедување на соодветно поврзување на населбата Басарица кон сообраќајната
мрежа на градот Делчево;
 Изградба на тротоар до населба Басарица;
ј)Населба „Пролет“ во Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:









Експропријација на дел од улици
Изградба на улица бр.3 и улица бр.5
Изградба на дел од водоводна мрежа
Доградба на фекална канализација
Доградба на мрежа за улично осветлување
Тампонирање на улици
Изградба на регулација на дел од корито на река Габровчица;
Изградба на атмосферска канализација за дел од населба Пролет;

 Дислокација на главен цевковод Ф200 низ нас.Пролет;
к)„Индустиска и сервисна зона“ и „Сервисна зона“ во Делчево
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Изградба на дел од улична мрежа
 Доградба на водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализација
 Доградба на мрежа за улично осветлување
 Изградба на улици бр.2 и бр. 4
 Дислокација на електричен кабел од 10 Кв
л)Населба „Грамадна“
Во текот на 2022 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:




Доградба на водоводна мрежа
Доградба на канализациона мрежа
Изградба на дел од атмосферска канализација
љ) Централно градско подрачје и урбана единица „2“ - дел од блок 2.2

Во текот на 2022 година во овој локалитет ќе се работи на следните активности:



Изработка на проектна документација за водовод и канализација;
Изградба на мрежа за улично осветлување и поставување на осветлување на улица 4
кон пешачкиот мост и дел од улица 3;
 Изградба на градски пазар – отворен и затворен дел;
 Изградба на водовод и канализација
 Изградба на дел од атмосферска канализација
 Регулација на корито на река Брегалница во ЦГП на град Делчево низводно од
регулираното корито во должина од 500.32 м;
 Изградба на дел од станбена улица бр.3
 Изградба на дел од станбена улица бр.4
 Дислокација на електричен кабел од 10Кв
 Изградба на пристапна улица зад Основен суд;
 Партерно уредување и поставување на урбана опрема
 Изградба на тротоар на улица Индустриска
 Реконструкција на улица Индустриска
 Изградба на тротоар на дел од улица 4.
м) Локалитети вон градежен реон и селски населби
Активности кои се планираат за 2022 година во овие населби се во
активности:








останати

Изградба на филтер станица за вода за пиење за град Делчево во непосредна близина
на с.Тработивиште;
Изградба на фотоволтаична централа во непосредна близина на с.Тработивиште;
Реконструкција (изградба) на дел од главен доводен цевковод и резервоар за вода за
пиење за град Делчево на локација во с.Тработивиште;
Довршување на канализација во с.Ѕвегор;
Доизградба на улично осветлување во с.Ѕвегор;
Реконструкција на водоводната мрежа со изградба на резервоар за вода за пиење во
с.Ѕвегор;
Изградба на улица со краци во с.Звегор;





















Изградба на тротоар до с.Звегор;
Довршување на реконструкцијата на спомен дом Разловечко востание во с.Разловци;
Изградба на улица во с.Разловци;
Изградба на улица во с.Стамер;
Реконструкција на селските водоводи во с.Бигла;
Продолжување на колекторот за фекална канализација во с.Град;
Доградба на мрежа за улично осветлување во с.Бигла;
Довршување на канализацијата во с.Габрово;
Доградба на мрежата за улично осветлување во с.Габрово;
Реконструкција на водоводната мрежа до с.Габрово;
Реконструкција на селскиот водовод во с.Ветрен;
Реконструкција на водоводна мрежа во с.Вирче;
Изградба на улица во с.Вирче;
Реконструкција на дел од водоводна линија во с.Стар Истевник;
Довршување на фекална канализација во с.Полето;
Реконструкција на водовод во Црнгалска маала во с.Турија;
Реконструкција на водовод во Ридирска маала во с.Турија;
Реконструкција на селскиот водовод и зголемување на капацитетот на водата
(појачување) во с.Ветрен;
Доизградба на канализација во с.Стамер;

 Осветлување на влезот во с.Тработивиште;
 Поставување на улично осветлување во Ќеловска и Тузлучка маала во с.Бигла;
 Реконструкција на водоводната мрежа во с.Тработивиште;
 Поставување на урбана опрема во с.Тработивиште;
4.Извори на финансирање
Очекуван прилив на средства за уредување на градежно земјиште
(комуналии) во текот на 2022 година
4.1Населба Милково Брдо


инд.станбени згради

1 х 210.000,00 = 210.000,00 ден



доградби на инд.стан згр.

3 х



деловни објекти

7.000,00 = 21.000,00 ден

4.2Населба „Станбена зона“


изградба на инд.станбени згр.

2 х 180.000,00 ден = 360.000,00 ден

4.3 Населба Ново Делчево


изградба

1 х 240.000,00 ден = 240.000,00 ден

4.4 Населба Старо Делчево


инд.стан бени згради

 доградба
4.5 Населба Басарица

1 х 180.000,00 ден = 180.000,00 ден

2 х 80.000,00 ден = 160.000,00 ден



инд. станбени згради

2 х 180.000,00 ден = 360.000,00 ден

4.6 Индустриска и Сервисна зона


Инд. и деловен објект



4.7Населба „Стрелиште“



изградба на инд.стан.згр.

1 х 900.000,00 ден =900.000,00 ден

1 х 180.000,00 ден = 180.000,00 ден

4.8 Населба „Пролет“


изградба на инд.стан. згр.

3 х 300.000,00 ден = 900.000,00 ден

4.9 Централно градско подрачје


деловни објекти

1 х 350.000 ден = 350.000,00 ден



станбени згради

2 х 8.000.000,00 ден = 16.000.000,00 ден

4.10 Овозможување на правен статус
на бесправно изградени објекти

3.800.000,00 ден

Вкупно: 23.661.000, 00 ден.
Очекувани се и средства кои ќе бидат доделени по поднесени барања (по Огласи, Програми,
Конкурси, Повици и др.) од страна на Владата на Република Северна Македонија и други
донатори.
5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова распределба
а)Населба „Милково Брдо“







геодетски работи
15.00
урбанистички планови и проекти
100.00
пробивање на улици
290.00
водовод
290.00
канализација
240.00
улично осветлување
460.00
_______________________
Вкупно:

1.395,00 ден/м2

б)Населба „Ново Делчево“


геодетски работи

15.00







урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
__________________
Вкупно:

55.00
230.00
240.00
220.00
550.00

1.550,00 ден/м2

в)Неселба „Шумски расадник“ во Делчево







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
________________________
Вкупно:

15.00
55.00
230.00
310.00
290.00
650.00

1.550,00 ден/м2

г)Населба „Станбена зона“ во Спортско рекреативен центар







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
_________________________
Вкупно:

15.00
55.00
230.00
230.00
290.00
650.00

1.550,00 ден/м2

д)Населба„Ѕвегорска река“ во Делчево
 геодетски работи
 урбанистички планови и проекти
 проектирање (улици, водовод,
канализација и електрика)

32.00
64.00






250.00
180.00
362.00
420.00

пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
__________________________

Вкупно:

100.00

1.408,00 ден/м2

ѓ) Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“ во Делчево


геодетски работи

15.00







урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
_________________________
Вкупно:

55.00
300.00
240.00
270.00
460.00

1.340,00 ден/м2

е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ во Делчево







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
_________________________
Вкупно:

15.00
100.00
290.00
290.00
240.00
615.00

1.550,00 ден/м2

ж)Населба „Старо Делчево“ во Делчево







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
реконструкција на улици
водовод
канализација
улично осветлување
___________________
Вкупно:

15.00
55.00
360.00
240.00
210.00
460.00
1.340,00 ден/м2

з)Населба „Стар Расадник“ и „Д-2“ во Делчево







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
____________________
Вкупно:

15.00
45.00
250.00
220.00
230.00
510.00
1.270,00 ден/м2

ѕ)Населба „Басарица“ во Делчево






геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација

32.00
64.00
250.00
200.00
340.00



улично осветлување
522.00
__________________________
Вкупно:

1.408,00 ден/м2

и)Населба „Пролет“ во Делчево







геодетски работи
урбанистички планови и проекти
пробивање на улици
водовод
канализација
улично осветлување
__________________________
Вкупно:

35.00
65.00
200.00
450.00
400.00
750.00

1.890,00 ден/м2

ј)Населба „Индустриска и сервисна зона“ , „Сервисна зона“, „Грамадна“, локалитет вон
градежен реон и селски населби и сите зони со намена Г1, Г2, Г3 и Г4







геодетски работи
15.00
урбанистички планови и проекти
40.00
пробивање на улици
255.00
водовод
180.00
канализација
210.00
улично осветлување
500.00
__________________________
Вкупно:

6000,00 ден/м2

к) Централно градско подрачје и урбана единица „2„ - дел од блок 2.2







геодетски работи
40.00
урбанистички планови и проекти
60.00
пробивање на улици
300.00
водовод
450.00
канализација
400.00
улично осветлување
800.00
__________________________
Вкупно:

2.050,00 ден/м2

л) Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни објекти и
простории по населби


Населба „Милково Брдо“ во Делчево...................................1.674,00 ден/м2



Населба „Ново Делчево“ во Делчево...................................1.860,00 ден/м2



Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево...........................1.860,00 ден/м2



Локалитет „Станбена зона“ до СРЦ во Делчево..................1.860,00 дем/м2



Населба „Звегорска река“ во Делчево..................................1.690,00 ден/м2



Локалитет „Стрелиште“ и „Стар монопол“............................1.608,00 ден/м2



Локалитет „Стара партизанка“ и „Пекара“............................1.860,00 ден/м2



Населба „Старо Делчево“ во Делчево..................................1.608,00 ден/м2



Деловни објекти и простории на ул.„М. Тито“

до почеток на локалитетот „Стрелиште“ во Делчево..........1.860,00 ден/м2


Населба „Стар расадник“ во Делчево....................................1.524,00 ден/м2



Населба „Басарица“ во Делчево.............................................1.690,00 ден/м2



Населба „Пролет“ во Делчево................................................2.190,00 ден/м2



Населба „Грамадна“ ...............................................................1.690,00 ден/м2



Деловни објекти и простории

вон градежен реон и во селските населби..............................260,00 ден/м2


Централно градско подрачје (ММ Брицо) и



урбана единица „2“ - дел од блок 2.2......................................2.250,00 ден/м2



Во сите зони со намена Г компатибилна
намена на делот со намена Б ...............................................1.860,00 ден/м2



Сервисна зона со намена Б ................................................1.860,00 ден/м2

м) Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за сите објекти во
локалитетот „Голак“ ќе се утврди и пресметува во висина од максимално инвестираните средства
за изградба на инфраструктурни објекти од страна на Општина Делчево сукцесивно
распределени по м2 корисна станбена површина. Пресметка за надомест ќе се врши согласно
Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност
од степенот на уреденост. Доколку Општината изгради комунална инфраструктура Инвеститорот
ќе може да ја користи со Анекс на Договорот.
н) На локалитети и селски населби надвор од опфат висината на надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се наплаќа за делот од комуналната инфраструктура
согласно најниската зона односно зоната Стар расадник и Д-2 согласно Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево за 2022 година.
6.Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште (комуналии)
6.1.Надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба до 20% од постојниот
габарит на објектот изнесува 50% од цената во зависност од населбата и зоната каде се наоѓа
објектот.
6.2.Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при пресметување на
висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, од новата корисна површина се
одбива површината утврдена во имотен лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со
изградбата на новите објекти.
6.3 Во случаите од точка 6.2 површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија,
балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен
простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат
само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините
на наведените простории и делови од објектот.

6.4.Трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметуваат врз основа на
корисната површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверената проектна документација, помножени со следните
коефициенти
6.4.1 Станбени објекти












станбени простории
станбени простории со висина до 2,50 м1, подпокривен простор
лоѓија затворена од три страни
подлогија затворена од две страни
балкони, тераси
заеднички проодни тераси, пасажи
помошни простории, остави за гориво, котлара, визба
трафостаница од 35 КВ во објект и надвор од објект
скалишен простор и заеднички комуникации
стражарници, управител, простории за домар
Паркиралишта и гаражи

1,00
0,20
0,40
0,30
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,50
0,10

6.4.2.Деловни објекти, јавни и производствени објекти











простории
магацини
Помошни простории, остави за гориво, котлара
Трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект
Скалишен простор и заеднички комуникации
Паркиралишта и гаражи
Логија затворена од три страни
Подлогија затворена од две страни
балкони, тераси
отворен наткриен простор

1,00
0,50
0,30
0,40
0,50
0,10
0,50
0,40
0,30
0,30

6.4.3.За други објекти








Катни гаражи
0,05
Спортски покриени објекти
0,50
Спортски откриени објекти
0,30
Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата 1,0
Отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата
1,0
Базени
0,20
Трафостаници над 35 КВ
1,0

6.4.4.За објектите од група на класи на намена Г-производство,
сервиси:





Г1 тешка и загадувачка индустрија
Г2 лесна и незагадувачка индустрија
Г3 сервиси
Г4 стоваришта

дистрибуција
0,05
0,01
0,01
0,01

и

6.4.5.За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини
кафетирии и ресторани, авто салони, помошни простории):



(продавници,

продажни простории на бензински пумпни станици
услужни простории на бензиски пумпни станици

1,0
1,0

6.4.6.За објектите од група на класи на намена Б5- угостителски и туристички комплекси,
хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намена А4-хотел, мотел,
времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:


сите простории

0,05

6.4.7.За агроберзи, откупни дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за
уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното
земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина.
6.4.8.Во корисна површина не се пресметува површината на ѕидовите и други
конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, окна за врати и отворени
паркиралишта, подземни резервоари и објекти заштитени како културно наследство.
6.4.9.За објекти за високо образование


сите простории

0,5

6.4.10.За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица


сите простории

0,05

6.4.11. За линиски инфраструктурни објекти – државни патишта, локални патишта и улици,
магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи,
топловоди, далноводи со напонско ниво над 35 кв како и брани со акумулации, термоцентрали,
езерски и речни пристаништа,и за доградби и надградби на објекти за кои е донесена одлука од
страна на советот на општината односно советот на град Скопје согласно член 67-а став (1) од
Законот за градење, а инвеститор е општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје
не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.
6.4.12.За објекти за култура:


сите простории

0,01

6.4.13.За објекти за терцијална здравствена заштита:


сите простории

0,05

Коефициентите се земени од Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште со објекти од комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошиците за уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник број 93/2011, 65/12,
75/12, 98/12, 133/13, 96/14, 107/14, 115/14 и 149/15).
До колку дојде до измена на Правилникот во коефициентите за пресметување,
пресметувањето ќе се врши со применување на новите коефициенти.
6.6.Плаќањето на комуналиите инвеститорот го плаќа врз основа на заверен основен
проект во текот на постапката до поднесување на барање за издавање на Одобрение за градење.
Без платен надомест органот не може да издаде Одобрение за градење.
6.7.Плаќањето на приклучок за водовод, канализација, електрична мрежа, такси и сл. паѓа
на товар на корисникот на локацијата.
6.8.Трошоците за пристап до дворно место, потпорни ѕидови и слично паѓаат на товар на
корисникот на локацијата.

6.9.Трошоците за куќните приклучоци за водовод и канализација од главната градска
мрежа до најблискиот дел на објектот на растојани до 30 м1 паѓаат на терет на корисникот на
локацијата.
6.10.Трошоците за прекопување на улици за приклучок на градската водоводна и
канализациона мрежа и доведување на прекопот во првобитната состојба паѓа на терет на
корисникот на локацијата.
6.11.Трошоците за дислокација на водовод, канализација, електрична и ПТТ мрежа за
изградба на објекти: доградби, надградби и нови локации во дворни места, паѓаат на товар на
корисникот на локацијата.
6.12.Уплатата на средствата ќе се врши на жиро сметка на трезорска сметка на Општина
Делчево и Договори за уредување на градежно земјиште со корисниците ќе склучува Општина
Делчево.
7.Динамика за извршување на Програмата
Изградата на објекти по оваа Програма ќе биде во согласност од обемот на одобрени и
приберени средства. Во текот на годината можат да се градат и други инфраструктурни објекти
во колку се одобрат и преведат средства за изградба на истите.
Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на уредувањето
на градежното земјиште а износите на средставта треба да се земат како ориентациони бидејќи
приливот на истите зависи од повеќе фактори.
Приоритет ќе имаат сите започнати објекти а незавршени во претходната година, како и
уредување на градежното земјиште во населби каде наплатата на надоместокот за уредување на
градежно земјиште е поголем.
8.Останати активности во Општината
 Изработка на проектна документација за: улици, патишта, водоводи, канализации и
др.
 Уредување на паркови и други зелени површини;
 Изработка на проекти за дислокација и доградба на колектор за отпадни води за град
Делчево;
 Реконструкција на објекти во сопственост на Општина Делчево;
 Заштита, уредување и чистење на речни корита во општина Делчево;
 Поставување и обновување на пропусти на патишта;
 Изработка на Програма и поставување на урбана опрема во општина Делчево;
 Изградба, реконструкција, доградба и санација на нова или веќе постоечка
инфраструктура на сите места каде погоре не е споменато а се наложи потреба во
тековната година.
Доколку се одбрат средства за изградба на објекти по оваа Програма за кои се бара учество
од општината, Општината може да учествува со сопствено учество.
Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за прилив на
средтсва кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиште за 2022 год, од
одобрени средства од Влада на Република Северна Македонија (по огласи, конкурси, повици и
др.) за 2022 година како и од домашни и странски донатори.
Извршител на сите активности по оваа Програма ќе биде Одделението за урбанизам,
заштита на животната средна, комунални дејности, сообраќај и локален економски развој при
Општина Делчево.
Број 09-163/1
25.01.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с .р.

16.
Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/13, 39/14, 187/13, 42/14, 166/14 и
44/15), а во врска со член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник бр.5/2002) како и член
15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник на Општина Делчево бр.15/2013),
Советот на Општина Делчево на 5. Седница, одржана на ден 25.01.2022 година ја донесе,
следната
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина
Делчево за 2022 година
Со оваа Програма се предвидуваат следните активности:
А) Изградба и реконструкција на општински патишта
Б) Изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари
В) Редовно одржување на општински патишта и улици, зимско и интервентно
одржување
А) Изградба или реконструкција на општински патишта
Со оваа програма се предвидува изградба на следниве патни правци:


Изградба на дел од општински пат Л-1 Делчево – Тработивиште (стар пат);

 Реконструкција на општински пат Л-14 кон с.Стамер;



Довршување на дел од општински пат Л-13 Габрово -Звегор – Стамер – Град –
Вирче – Стар истевник;
Изградба на дел од општински пат Л-18 (отклон од пат Р1302 - Пасјак - Балабанци)
делница Пасјак – Балабанци;

 Довршување на делница од општински пат Л-9 кон Димовска маала,
с.Драмче;
 Довршување на општински пат Л-12 во с.Косово Дабје;
 Реконструкција на општински пат Л-18 кон с.Нов Истевник делница Пасјак;
 Тампонирање на делница L= 1км и поставување на пропусти на локален
пат Л-2 делница Вратиславци (Балтачко маало) до врска со локален пат
Луковица – Костиндол;


Изградба на дел од локален пат Л-7 Делчево- Косово дабје- Бигла- Турија (стар пат
М-27) во должина од 2км.
Б) Изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари:








Реконструкција и доградба на дел од улица Маршал Тито;
Изградба на улици во нас.Басарица;
Реконструкција на улица Македонска;
Реконструкција на улица Ванчо Прке и доизградба до последните куќи;
Реконструкција на дел од улица Острец со изградба на потпорен ѕид;
Изградба на улици во населба Звегорска Река;
Изградба на улица со краци во село Звегор;








































Пробивање и тампонирање на ул.Крушевска;
Изградба на улица во село Габрово;
Изградба на ул.Грозданец во нас.Стар Расадник;
Пробивање на пешачка патека на ул.Острец;
Изградба на ул.5 и ул.6 во нас.Спортско рекреативен центар;
Довршување на улица Плачковица со краци на м.в Чуката;
Изградба на улица Разловечка - лев крак;
Експропријација и изградба на улица Орце Николов со краци во локалитет Шумски
расадник;
Изградба на улица бр.3 и улица бр.5 во населба Пролет;
Довршување на велосипедска патка „Илин камен“;
Изградба на улица во с.Вирче;
Изградба на улица 2 и улица 4 во локалитет Сервисна зона;
Изградба на пристапна улица зад Основен суд;
Изградба на дел од станбена ул.4 во Централно градско подрачје;
Изградба на станбена ул.3 во Централно градско подрачје;
Иградба на дел од улица Видое Смилевски Бато;
Изградба на дел од улица Голачка;
Изградба на две улици во с.Тработивиште;
Изградба на пристапна улица од улица Кеј на Брегалница;
Реконструкција на дел од улица Велко Влаховиќ;
Изградба на дел од улица Петрашевска (обезбедување на техничка документација
и експропријација);
Изградба на улица во с.Стамер;
Изградба на улица во с.Разловци;
Изградба на пешачка патека кон улица Илинденска;
Реконструкција на улица Малешевска и дел од улица Царевоселска;
Изградба на крак од ул.Орце Николов во Ново Делчево;
Реконструкција на улица Пере Тошев;
Опесочување на патот кон црква св.Петка во с.Селник;
Обезбедување на соодветно поврзување од населба Басарица кон сообраќајната
мрежа на градот Делчево;
Изградба на тротоар до населба Басарица;
Изградба на тротоар на дел од улица Маршал Тито во Таушанско маало до
Чифлички пат;
Реконструкција на улиците „Солунска “, „Јане Сандански“, “Голачка“ и „Иво Лола
Рибар“ (обезбедување на техничка документација);
Реконструкција на дел од улица Орце Николов;
Проширување на мост (пропуст) на река Габровчица на ул.„Кеј на Ослободување“.
Изградба на тротоар на дел од улица 4;
Реконструкција на улица Индустриска;
Реконструкција на дел од улица Булевар Македонија;
Изградба на тротоар до с.Звегор.

 Изработка на проекти:
- Изработка на проекти за улици, патишта, јавни паркиралишта и објекти на јавен пат за кои не е
изработена проектна документација;
- Изработка на сообраќајни проекти за улици во општина Делчево.

В) Редовно одржување на општински патишта, зимско и интервентно одржување на патишта и
улици
1. Зимско и интервентно одржување на улиците и патиштата согласно Планот за
зимско и интервентно одржување во должина од 84.0 км;
2. Редовно одржување на улици и патишта во должина од 143.0 км;
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците и општинските патишта во
општина Делчево;
4. Одржување на семафори;
5. Ископ на патни канавки на општински патишта во должина од 15 км;
6. Поставување на пристапни рампи за олеснување на движењето на пешаци,
ракофати и огради како и поправка на скали;
7. Поставување и обновување на пропусти на патишта;
8. Подигање (нивелирање) на пропаднати шахти;
9. Подигнување на решетки или сливници за атмосферска вода;
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА


ПРИХОДИ
1. Буџет на Општина Делчево;
2. Јавно претпријатие за државни патишта;
3. Министерство за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој;
4. Влада на Република Македонија (преку Министерствата и други извори);
5. Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој;
6. Проекти за меѓугранична соработка;
7. други приходи.

Обемот на извршувањето на Програмата ќе зависи директно од приливот на планираните
средства.
Програмата ќе ја извршува Општина Делчево преку Одделението за урбанизам, заштита
на животната средина, комунални дејности, сообраќај и локален економски развој.
Број 09-164/1
ДЕЛЧЕВО
25.01.2022 година
Делчево

17.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Претседател,
Гоце Попов,с .р.

Програма за работата на Советот на млади на
Општина Делчево за 2022 година

Вовед

Во насока на подобрување на работата на новоформираниот Совет на млади на Општина
Делчево со мандат до 2023 година, се изработува оваа годишна програма која има за цел
координирано и насочено управување со обврските и задачите на
Оваа програма е изготвена врз основа на заклучоците од спроведеното електронско и теренско
истражување за потребите и предлозите на младите од 15 до 30 години кои живеат на
територијата на Општина Делчево. Извештајот од истражувањето е во прилог на оваа Програма.
Во фокусот на програмата се неколку стратешки области во рамки на кои ќе бидат
организирани активности во текот на 2022 година. Областите се утврдени согласно претходно
спроведеното истражување и дискусии со засегнати страни.
-

Јакнење на капацитетите на ЛМС при Општина Делчево
Афирмација и унапредување на видливоста на Советот на млади
Животна средина
Образование и вработување
Култура и спорт

Програмата подразбира и простор за дополнителни активности кои би се случиле во меѓувреме
како иницијатива од страна на одредена групи млади или младински акции кои може да се
организираат за време на тековната година.
За Советот
Локалниот младински совет на општина Делчево се состои од пет члена избрани по пат на
доставени апликации на јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови на ЛМС на
Општина Делчево. Одлуката за верификација на мандатите на членовите на Локалниот
младински совет на Општина Делчево е донесенa од страна на Советот на Општина Делчево со
бр.09-1210/1 од 08.07.2021 година.
Локалниот младински совет е волонтерска група која има советодавна улога во општината за
прашања поврзани со младите. Нивната работа се заснова на повеќе правни акти, меѓу кои како
најосновен се зема Законот за младинско учество и младински политики, а воедно се ослонуваат
и на Националната стратегија за млади (2016 – 2025). Според Законот за младинско учество и
младински политики претставниците на локалниот младински совет имаат право да:




Предлагаат точки на дневен ред на Советот на општините кои ги засегаат младите,
Иницираат прашања за млади од делокругот на работата на општините;
Иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална младинска
стратегија и други политики;
 Доставуваат информации до општините за прашања кои се однесуваат на младите и
 Вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со овој закон.
Членовите на актуелниот локален младински совет се:
1.
2.
3.
4.
5.

Родна Деолска – претседател
Џастин Мемедов – заменик претседател
Александар Дончевски – член
Јована Петровска – член
Кристијан Трајановски – член

Членовите на локалниот младински совет имаат мандат од две години со право на уште еден
избор.
Цели на програмата
Општа цел на програмата е да делува во насока на реализирање на приоритетните цели за кои е
основан Советот на млади на Општина Делчево .
Специфични цели:
-

-

Реализација на на активности со кои се таргетира младата популација на Општина
Делчево со приоритет на професионализација и јакнење на капацитетите на Советот на
млади на Општина Делчево
Подобрување на стандардите на младите во Општина Делчево, интеграција на
младинското делување – вклучување во процеси на донесување одлуки на локално
ниво и зајакнување на младинските стандарди и информираност

Стратешки области на делување

1. Јакнење на капацитетите на Советот на млади на Општина Делчево
1.1
Членовите на Советот ќе бидат обучувани во нивната област за поквалитетно и поуспешно
работење. Членовите на тој начин ќе работат на подготовка на нови проектни апликации во
насока на остварување на стратегиите за работа, годишниот план и препораките од други органи.
Во текот на годината ќе се организираат редовно средби. Во насока на оваа стратешка цел на
Советот на млади ќе организира различен тип на обуки (младински политики, активизам,
волонтерство, претприемништво, самовработување), согласно потребите на младите, со цел
јакнење на нивните капацитети. Сето тоа ќе се спроведе во соработка со други младински совети,
соработници, фондации или организации. Во текот на годината ќе се организира и младинска
трибина во склоп на некое свечено одбележување на Општина Делчево, а сите останати настани
кои ќе се организираат ќе бидат водени од младите за прашања кои ги засегаат нив и другите
младински организации. Ова ќе овозможи поблиска соработка помеѓу младите и Советот на
млади, детектирање на заеднички приоритети и полиња на интерес, а потоа и соработа. Советот
на млади континуирано ќе вложува напори да ги лоцира клучните проблеми со кои се соочуваат
младите, нивните потреби за тоа да изготви активности кои ќе помогнат во надминување на тие
предизвици.
1.2
Советот преку своите членови ќе се вклучи во креирање на стратегија за млади за
периодот 2022-2023 година и ќе учествува во работните групи за изработка на стратегијата
стратегијата. Преку состаноци со работните групи во областите здравство, животна средина,
образование, култура, спорт и младински политики, Советот на млади ќе направи анализа за
моменталната состојбата и потребите на младите. Така ќе се спроведе процес на креирање
стратегија која ќе биде имплементатор на младинските права и принципите на младинско
учество. Двегодишната стратегија за работата на ЛМС ќе биде клучен поопширен стратешки
документ која ќе опфаќа конкретни анализи, насоки и активности кои ќе бидат спроведени во
период од две години Врз основа на тој процес ќе произлезат активности ќе се утврдат
приоритетите за работата на ЛМС и истите ќе бидат внесени во стратегијата.

2.

Афирмација и унапредување на видливоста на Советот на млади
2.1
За поголема пак, транспарентност и информирање на јавноста за работата на ЛМС ќе се
користат социјални медиуми и останати гласила за информирање кои ќе бидат креирани во
периодот кој следува. Подготовката на календарот со значајни датуми е важен од аспект на
одбележување на тие денови со одредени активности за подигнување на јавната свест или
оддавање почит. Со тоа во текот на годината, Советот на млади ќе застапува за воспоставување
на механизми за комуникација, координација, консултација, развој на младински политики. Така
Советот ќе се позиционира себе си како активен партнер во обезбедувањето на учеството на
младите во креирањето на различните политики.
2.2
Позиционирање на Советот на млади како релевантно тело за претставување на младите
и застапување на нивните интереси. Во овој дел ќе се стремиме да воспоставиме соработка со
Агенцијата за млади и спорт и други национални агенции кои ги застапуваат младите. Советот на
млади ќе соработува со Општина Делчево во реализацијата на заеднички активности. Советот на
млади ќе работи на јакнење на соработката со индивидуални претставници на институции,
Градоначалникот на Општината, Претседателот на Советот на Општината преку воспоставување
на редовни средби за информирање и консултации, како и известување за идни активности,
чекори и потреби на Советот на млади. 2.3.Видливост и афирмација на Советот на млади преку
соработка со локалните и регионалните претставнички тела на млади Советот на млади во текот
на годината ќе работи на зајакнување на комуникацијата меѓу младинските совети кои
функционираат во државата. Во текот на оваа година исто така ќе се обиде да воспостави
партнерска соработка, учество на настани, средби или друг тип на комуникација со тие совети.
2.4.Подигнување на нивото на младинска информираност во насока на зајакнување на
младинската информираност и подобрување на стандардот на младите во Делчево. Советот на
млади ќе работи на зголемување на достапноста до информации кои се важни и во интерес на
младите во градот. Паралелно со ова и подигнување на младинскиот стандард преку
осмислување и реализација на активности кои се во интерес на сите млади. Советот на млади ќе
ги следи политиките за вработување на младите и подобрување на нивната социо-економска
позиција, воедно ќе се промовираат и мерките предложени од Владата на Република Македонија,
како и релевантните државни институции чија цел е подобрување на младинското учество во сите
сегменти во кои учеството на младите е од круцијално значење.

3.

Животна средина

3.1 ЛМС во текот на годината активно ќе се вклучи во традиционалните активности кои се дел
од акцијата „Младите за поубаво и почисто Делчево“. Истотака ќе иницира минимум две
младински акции кои имаат за цел зачувување на животната средина.

4.

Образование и вработување

4.1 Постојано мапирање на младинските проблеми, истражување и следење на политиките за
вработување на младите и подобрување на нивната социо-економска позиција, воедно ќе се
промовираат и мерките предложени од Владата, Агенцијата за вработување, странски
донатори како и релевантните државни институции чија цел е подобрување на младинското
учество во сите сегменти во кои учеството на младите е од круцијално значење.
4.2 Организирање на дводневен едукативен младински камп за потребите на локалниот пазар
на труд, потребни современи вештини кај млади за полесно вработување и поквалитетно

образование. Фокус на кампот ќе бидат локални бизнисмени за начинот на работа,
споделување на искуства и знаење и насочување на младите за полесно вработување и подобар
младински стандард.
5. Култура и спорт
5.1 Организирање ликовна колонија и проекција на филмови од локални автори со
цел анимирање на младата популација за присуство на културни настани.
Финансирање - Програмата ќе се финансира со средства предвидени од страна на Општина
Делчево утврдени со закон. Советот на млади на Општина Делчево во текот на целата година ќе
работи на добивање средства во форма на грант од страна на надворешни организации со цел
поддршка на проекти кои се во насока на реализација на оваа програма и нејзините цели. Советот
на млади за своето финансиско работење е одговорно пред Градоначалникот на Општина
Делчево и Советот на Општината. Средствата наменети за поддршка на младите и Советот на
млади се наменети исклучиво за поддршка на целта за која е основан Советот и активностите кои
ќе ги реализира за 2022 година. За спроведување на Програмата ќе се искористат
расположливите човечки и технички ресурси.
Активност

Цел

Резултат

Временска
рамка

Организирање 2
обуки за млади на
теми: младински
политики и
кариерно
насочување

Зајакнување на
капацитетите на
младите

Зајакнати вештини
и способности на
младите за
активно
придонесување во
развојот на
младинскиот
активизам

Тековно

Изработка на
стратегија за млади

Креирање
двегодишен
стратешки
документ
Активно
вклучување на
младите во
спортски настани

Насочена и
координирана
работа на Советот
на млади
Поттикнување на
свеста на младите
за активно
вклучување во
спортот
Зајакати
капацитети на
младите за
учество во
младински
проекти

Втора половина
на 2022

30.000

Тековно

15.000

Прва половина
на 2022

5.000

Зајакнати
капацитети на
млади и

Втора половина
на 2022

48.000

Спортски настани /
турнир во кошарка,
планинарска тура

Трибина за
младинско учество

Младински
едукативен камп

Запознавање на
младите за
младинското
учество со
можнсти за
дискусија и
конкретни
заклучоци
Насочена
едукација на
млади со

Планирани
средства во
денари
10.000

дружење и
размена на
искуства
Културни
активности

Еколошки
активности

Подобрување на
комуникациските
канали

Организирање
ликовна колонија
и проекција на
филмови од
локални автори
Вклучување во
акцијата за
почисто Делчево
и иницирање
свои акции
Активно
информирање на
младите на
локално ниво за
младинските
активности и
настани

поттикнување
нови идеи и
иницијативи во
различни области
Анимирање на
младата
популација за
присуство на
културни настани
Подигнување на
јавната свест кај
младите за
зачувување на
животната
средина
Зголемена
информираност и
вклученост на
младите

Тековно

6.000

Втора половина
на 2022

3.000

Тековно

3.000
(boost на
објави)

Вкупно: 120.000,00 ден.

Број 09-165/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

19.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот за јавни
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 25/15) и член 22 став 1 точка 32 од Статутот на општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата
5.седница на Советот, одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈКП„Брегалница“-Делчево за 2022 година
Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“Делчево за 2022 година, бр.0102-423/1 од 27.12.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 167/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01. 2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов, с.р.

20.Врз основа на член 22 став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/02), , член 27 став 8 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање ( „Службен
весник на Република Македонија“ бр 32/20) и Прирачникот за начинот на водење на постапката
за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од
15,10,2021година) , Советот на Општина Делчево на Петтата редовна седница одржана на
25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05
и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина
Делчево
Член 1
Со оваа одлука се донесува Урбанистички проект со план за парцелација Градежна
Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево – постапка бр. 38438
Одлуката за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела
бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево – постапка бр. 38438, односно спојување на две градежни парцели
во една ( спојување на гп. бр.2.05 и гп. бр.2.06 - спојување на к.п бр. 7071/1 и 7071/4) ко Делчево
ги почитува одредбите на Просторниот план на РМ, Генералниот урбанистички план на град
Делчево, Деталниот план за локацијата , Законот за урбанистичко планирање ( „Службен весник
на Република Македонија“ бр 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање ( „Сл.весник на
РСМ“ 225/20,219/21) и Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и
одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од 15,10,2021г) , како
и важечките правилници.
Член 2
Комисијата за урбанизам на Општина Делчево , формирана со Решение бр. 08-445/1 од
09.03.2021 г . од Градоначалникот на Општина Делчево со Мислење УП1 08-4 од 12,01,2022
година, даде ПОЗИТИВНО Мислење на доставениот Урбанистички проект со план за парцелација
Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево
КО Делчево,Општина .
Член 3

Одлуката се однесува на Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05
и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина
Делчево – постапка бр. 38438 - т.бр. 03-177/2021 од август 2021 г изработена од Друштво за
производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца
бр.0081 издадена на 24.07.2014 година.
Член 4
Одлуката за донесување е составен дел на Урбанистички проект со план за парцелација
Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево
КО Делчево,Општина Делчево – постапка бр. 38438 задолжително се прикачува во електронска
форма во информацискиот систем е-урбанизам од страна на донесувачот на планот .
Член 5
Донесувачот на Урбанистичкиот проект е должен примерок од донесениот Урбанистички
план во електронска форма да го објави на својата веб страна.
Член 6
Донесениот Урбанистичкиот проект се применува по прикачување на Одлуката за
донесување во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на
донесувачот на планот и по извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план од
страна на Агенција за катастар на недвижности.
Број 09- 168/ 1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01. 2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов, с.р.

21. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен
весник на РМ бр.5/2002) и Барање УП бр.21-5 од 04.01. 2022 година, Советот на
Општина Делчево на својата 5. седница, одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање на Стефанија Сапаловска од Делчево
Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Стефанија Сапаловска од с. Разловци
во износ од 30.000 денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за болничко лекување во странство.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2022 година на име
Стефанија Сапаловска, с. Разловци,на трансакциска сметка 200003425495046 Стопанска
банка АД Скопје.
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 –169 /1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
25.01.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов

22.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на
РМ бр.5/2002) и Барање бр.09-2485/1 од 22.12 2021 година, Советот на Општина Делчево на
својата 5. седница, одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање на Александра Јочевска од Делчево
Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Александра Јочевска од Делчево во износ од
30.000 денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за покривање на погребални трошоци за сопруг.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2022 година на име
Александра Јочевска , бул. „Македонија“ бр.3-1/9 ,на трансакциска сметка 300057029681553
Комерцијална банка АД Скопје.
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 – 170 /1
ДЕЛЧЕВО
25.01.2022 година
Делчево

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

23. Врз основа на член 11 став 1 алинеја 7 и член 142 став 5 од Законот за социјална
заштита („ Сл.весник на РМ„ бр.104/2019 и 146/2019) и член 22 став 1 точка 7 од Законот

за локалната самоуправа („Службен весник на РСМ“ број 5/02) а согласно Националната
програма за развој на социјалната заштита , Социјалниот план на Општина Делчево за
2021/22 година, бр.08-2063/1 од 15.12.2020 година , а по доставено позитивно мислење
од МТСП бр.10-456/2 од 14.01.2022 година, Советот на Општина Делчево на својата петта
редовна седница, одржана на 25.01.2022 година, донесе
ПРОГРАМА за социјална заштита на Општина Делчево за 2022 година
I.

Вовед/општи карактеристики за Делчево

Општина Делчево е една од единаесетте општини во Источниот плански регион. Општина
Делчево се наоѓа во крајниот североисточен дел на Република Северна Македонија, во
подножјето на планината Голак (Чавка -1524м), непосредно до бугарската граница на
оддалеченост од само 10км. На исток е заградена со планината Влаина, на север со Осоговските
и на југ со Малешевските планини. Сместена е во котлината Пијанец и распослана по горниот тек
на реката Брегалница. Општината со нејзината поширока околина се протега на следните
координати: 41º 58’ северна географска ширина и 22º 46’ источна географска должина, на
надморска височина од 630 метри. Климата е умерено - континентална.
Општина Делчево на југ се граничи со општините Пехчево и Берово, на запад со општината
Виница, на северозапад со општината Македонска Каменица, а на исток и североисток со
Република Бугарија. Општината претставува важна алка на источномакедонската магистрала, која
ги поврзува сите поголеми населби во овој дел на земјата, а понатаму и со делови од територијата
на соседна Бугарија. Практично, Делчево лежи на еден многу важен крстопат преку кој во
напореднички правец води најкусата врска меѓу долината на реката Вардар од една, и долината
на реката Струма од друга страна.
Административно гледано, градот Делчево е седиште на општината Делчево која има уште 21
населенo местo.
Според Пописот во 2002 година во општина Делчево живеат 17.505 жители, од кои 11.536 или
66% во општинскиот центар, т.е. градот Делчево. Просечната густина на населеност е 42,5
жители/км2, што е под просекот на Република Македонија од 78,8 жители/км2.
II.
Појдовна основа
Остварувањето на социјалната заштита во Општина Делчево се заснова пред се на Законот за
социјалната заштита; Законот за заштита на децата; Законот за семејство; Националната програма
за развој на социјална заштита во РСМ; Програмата за развој на заштитата на децата во РСМ и
други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената
заштита во Република Македонија, како и надлежностите дадени на општините со Законот за
локалната самоуправа и Статутот на Општината Делчево, каде се уредени правата на граѓаните
од областа на социјалната, детската и здравствената заштита.
Оваа Програма поблиску ги уредува подрачјата на социјална заштита, специфичните потреби на
населението на Општина Делчево и начинот на остварувањето на правото на социјалната
заштита.
Програмата го има во предвид самиот процес на децентрализација неговата специфичност и
сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од централно на локално ниво.

Социјалната заштита во Општина Делчево ќе се реализира во согласност со расположливите
финансиски средства.
Програмата предвидува соработка со надлежниот Центар за социјална работа, односно со
Министерството за труд и социјална политика , приватниот сектор , невладините организации и
секако со Советот за социјална заштита на Општина Делчево, Општински совет за превенција на
детско престапништво и Советот за социјална заштита на планскиот регион.
Законска основа на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2022 година:
-

Закон за социјална заштита („Сл.весник на РСМ„ бр.104 од 23.05.2019),
Закон за изменување и дополнување на законот за социјална заштита („Сл.весник на
РСМ„ бр.146 од 17.07.2019)
- Закон за заштита на децата („Сл.весник на РСМ„ бр.146 од 17.07.2019),
- Закон за семејство („Сл.весник на РСМ„ бр.153 од 20.04.2014)
- Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство(„Сл.весник на РСМ„
бр.150 од 02.09.2015)
- Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РСМ„ бр.5 од 29.01.2002)
- Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа („Сл.весник на РСМ„
бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11)
- Закон за основно образование („ Сл.весник на РСМ„ 103/08....................64/18),
- Национална програма за социјална заштита („Сл.весник на РСМ„ 192 од 17.10.2016)
- Национална стратегија за деинстутионализација
- Локалниот Акционен план за социјална заштита 2019-2021 („Сл.гласник на Општина
Делчево„ бр14/2018 од 13.11.2018)
- Социјален план на Општина Делчево за 2020 година , бр.10-2189/3 од 22.11.2019 година,
- Стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 20202022, (Сл.гласник на Општина Делчево бр.11/2019 од 30.09.2019),
- Акциски план на Општина Делчево за имплементација на регионалната стратегија за
родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2020-2022, бр.091840/1 од 27.09.2019 година („Сл.гласник на Општина Делчево„ бр.11/2019 од
30.09.2019)
Други општински документи и акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената
заштита а кои се земени во предвид при подготовката на Програмата:
-

-

-

Правилникот за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување
на еднократна парична помош бр.09-334/1 од 23.02.2018 година,
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на
критериумите, условите и постапката за доделување на еднократна парична помош
бр.09-1273/1 од 30.07.2020 година,
Правилникот за начинот , условите, кретириумите и постапката за доделување на
награди и признанија на Општина Делчево бр.09-166/1 од 30.01.2018 година,
Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош
на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и
здруженија на граѓани 09-333/1 од 23.02.2018 година,
Годишен извештај за реализираната програмата за остварување на социјална
заштита на општина Делчево за 2020 година
Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо„
Делчево, бр.09-1723/1 од 27.10.2020 („Сл.гласник на Општина Делчево„ 17/20),
Одлука за доделување на стипендии на ученици во СОУ М.М.Брицо Делчево кои
постигнале особено висок успех во учењето, бр.09-1724/1 од 27.10.2020(„Сл.гласник
на Општина Делчево„ 17/20),

-

Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за пвенци на
генерацијата во општинските училишта, бр.09-948/1 од 27.05.2021 („Сл.гласник на
Општина Делчево„ бр.6,21),
- Одлуката за доделување на стипендии за студенти кои студираат на државните
универзитети во Република Северна Македонија бр.09-2225/1 од 15.11.2021 година,
III.ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СОЦИЈАЛНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Согласно Законот за социјална заштита ( „Сл.весник на РСМ„ 104/2019 и 146/2019) доделени се
одредени надлежност на општините , меѓу кои и надлежноста дадена во член 11, став 1 алинеја
4 каде стои: „општините формираат Совет за социјална заштита за подрачјето на општината„.
Советот за социјална заштита на Општина Делчево , формиран со Одлука на Советот на Општина
Делчево бр.09-1986/1 од 21.10.2019 година, донесе Социјален план на Општина Делчево за 2020
година ( во понатамошниот текст Социјален план) и Социјален план на Општина Делчево за
2021/22 година . Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите
групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и
специфичните потреби за развој на социјалните услуги во општината.
III.1 Главни активности на Советот за социјална заштита:
Од увидот во реализирањето на Локалниот Акционен план за социјална заштита 2019-2021,
како и на состојбите и потребите на различните социјални групи на ниво на општина Делчево,
Советот за социјална заштита на Општина Делчево ги утврди следните активности за делување
за 2021/22 година:













Идентификација на сите ризични групи на ниво на општината
Увид и располагање со релевантни податоци;
Анализа на податоци и состојби, вршење на споредбени анализи;
Идентификација на приоритетните интервенции(мерки и форми на
социјална заштита.
Идентификација на релевантни социјални сили(институциите, НВО,
приватен сектор итн.);
Следење, утврдување и анализа на постигнатите резултати и реализирани
активности од имплементирањето на планот и програмата за социјалнба
заштита на Општина Делчево ;
Редовна комуникација, средби и размена на податоци и информации со
сите социјални сили на ниво на општината;
Транспарентното работење и објавување на годишни извештаи од
имплементирањето на планираните активности според планот за
социјална заштита;
Предлог на нови програми и форми на социјална заштита (давање на
социјални услуги од страна на лиценцирани даватели на социјални услуги
во општината);

За унапредување на социјалната заштита во Општина Делчево, потребно е воведување на
социјални услуги кои се индивидуализирани и прилагодени на конкретните потреби на
корисникот и семејството, што подразбира сеопфатно ангажирање на сите постоечки институции
во општината, нивните надлежности и евентуалното нивно вклучување во сферата на социјалните
услуги кои ќе им се пружаат на граѓаните на општина Делчево.

III.2 Општинска администрација:
Вкупениот број на вработени во општинската администрација заклучно со 01.12.2021 година
изнесува 64 лица од кои 47 во општинската администрација и 17 во ТППЕ Делчево. Според
половата структура 39 се мажи (17 со ВСП, 1 со ВСШ и 21 со ССП) и 25 жени ( 20 со ВСП и 5 со ССП).
Во рамките на општинската администрација нема посебно одделение за социјална заштита,
планирањето и унапредувањето на социјалната заштита во општината е составен дел од работата
на Одделението за правни и општи работи и јавни дејности. Општина Делчево има вработено 1
социјален работник. Во Општина Делчево се ангажирани и 10 лица преку Агенција за привремени
вработувања.
Општината има донесено Локален Акционен план за социјална заштита 2019-2021, Социјален
план на Општина Делчево за 2020 година, Социјален план на Општина Делчево за 2021/22
година, Програма за социјална заштита за 2020 година, Програма за социјална заштита за 2021
година Стратегија за родова еднаквост 2020-2022, Акциски план за родова еднаквост и др.
стратешки документи.
За остварување на подобра комуникација со граѓаните , Општина Делчево има донесено
Стратегија за надворешна комуникација на Општина Делчево 2020-2024 и Програма за
комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево. Овие стратешки документи имаат за
цел одржување редовна и навремена комуникација со јавноста за подобрување на
информираноста за работењето на Општината и за сите други прашања од интерес на локалната
заедница. Општина Делчево користи повеќе алатки за комуникација со граѓаните: општинската
интернет страна, електронска пошта, медиуми, месечен електронски весник „Инфо Делчево„
социјални мрежи, јавни анкети, форуми на заедницата, директни средби со граѓаните од
урбаните и месните заедници, приемен ден за граѓаните кај Градоначалникот и општинската
администрација и др.
III.3 Образовни институции
Во општина Делчево има две основни училишта: ООУ „Ванчо Прке„ и ООУ „Св.Климент Охридски„
и едно средно училиште и тоа СОУ „М.М.Брицо„.
Табеларен приказ на бројноста на ученици и вработени лица во ООУ во учебната 2021/22 година
Име на училиште
Број на запишани деца во ЦОУ

ООУ "Ванчо Прке"

ООУ "Св.Климент Охридски"

М

Ж

Вкупно

М

Ж

Вкупно

I

28

19

47

27

17

44

II

19

18

37

17

28

45

III

21

29

50

18

12

28

IV

28

28

56

23

21

44

V

17

25

42

21

28

49

VI

37

26

63

21

30

51

VII

29

28

57

22

15

37

VIII

36

36

72

20

17

37

IX

27

22

49

13

30

43

Одделение

ВКУПНО

242

231

473

180

198

378

Број на запишани деца во ПОУ

М

Ж

Вкупно

М

Ж

Вкупно

I

5

5

10

9

5

14

II

2

4

6

8

10

18

III

2

4

6

8

4

12

IV

2

1

3

10

4

14

V

0

3

3

13

5

18

VI

0

0

0

3

9

12

VII

0

0

0

4

8

12

VIII

0

0

0

9

5

14

IX

0

0

0

0

9

9

ВКУПНО

11

17

28

64

59

123

ВКУПНО во ООУ

253

248

501

246

261

507

Стручни соработници

1

2

3

1

3

4

Наставен кадар

20

38

58

31

58

89

Административни работници

1

2

3

0

4

4

Директор

1

0

1

1

0

0

Техничка служба

11

4

15

12

6

18

ВКУПНО

34

46

80

72

43

118

Одделение

Табеларен приказ на бројноста на учениците во СОУ М.М.Брицо во учебната 2021/22 година
Име на училиште
Број на запишани ученици во
гимназиско образование

СОУ М.М.Брицо

М

Ж

Вкупно

I

20

54

74

II

33

46

79

III

47

48

95

IV

36

53

89

ВКУПНО

136

201

337

Број на запишани ученици во стручно
образование

М

Ж

Вкупно

31

6

37

Клас

Клас
I

II

10

1

11

III

11

4

15

IV

9

4

13

ВКУПНО

61

15

76

ВКУПНО ученици во СОУ

197

216

413

Стручни соработници

/

4

4

Наставен кадар

14

38

52

Административни работници

2

2

4

Директор

1

1

Техничка служба

6

6

ВКУПНО

23

Вработени во СОУ

44

67

Споредбено движење на податоците со бројот на ученици во изминатите години
Учебна година
Училиште

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

ООУ „Ванчо
Прке„

Првачиња: 81

Првачиња: 64

Првачиња: 69

Првачиња: 68

Вкупно: 650

Вкупно: 627

Вкупно: 599

Вкупно: 617

ООУ
„Св.Климент
Охридски„

Првачиња: 80

Првачиња: 61

Првачиња: 83

Првачиња: 61

Вкупно: 750

Вкупно:714

Вкупно: 714

Вкупно:686

ВКУПНО:

Првачиња: 161

Првачиња: 125

Првачиња: 152

Првачиња: 129

Вкупно:1341

Вкупно: 1313

Вкупно: 1303

I година:135

I година:121

I година:136

I година: 119

Вкупно: 567

Вкупно: 526

Вкупно: 510

Вкупно: 490

Вкупно:
СОУ
„М.М.Брицо„

1400

Учебна година
Училиште

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ООУ „Ванчо
Прке„

Првачиња: 77

Првачиња: 69

Првачиња: 79

Првачиња:63

Вкупно: 614

Вкупно: 607

Вкупно: 620

Вкупно:600

ООУ
„Св.Климент
Охридски„

Првачиња: 65

Првачиња: 52

Првачиња: 64

Првачиња:66

Вкупно: 655

Вкупно:596

Вкупно: 592

Вкупно:

ВКУПНО:

Првачиња:142

Првачиња:121

Првачиња:143

Првачиња:129

Вкупно: 1203

Вкупно: 1212

Вкупно: 1052

I година:98

I година:104

I година:71

I година: 86

Вкупно: 448

Вкупно: 432

Вкупно: 383

Вкупно:390

Вкупно:
СОУ
„М.М.Брицо„

1269

Учебна година
Училиште

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

ООУ „Ванчо
Прке„

Првачиња: 63

Првачиња: 58

Првачиња: 43

Првачиња:57

Вкупно: 560

Вкупно: 573

Вкупно: 529

Вкупно: 501

ООУ
„Св.Климент
Охридски„

Првачиња: 62

Првачиња: 36

Првачиња: 66

Првачиња:58

Вкупно: 557

Вкупно:515

Вкупно: 525

Вкупно: 507

ВКУПНО:

Првачиња:125

Првачиња:121

Првачиња: 109

Првачиња:115

Вкупно: 1117

Вкупно: 1088

Вкупно: 1052

Вкупно: 1008

I година:39

I година: 107

I година: 91

I година: 111

Вкупно: 371

Вкупно: 374

Вкупно: 400

Вкупно: 413

СОУ
„М.М.Брицо„

III.4 Воспитно образовни институции
Во Општина Делчево постои само една детска градинка ОЈУДГ „Весели Цветови„ која е лоцирана
непосредно до ООУ „Ванчо Прке„ поточно на ул: „Светозар Марковиќ„ бр.12 Делчево и од оваа
година клон на истата градинака во с.Разловци. И покрај доградбата на дополнителни простории
за згрижување на децата од предучилишна возраст, капацитетот на единствената детска градинка
во општината е сеуште мал за да ги згрижи сите деца кои се на листа за чекање.
Табела со податоци од ОЈУДГ „Весели цветови „ Делчево за 2021 година
ОЈУДГ „Весели цветови„

Делчево

Запишани деца во 2021 година
Возраст

М

Ж

ВКУПНО

до 3 години

47

50

97

од 3 до 6 години

109

104

213

156

ВКУПНО
Вработени во ОЈУДГ

154
М

310
Ж

ВКУПНО

Административни Службеници

/

3

3

Техничка Служба

5

5

10

Носители на дејност

1

32

33

Директор

/

1

1

Вработени преку АПВ

/

/

/

ВКУПНО

6

41

47

III.5 Здравствени установи
Примарната здравствена заштита во општина Делчево се остварува во ЈЗУ Здравствен дом-Гоце
Делчев кој е ситуиран во градот Делчево и во рамките на кој егзистира специјалист за детска и
школска медицина, специјалисти за интерна медицина, геникологија, психијатар , невролог,
ренгенолог, офтамолог и специјалист за уво нос и грло, лабараторија,трансфузиологија ,
епидемиологија и превентивна детска стоматологија. Во општина Делчево има 13 приватни
здравствени установи ПЗУ (2 гениколози и 11 семејна медицина), и 13 приватни стоматолошки
ординации ПЗУ, специјалистички 2 од кои 1 протетика и 1 стоматолошка специјалистичка
ординација по ортодонција. Во општина Делчево има 6 активни аптеки. Во Делчево постои и
Центар за хемодијализа кој опслужува пациенти од Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и
Берово.

ТАБЕЛА со податотоци за медицински персонал од Фондот за здравствено осигурување ПЕ
Делчево
Здравствени установи
Вработени

М

Ж

ВКУПНО

Доктори специјалисти( интернисти, ренгенолози, офтамолог,
оториноларинголог, епидемиолог, педијатар, трансфузиолог,
школска медиција, психијатар, невролог)

1

11

12

Доктори специјалисти семејна медицина

3

9

12

Биохемичари

0

2

2

Лаборанти

4

1

5

Медицински сестри и акушерки

0

14

14

Стоматолози и стоматолози специјалисти

6

12

18

Стоматолошки сестри

2

14

16

Доктори гениколози

1

1

2

Доктори специјализанти

2

1

3

Радиолошки технолози

1

2

3

ВКУПНО

20

67

87

III.6 АВРМ-Центар за вработување Делчево

Во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија –Центар за
вработување-Делчево со дисперзирана канцеларија во Македонска Каменица се
вработени вкупно 9 лица од кои:
-5 лица со високо образовение-од кои: 1лице- Самостоен референт со овластување -

Раководител на Центар за вработување, 3 лица- Соработници за услуги за поддршка за
вработување, 1лице- Соработник за финансиски работи
-4 лица со средно образование од кои: 2лица- референти за шалтерски услуги, , 1лицеВиш Референт за услуги за поддршка за вработување -1 лице со основно образование:
хигиеничар
Вработените во АВРСМ се администратативни(јавни) службеници,даватели на јавни
услуги и помошно технички лица. АВРСМ преку Центрите за вработување работи
согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, каде се
уредени прашања од областа за размена на трудот, правата и обврските на
работодавашите, невработените лица и други лица кои бараат работа. Секој има право
на пристап до вработување, без било какви ограничувања, согласно со принципот на
еднаков третман, утврден со Законот за работните односи, забранета е дискриминација
при вработување по основа на брачен статус, семеен статус, боја на
кожа,пол,јазик,политичко или друго убедување, активност во синдикати, национална
припадност, социјален статус, инвалидност, возраст,сопственост, општествен или друг
статус.
Основни задачи на размената на трудот се:
-евидентирање на работодавачите и нивните потреби
-примање понуди за слободни работни места
-евидентирање на невработените според нивните квалификации,знаења и искуства
-подготоивка на индивидуален акциски план за согледување на способноста и
професионалните вештини на неврабнотенитте лица кои бараат работа и утврдување на
видот и степенот на потребната помош за вработување
-упатување на невработените лица на обука, преквалификација или доквалификација
-обезбедување посебни услови за вработување на невработените инвалидни лица
-професионална ориентација на невработените заради избор на занимање по пат на
тестирање и разговор
-истражување ,следење и анализирање на појавите и движењата на пазарот на трудотобезбедување права по основ на осигурување во случај на невработеност.
III.7 Хуманитарни организации
Општинската организација на Црвен крст Делчево е формирана Декември 1951 година.
Општинската организација во своето работење се раководи од Статутот на Меѓународното
движење – Меѓународна федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина,

Женевските Конвенции од 1949 година, Дополнителните Протоколи од 1977 година и 2005
година, Законот за Црвениот крст и Статутот на Црвениот крст на РСМ и ги почитува основните
принципи на Движењето. Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска
организација Делчево е хуманитарна, доброволна, непристрасна, неутрална, универзална и
независна организација на граѓаните, формирана од Црвениот крст на РСМ. Општинската
организација дејствува и работи како непрофитна, самостојна и автономна организација и има
помошна улога на властите во единиците на локалната самоуправа, при што ја задржува
автономијата која му дозволува да дејствува во согласност со политиките на Црвениот крст на
РСМ и со основните принципи на Движењето.

III.8 Невладини организации
Развојот на граѓанскиот сектор е од исклучителна важност за фундаменталните демократски
плурално изразени вредности на една земја, како и за поттикнување на граѓанската свест за
поширок општествен ангажман. Истовремено претставува и афирмација на уставно
загарантираните човекови права на слободно здружување заради остварување и заштита на
разнородните права и уверувања и на правото на слободен говор, артикулирани преку
принципите на партиципативната демократија. Исто така, граѓаните преку нивните активности
придонесуваат за посеопфатен општествен развој и за подобрување на квалитетот и стандардот
на животот. Ваквиот придонес на граѓанскиот сектор во промовирањето и градењето на
демократската култура и социјалната кохезија на сите општествени нивоа ја поттикнува потребата
од соработка меѓу него и општината. Нивното взаемно дејствување може значително да
придонесе во развивањето на бројни области во општеството, со цел ефикасно да се одговори на
предизвиците и тековните проблеми на земјата. Од своја страна, граѓанските организации, како
дел од општествениот систем, се форма преку која јасно се изразува граѓанската иницијатива и
преку која се овозможува учеството на граѓаните во севкупните општествени текови. Парлелно,
дополнителна корист од понатамошниот развиток на граѓанските организации е стимулирањето
на социјалната кохезија и создавањето солиден општествен капитал . Граѓанските организации
имаат и висок економскиот потенцијал, кој се изразува преку нивната улога на работодавци,
односно да ја вклучуваат во своите активности економски активната популација и со тоа да
придонесуваат во намалување на проблемите на невработеноста. Затоа, на Општина Делчево и
е од интерес да го поттикнува развојот на граѓанскиот сектор и неговото учество во креирањето
на политиките како соодветен баланс и коректив во развојот на демократијата и демократските
вредности, но и како конструктивен надополнувач во областите каде општествената заедница
има потреба за тоа.
Општина Делчево има голем број на организации како активисти во граѓанскиот сектор каде како
поактивни во делот на социјалното претприемништво и социјалната политика се:
ЗГ „Бравура Кооператива„ која има за цел да обезбеди одржан развој на програмата за
Професионална ориентација на лица со посебни потреби“, група на родители од Делчево заедно
со професионалци во областа на попреченоста, го формираа здружението „Бравура
Кооператива“. Оваа програма постигната високи резултати во практично работно оспосебување,
разви нови методи и техники за обука и е во чекор со времето за новите предизвици за социјално
претприемништво. Од 2007 година отпочна со активности за „Подигање на јавна свест на
локалното наслеление и регионот Брегалница“, а истата година ја разви и програмата за „Ран
третман и рана интервенција на деца со посебни потреби“ преку директна работа со корисниците
од страна на профилиран стручен тим. Прогресот на организацијата се почуствува во 2009 година
со имплементација на низа проекти во инклузивната програма за образование , која стана

составен дел на програмата за работа на организацијата за да од 2013 година отпочнеме и со
програмата „Инклузија преку спорт“. Во рамките на програмите се развиваат проекти кој имаат
едноставна цел а тоа е да го подобрат квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби во
сите свери на опшественото живеење.

Здружението Регионален центар за застапување постои од 2006 година и дава
континуирана поддршка на НВО, бизнис заедницата и општините во делот на
стратешкото планирање и обезбедување на финансиски средства за имплементација на
истите. Здружението работи и во делот на јакнење на граѓанското општество, лобирање
и застапување, унапредување на меѓугранична соработка, едукација и информирање,
овозможување на јавноста од регионот на едно место да најдат добро организирани
извори на информации за Европската унија, нејзините институции, активности и
политики, законски рамки, документи и публикации, програми и процес на донесување
на одлуки.
Невладината организација КХАМ Делчево е основана во 1999 година кога беше основана
од група ромски активисти заради нивните верувања и ставови за потребата од
унапредување на квалитетот на животот на ромската заедница во Делчево. НВО КХАМ
Делчево е организација која работи на решавање на ромските права пред се во делот на
социјалата. КХАМ е активен учесник кој промовира јакнење на граѓанското општество и
демократија, како и институционален пристап за промовирање на интеграција на
ромското население и другите маргинализирани групи во сите сфери на општеството.
НВО Кхам работи на подигање на образовното ниво и подобрување на социјалната и
економската состојба на маргинализираните групи, како и придонес кон зајакнување на
капацитетите на невладините организации во Источна Македонија преку соработка со
домашни и странски организации и институции.
IV.Улогата на Советот на општината, Градоначалникот и Единицата на локалната самоуправа во
реализирањето на Програмата за социјална заштита
Согласно Законот за социјална заштита ( „Сл.весник на РСМ„ 104/2019 и 146/2019)
Градоначалникот на општината, врз основа на Социјалниот план, изготвува Годишна програма за
социјална заштита, која ја донесува Советот на општината. Програмата за социјална заштита се
донесува со цел да обезбеди транспарентен, интегрален, ефикасен и правичен систем во кој ќе
се опфатат мерките, активностите и средствата/ресурсите кои се потребни за да се задоволат
потребите на крајните корисници на оваа Програма, пред се на ранливите категории на граѓани
и нивна поголема вклученост во јавниот и опшествен живот. Главните заложби на Советот на
општината, Градоначалникот и општинската администрација ќе бидат во обезбедувањето на
средства по разни основи заради задоволување на барем дел од потребите на социјално
загрозените семејства, лицата односно семејствата кои претрпеле штети од елементарни
непогоди, лицата кои имале енормно високи трошоци за болничко лекување и набавка на
лекарства, лицата со посебни потреби, старите и изнемоштени лица, децата од предучилишното
образование и воспитување, инклузијата на децата роми , деца и млади во ризик и др.

V. Активности и мерки кои ќе се преземат за реализација на Програмата за социјална заштита на
Општина Делчево за 2022 година

Активностите на Општина Делчево во обезбедувањето на социјалната заштита на граѓаните на
општината , ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање во остварување на
правата на граѓаните од областа на социјалната заштита и тоа:
-

Помош на социјално загрозени семејства
Помош на социјално маргинализирани групи (самохрани родители, роми , деца во
судир со законот и др.)
- Помош на лица/семејства погодени од несреќи и др.елементарни непогоди
- Помош на невработени лица кои тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот,
- Помош и грижа за стари и изнемоштени лица,
- Помош и грижа за лицата со посебни потреби,
- Помош и грижа за децата од предучилишното образование и воспитание, ученици,
студенти
- Промовирање на нови социјални услуги и тоа: услуги за информирање и упатување,
услуги за помош и нега во домот , услуги за лична асистенција, услуги во заедницата
и услуги за вонсемејна заштита
Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2022 година главно ќе ги вклучува
следните активности:
V.1.Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита
за одредени категории на лица
Основна цел на оваа активност е согласно надлежноста на општината во областа на социјалната
заштита, утврдена во Законот на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како и
посебните законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе во пресрет на
здравствено, финансиски или на друг начин загрозените лица (лица на кои им е потребна
хируршка интервенција, тешко болни лица, приматели на терапија, самохрани родители, деца
без родители и родителска грижа, семејство кое се нашло во положба на природна непогода ,
корисници на минимална социјална помош и лица без средства за егзистенција), кои имаат
потреба од социјална заштита, превенција и помош. Паричната помош општината ја доделува врз
основа на постапка уредена во Правилникот за утврдување на критериумите, условите и
постапката за доделување на еднократна парична помош бр.09-334/1 од 23.02.2018 година и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на критериумите,
условите и постапката за доделување на еднократна парична помош бр.09-1273/1 од 30.07.2020
година.
По препорака на Комисијата за јавни дејности ќе се изврши ревизија на гореспоменатите
Правилници каде се уредени критериумите, условите и постапката за доделување на парична
помош и да се усогласат со националните стратегии и правилници.

Активност

Предвидени средства

Извор на средствата

Еднократна парична 650.000 +персонален Буџет на
помош за физички данок
Делчево
лица
по
основ
материјална
загрозеност
,
болничко лекување,

Одговорни
имплементација

за

Општина Комисија
Сектор за финансиски
прашања

елементарни
непогоди и смртен
случај)
Хуманитарни пакети 100.000 ден.
во храна и средства за
хигиена

Буџет на
Делчево

Ревидирање
Правилниците
др.општи акти
доделување
парична помош

/

ВКУПНО:
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за
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Спонзорства
донации

Општина Општина Делчево
Опшествено
и одговорни компании
Одд.за правни
општи работи

и

Сектор за финансиски
прашања

750.000 +персонален
данок

V.2. Помош на невработени лица кои тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот
Активноста за помош на невработените лица ќе се спроведува преку ангажирање на
невработените лица во спроведување на Програмата за општинско корисна работа (ОКР) и
Програмата за изведување на јавни работи. Програмите ќе се реализираат преку работно
ангажирање на невработените лица евидентирани во Агенцијата за вработување, а кои им
припаѓаат на ранливите групи на население, вклучувајќи ги и лицата корисници на право на
гарантирана минимална помош (ГМП).
Ангажирањето на невработените лица за ОКР ќе биде со скратено работно време (20 работни
часа седмично) во период од 6 или 9 месеци (при што за лицата даватели на социјални услуги кои
поседуваат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/
компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера, работниот ангажман ќе биде 9
месеци, а за лицата кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции
работниот ангажман ќе биде 6 месеци по претходно задолжително завршување на обука во
времетраење од 3 месеци спроведена од страна на верификуван спроведувач на обука за да се
здобијат со соодветен признат сертификат/уверение за стекнати вештини/компетенции како
давател на потребната услуга.
Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој
влегува обуката и работниот ангажман.
Месечниот надомест ќе изнесува 9.000 денари за лице, со вклучен данок на личен доход и
осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и
професионална болест. На корисниците на паричен надоместок и на корисници на право на
Гарантирана минимална помош, за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно
претходно остварено право.
Право на учество во програмата имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата
кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата. Но, доколку во евиденцијата на АВРСМ, нема
невработени лица со потребни квалификации и вештини, согласно барањата на ангажманот,
тогаш ќе може да учествуваат и невработени лица кои и претходно учествувале во програмата.

Доколку одобрените активности за нашата општина се однесуваат на обезбедување на услуги за
деца со попреченост и возрасни лица со попреченост, поради специфичноста на услугата ќе биде
овозможено грижата да ја дава истото лице што било претходно ангажирано.

За програмата за изведување на јавни работи ќе бидат ангажирани невработени лица за
период од 9 месеци. Во сезонскиот период кога обемот на работните задачи за
одржување на јавните зелени површини и јавните прометни површини (улици) е
зголемен, подигање на нови и одржување на постоечките зелните површини во
општината, како и изведување на активности на чистење на урбани и рурални средини,се
јавува потреба од ангажирање на дополнителен број на работници во Јавното комунално
претпријатие а кои се невработени и тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот.
Активност

Предвидени средства

Извор на средствата

Одговорни
имплементација

за

Ангажирање
на 9.000 ден.х 20 лица х
невработени лица во 9 месеци
Општинско корисна
1.620.000 денари
работа во 2021/22

324.000 од Буџет на Одговорно лице за
Општина Делчево
спроведување на ОКР

Ангажирање
на 10.000 ден.х10 лица х
невработени лица за 9 месеци
изведување
на
900.000 денари
Програмата за јавни
работи

Буџет на Општина Одговорно лице за
спроведување
на
Делчево
Програмата за јавни
работи

ВКУПНО:

1.296.000 од УНДП

Сектор за финансиски
прашања

Сектор за финансиски
прашања

2.520.000 ден.

V.3. Социјална заштита на стари и изнемоштени лица, преку социјалната услуга помош и нега во
домот
Бројот на пензионери на територијата на Општина Делчево е вкупно 3493 лица. Од нив 1743 се
жени а 1750 мажи. Пензионерите во Делчево се организирани во Здружение на пензионери
Делчево во кое здружение функционира и Клуб на пензионери. Здружението на пензионери
реализира активности согласно нивната годишна програма, најчесто преку учество на членовите
во организација на настани, културно забавни активности, креативни работилници и друго. Во
Делчево нема Дом за згрижување на стари и изнемоштени лица а најблиску таков дом има во
Берово кој е со ограничен капацитет. Голем дел од пензионерите секојдневно се соочуваат со
проблеми од типот на осаменост, изолираност, потешкотии во извршувањето на секојдневните
активности во домот.
Според последната евиденција на Здружението на пензионери најголем дел од пензионерите
во Делчево се со ниски и просечни пензиски примања. 72 стари лица се без семејна грижа а 18
од нив се без никакви примања. Бројките се резултат на масовното иселување на младите од
општината, по што во многу семејства се останати само стари, болни и изнемоштени лица, кои
неможат за себе да си обезбедат основна социјална и здравствена грижа или неможат сами да
ги обавувват основните потреби. Ваквата ситуација, особено влијае на опаѓање на квалитетот на
животот на оваа ранлива група, а посебно ранливи се старите лица во руралните средини.
Општина Делчево не успеа да најде официјален податок колку стари лица од Делчево се

сместени во старечките домови низ државата но од неофициалните податоци со кои
располагаат НВО е дека таа бројка е околу 18.
Врз основа на повеќе истражувања и анализи спроведени од Општина Делчево а со помош на
НВО и здравствените установи на подрачјето на нашата општина, се констатира следната
состојба:
-

Најголем дел од старите лица имаат пензија (лична, семејна, земјоделска), која им
овозможува услови за скромен живот,
- Поголем дел живеат сами (вдовец/вдовица),
- Речиси сите имаат здравствени проблеми ( 90/% ревматски заболувања, 85%
кардиоваскуларни заболувања, 38% дијабет и други заболувања),
- Одржувањето на личната хигиена и хигиената во домот , набавката и подготовката на
храна им претставува течкотија,
- За посета на лекар и набавка на лекарства во најголем дел се зависни од друг,
Скоро кај сите преовладува чувството на осаменост, непотребност, отфрленост и страв од
заболувања.
Од тие причини Општина Делчево превзема мерки и активности за пружање на помош и нега на
старите и изнемоштените лица во домашни услови, преку тимови на невработени лица кои имаат
сертификат за пружање на помош и нега во домот. Најмногу активности се реализирани преку
учество на невработените лица во Програмата за општинско корисна работа-грижа за стари и
изнемоштени лица. За таа цел Општина Делчево ќе ангажира 18 невработени лица , во
времетраење од 9 месеци. Финансиската рамка на оваа активност е претставена во точка V.2. во
делот за ангажирање на невработени лица во Општинско корисна работа во 2021/22.
Во 2022 година две невладини организации од Делчево, ОО на Црвен крст и НВО „Кхам„ влегуваат
во завршна фаза за нивна сертификација како даватели на услуги за грижа и нега на стари лица
во домот, преку мерката 7.2 – Обука и вработување на лица за обезбедување на услуги за грижа
во заедницата. Мерката ќе обезбеди ангажирање на невработени лица од ранливите категории
кои ќе пружаат услиги во домот на старите и изнемоштени лица кои имаат потреба од таква нега.
Со тоа во голема мера ќе се подобрат услугите кои се пружаат на старите лица но сепак оваа
социјална услуга нема во целост да ја замени потребата од отварање на дом за стари лица во
Делчево.
V.4. Помош и грижа за лица со посебни потреби
Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2022 година опфаќа мерки и активности
за грижа и заштита на лицата со посебни потреби/лицата со попреченост. Целите на овие мерки
се гледаат првенствено во:
-

-

Социјална вклученост на лицата со попреченост на пазарот на трудот преку
обезбедување стекнување на одредени работни вештини и нивно работно ангажирање
со скратено работно време ,
Зголемување на понудата на социјални услуги согласно потребите на лицата со посебни
потреби,
Обезбедување на лични и образовни асистенти на децата со посебни потреби кои се
вклучени во образовниот систем,
Формирање на дата база на податоци лица со посебни потреби според видот и
категоријата на која припаѓаат,
Обезбедување пристапност на лицата со посебни потреби до јавните институции,

-

Подигање на јавната свест на граѓаните за постоењето на посебните потреби на лицата
со попреченост преку кампањи и заедничко прославување на датуми и настани.
Во 2021 година Општина Делчево во партнерска соработка со ЗГ „Бравура кооператива„ и ЈУ
МЦСР Делчево, отпочна со реализациа на проектот за услуги во заедницата насловен како Клуб
за социјална инклузија „Интегра“ . Проектот Клуб за социјална инклузија „Интегра“ е програма
за вклучување на 12 лица со посебни потреби од Општина Делчево, во организирана форма на
услуга за рехабилитација, професионална ориентација и социјализација , во рамките на Дневен
центар за лица со посебни потреби Делчево. Причините за потребата од проектот Клуб за
социјална инклузија „Интегра“ е отсуството на институционални и други алтернативни форми
на услуги за возрасни лица со посебни потреби во Општина Делчево. Проектот е базиран на
приоритетите од Акцискиот план за социјална заштита на Општина Делчево во делот за
маргинализирани групи. За овој проект ангажирани се вкупно 5 невработени лица( 2
дефектолози- жени, 1 психолог- жена, 1 негователка на лица со посебни потреби –жена и 1
работен терапевт – маж). Крајните корисници од овој проект се 12 лица со посебни потреби од
кои 7 се мажи и 5 жени. Преку Општинско корисна работа во Дневниот центар е ангажирано и 1
лице со посебни потреби , кое ќе има работен ангажман од 9 месеци.

Преку програмата Општинско корисна работа до 2020 година, Општина Делчево
ангажираше невработени лица од образовните профили, кои беа ангажирани како
образовни и лични асистенти на децата со попреченост кои се вклучени во образовниот
систем. Од 2021 година оваа активност ја презема МОН и училиштата. Воведување на
социјалната услуга – лични односно образовни асистенти ќе се одвива преку активности
на воспитно- образована дејност за деца со попреченост , деца од материјално
необезбедени семејства, социјално исклучени и останати категории граѓани семејства.
Ангажираните лични односно образовни асистенти за крајни корисници ќе ги имаат
децата со посебни потреби односно ученици кои покажуваат послаб резултат во
школувањето и тоа во ООУ „“Св. Климент Охридски“ , ООУ „Ванчо Прке и СОУ„ Методи
Митевски-Брицо“ . Со помош на образовните асистенти, кои имаат завршено високо
образование од образовните струки, а се невработени, овој проблем ќе се надмине, ќе
се олесни пристапот на учениците кон новите знаења, ќе се подобри успехот и ќе се
надмине дел од нередовноста на самите ученици.
Општина Делчево преку низа настани и прослави работи на п одигање на јавната свест на
граѓаните за постоењето на посебните потреби на лицата со попреченост со организирање на
кампањи и заедничко прославување на датуми и настани:
20 Февруари – светски ден на социјалните права,
28 Февруари – ден на ретките болести
21 Март – светски ден на лицата со даунов синдром
02 Април – светски ден на аутизмот
19 Август – светски ден на хуманоста
10 Октомври – светски ден на менталното здравје
15 Октомври – меѓународен ден на белиот стап
03 Декември – меѓународен ден на лицата со попреченост
Одговорни
за
Активност
Предвидени средства Извор на средствата
имплементација
Стекнување
на 2.345.954 ден.
работни вештини на
лицата со посебни
потреби
преку
проектот „ Клуб за

МТСП преку проект

Општина Делчево
ЗГ„Бравура
кооператива„

социјална
ИНТЕГРА„

инклузија

Лични/образовни
асистенти на ученици
со посебни потреби

Според
платен МОН
список во училиштата

Училишта
МОН
Општина Делчево

Изградба
на 100.000 ден.
пристапни рампи во
јавните институции

Општина Делчево

Општина Делчево

Јавни/државни
институции

Јавни/државни
институции

Чествување
на 100.000 ден.
настани посветени на
лицата со посебни
потреби

Општина Делчево

Општина Делчево

НВО

НВО

Спонзорства
/донации

Дневен центар за
лица со посебни
потреби

Опшествено
одговорни фирми
Формирање на дата /
база на податоци на
лица со посебни
потреби

/

Општина Делчево
НВО
Дневен центар за
лица со посебни
потреби
ЈУ МЦСР

Хуманитарни пакети 30.000 ден.
за лица со посебни
потреби

Општина Делчево

Општина Делчево

НВО

НВО

Спонзорства
/донации

Дневен центар за
лица со посебни
потреби

Опшествено
одговорни фирми
ВКУПНО:

2.575.954 ден.

V.5. Детска заштита/ Помош и грижа за децата од предучилишното образование и воспитание,
ученици, студенти

Во областа на детската заштита и стимулативните мерки за ученици и студенти Општина
Делчево обезбедува парична помош за секое новороденче во општината, паричен
подарок за секое прваче, стипендии за учениците и студентите кои потекнуваат од
социјално загрозени семејства , парични награди за ученици роми, наградно патување
за најдобрите ученици, паричен подарок за секое прваче, инклузија на деца роми во
ОЈУДГ Весели цветови, ослободување од партиципација за престој во ОЈУДГ за деца на

самохрани родители и др . Стипендиите се доделуваат врз основа на објавување на Јавен
повик објавен од страна на општината, а целата постапка е уредена во Одлуките за
доделување на стипендии на ученици и студенти . Постаката за доделување на парична
помош за секое новороденче е уредена во Правилникот за утврдување на критериумите,
условите и постапката за доделување на еднократна парична помош бр.09-334/1 од
23.02.2018 година. Постапката за доделување на паричните награди за 10 најдобри
ученици од СОУ „М.М.Брицо„ Делчево, паричните награди за ученици роми и парична
награда за секое прваче е уредена во Правилникот за начинот , условите, кретириумите
и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево бр.09-166/1 од
30.01.2018 година. Инклузијата на деца роми во ОЈУДГ Весели цветови се врши согласно
Договорот потпишан помеѓу Општина Делчево, МТСП-РЕФ и ОЈУДГ Весели цветови. Во
оваа Програма се вклучени 15 деца од ромска националност. Ослободување од
партиципација за престој во ОЈУДГ за деца на самохрани родители се врши согласно
Правилникот на МТСП. За проширување на капацитетите на единствената установа за
згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст , во 2022 година Општина
Делчево планира изградба на детска градинка во населба Расадник со капацитет од 150
деца. Во с.Разловци отпочна со работа клон на градинката ОЈУДГ Весели цветови со
капацитет од 20 деца.
Детска заштита/ Помош и грижа за децата од предучилишното образование и воспитание
Исплата по
основ

количина

Единечен
износ

Вкупно

Извор на средствата

Парична помош
за секое
новороденче

100

3.000 ден.

300.000 ден. +
персонален
данок

Буџет на Општина
Делчево

Инклузија на
15 деца х 10
деца роми во
месеци
предучилишното
образование

1.500 ден.

225.000 ден.

МТСП/РЕФ

Ослободување
од
партиципација
за престој во
ОЈУДГ за деца на
самохрани
родители

1.500 ден.

150.000 ден.

ОЈУДГ Весели
цветови

10 х 10 месеци

ВКУПНО:

675.000 ден.

V.6 Детска заштита/ученички, студентски стипендии и награди
Исплата по
основ

количина

Единечен
износ

Вкупно

Извор на средствата

Ученички
стипендии за
учебна 2022

10

8

Студентски
стипендии за
домашните
универзитети
за студиската
2022

6

4
Стипендии за
првенците на
генерацијата
2021/2022

2

1.000х9
месеци

1.500х9
месеци
2.000х9
месеци

3.500х9
месеци
2.000х9
месеци

90.000 ден. +
персонален
данок

Буџет на Општина
Делчево

108.000 ден.+
персонален
данок
108.000 ден.+
персонален
данок

Буџет на Општина
Делчево

126.000 ден.+
персонален
данок
36.000
Буџет на Општина
ден.+персонален Делчево
данок

(основни
училишта)

Стипендии за
првенците на
генерацијата
2021/2022

Буџет на Општина
Делчево

1

3.000х 9
месеци

27.000
ден.+персонален
данок

Наградно
патување за
најдобрите
ученици од
СОУ
„М.М.Брицо„
за 2022 или
парична
награда

10

20.000

До 200.000 ден.

Парична
награда за
најдобриот

3

1 х 10.000

20.000
Буџет на Општина
ден.+персонален Делчево
данок

(средно
училиште)

2 х 5.000

Буџет на Општина
Делчево

ромски
ученик
(средно и
основно
училиште) за
2022
Награда за
ученици кои
постигнале
значајни
резултати на
државни и
меѓународни
натпревари

60.000 ден. +
персонален
данок

Буџет на Општина
Делчево

Награда
за
ученици за
постигнати
врвни
спортски
резултати

60.000 ден.

Буџет на Општина
Делчево

Парична
награда за
секое прваче

120

3.000 ден.

360.000 ден. +
персонален
данок

Буџет на Општина
Делчево

Училишен
прибор за
ученици од
социјално
загрозени
семејства

120

1.000 ден.

120.000 ден.

Буџет на Општина
Делчево

150 ден.

225.000 ден.

Опшествено
одговорни фирми

Новогодишни 1500
пакетчиња
деца и
ученици
ВКУПНО

Хуманитарни
организации
1.540.000 ден.

V.7. Промовирање на нови социјални услуги и тоа: услуги за информирање и упатување, услуги за
помош и нега во домот , услуги за лична асистенција, услуги во заедницата и услуги за вонсемејна
заштита
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку мерки, активности,
програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и надминување на социјалните

проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните. Со Законот за
социјална заштита се уредени системот и организацијата на социјалната заштита, корисниците на
социјална заштита, правата на парична помош и социјалните услуги, постапката за остварување
на правата и користење на услугите, вршење на дејноста на социјална заштита, кадрите,
финансирањето и надзорот над вршењето на социјалната заштита и други прашања од значење
на вршењето на дејноста на социјалната заштита.
Најважен сегмент за локалната интервенција е воспоставувањето на мрежа на даватели на
социјални услуги која ја сочинуваат јавните установи за социјална заштита и други овластени
даватели на социјални услуги (здруженија, други домашни и странски правни лица), со кои МТСП,
односно општината, склучиле управен договор за давање на социјални услуги, како и физичко
лице кои добило дозвола за вршење на работи од социјалната заштита како професионална
дејност и склучиле договор со Центарот за социјална работа.
Во изминатиот период Општина Делчево посветено работеше на обезбедувањето на потребните
услови кои ќе придонесат кон превенција и надминување на социјалните проблеми на нашите
сограѓани, но и за воспоставување на функционални социјални услуги кои ќе се пружаат преку
овластени даватели на социјални услуги.
Како инвестиција во добростојбата на граѓаните, за следниот период е планиран развој на нови
социјални услуги. Со оглед на финансиската состојба и големината на општината, новите услуги
се планирани да бидат обезбедени во соработка со донатори и МТСП.
7.1 Услуги за информирање и упатување
Покрај постоечката работа на ЦСР, оваа услуга може да се дава и преку овластени даватели на
услуги, НВО, општински центар за информирање и упатување и др. форми. На пример неопходно
е да се развие посебен сет на информации за вклучување на пазарот на трудот на лицата кои се
долгорочно невработени или тешко вработливи и лицата со попреченост кои се на евиденцијата
на АВРМ. Исто така потребно е да се даде дополнителна помош и поддршка при услугите за
информирање и упатување за искористување на правата од социјална и здравствена заштита на
ранливите категории на граѓани.
7.2 Услуги на стручна помош и поддршка
Долгоочекуваното воведување на услуги на стручна помош и поддршка ќе биде овозможено само
преку лиценцирани даватели на услуги кои во соработка со стручните служби во ЦСР ќе работат
на случај, ќе овозможат рарешување на комплексни семејни ситуации, работа со жртви на
семејно насилство, работа со малолетници во ризик/малолетничко престапништво и др.
7.3 Услуги на советување
Општината заедно со МТСП е спремна да поддржи работа на стручни граѓански организации кои
би понудиле советувалишна работа за различни категории граѓани во социјален ризик, надвор
од она што го обезбедува ЦСР. Центарот за советување во своите рамки би обезбедувал
советувалишна работа за деца и младинци во различни социјални ризици ( деца во судир со
законот, нарушени семејни односи, жртви на врсничко насилсто и семејно насилство).
7.4 Услуги за помош и нега во домот
Општина Делчево има голема потреба од лиценцирање на овластен давател на услуги за помош
и нега во домот и тоа за помош и нега на стари и изнемоштени лица, палијативна служба за лица

заболени од тешки болести и др. услуги. Во таа насока веќе е започната постапка за лиценцирање
на овластени даватели на оваа услуга и тоа ОО на Црвен крст Делчево и НВО КХАМ Делчево.
7.5 Услуги за лична асистенција
Според податоците добиени од мапирањето на проблемите на лицата со попреченост,
констатирано е дека во Општина Делчево има недостаток и потреба од услугата лична и
персонална асистенција. Оваа услуга ќе придонесе за независно и самостојно живеење на лицата
со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во опшеството во
целина. Развојот на оваа услуга ќе се базира на правилниците и др. подзаконски акти кои го
следат Законот за социјална заштита и Законот за основно образование бидејќи од 2021 година
оваа социјална услуга ја пружаат лиценцирани лични и образовни асистенти кои се вклопени во
редовниот образовен процес.
7.6 Услуги во заедницата
Услугите во зедницата ги опфаќаат услугите во дневните центри и тоа дневни центри за стари
лица, дневни центри за лица со посебни потреби, дневни центра на зависници, дневни центри за
престој на деца и младинци и други центри за поддршка на живеење во заедницата. Во 2021
година се отпочне со реализациа на проектот за услуги во заедницата насловен како Клуб за
социјална инклузија „Интегра“ . Проектот Клуб за социјална инклузија „Интегра“ е програма за
вклучување на 12 лица со посебни потреби од Општина Делчево, во организирана форма на
услуга за рехабилитација, професионална ориентација и социјализација , во рамките на Дневен
центар за лица со посебни потреби Делчево. Причините за потребата од проектот Клуб за
социјална инклузија „Интегра“ е отсуството на институционални и други алтернативни форми
на услуги за возрасни лица со посебни потреби во Општина Делчево. Проектот е базиран на
приоритетите од Акцискиот план за социјална заштита на Општина Делчево во делот за
маргинализирани групи .
7.7 Услуги за вон - семејна заштита
Живеење со поддршка
-

Обезбедување на мали групни домови за лица без родители и родителска грижа над 18
годишна возраст и групни домови за лица со попреченост над 26 годишна возраст,
- Обезбедување на стамбени единици за домување
- Шелтер центар за жртви на семејно насилство
Згрижување во семејство (згрижувачки семејства)
-

Иако оваа услуга е управувана од МТСП , општината може да даде значителен придонес
во поддршка на кампањата за обезбедување што поголем број на згрижувачки семејства.
Сместување во установа
Идентификувана е потреба од изградба на Дом за стари лица. Бројот на стари лица во Општина
Делчево кои живеат сами и се без семејна грижа, од ден во ден е се поголем. Затоа е потребно
да се изгради Дом за стари лица кој ќе биде регионален.
VI. Трансфери/спонзорства за НВО и Спортски клубови
Средствата за НВО и спортските клубови се доделуваат со објавување на Јавен повик а врз основа
на Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на
спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на
граѓани 09-333/1 од 23.02.2018 година. Барањата поднесени од НВО ги разгледува 5 члена
Комисија составена од 2 членови на Советот и 3 административни службеници од Општина

Делчево и тоа 3 жени и 2 мажи, додека барањата од спортските клубови ги разгледува Комисијата
за спорт составена исклучиво од членови на Советот и тоа 3 мажи и 2 жени.
Активност

Предвидени средства Извор на средствата

Одговорни
имплементација

за

Трансфери за правни 400.000 ден.
лица , здруженија на
граѓани
и
други
НВО(спонзорство)

Буџет на Општина Комисија за НВО
Делчево
Сектор за финансиски
прашања

Трансфери за спортски 600.000 ден.
клубови(спонзорство)

Буџет на Општина Комисија за спорт
Делчево
Сектор за финансиски
прашања

ВКУПНО:

1.000.000 ден.

VII. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОРОНА ВИРУС –COVID 19 НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Предвидени
средства

Активност
Дезинфекција
простории во

на

работни

Општина Делчево,ул.Светозар
Марковиќ бр 1

Извор
средствата

30.000,00 Буџет
Општина
Делчево

на Одговорни
за
имплементација
на ТППЕ и Комунални
редари

Општина
Делчево,ул.М.М.Брицо бр.40
ТППЕ ул.Светозар Марковиќ бб
Дезинфекција на улици , градски
пазар и јавни површини

60.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

ТППЕ

Дезинфеција на влезови на
банки,училишта, маркети,мали
продажни
продавници,бутици,продавници
во Централно градско подрачје

15.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

ТППЕ и Комунални
редари

Набавка
на
средства
за
дезинфекција на раце (гелови)

60.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Самостоен
референт
за
безбедност
и
здравје при работа

Набавка
на
скафандери

15.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Самостоен
референт
за
безбедност
и
здравје при работа

ракавици

и

Набавка и поставување на
канистри за дезинфикциони
средства и поставување на
заштитници во Општински
Центар за услуги

20.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Самостоен
референт
за
безбедност
и
здравје при работа

Набавка на рачни пумпи за
дезинфекција

6.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Самостоен
референт
за
безбедност
и
здравје при работа

Набавка на пакети за хигиена за
семејства со социјален ризик

30.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Општинска
администрација

Набавка на пакети за храна за
семејства од социјален ризик

60.000,00 Буџет на
Општина
Делчево

Општинска
администрација

296.000

ВКУПНО:
ден.

VIII.Табеларен приказ на Програмата за социјална заштита за 2022
година, по ставки:
Ред.бр.

Активност

Период
реализација
2022

на
во

Предвидени
средства
денари

во

Ставка
Буџетот

1.

Парична
помош
и Континуирано во 750.000
обезбедување на посебни текот на целата
мерки и услуги за социјална година
превенција и заштита за
одредени категории на лица

471160

2.

Помош на невработени лица Од Јануари до 2.520.000
кои тешко се снаоѓаат на Ноември 2022
пазарот на трудот Општинско
корисна работа и јавни
работи за невработените
лица

425990

3.

Помош и грижа за лица со Континуирано во 2.575.954
текот на целата
посебни потреби

471410

година
4.

Детска заштита/ Помош и Континуирано во 675.000
грижа за децата од текот на целата
година
предучилишното
образование и воспитание

471230

од

5.

Детска заштита/ученички,
студентски стипендии и
награди

Од Јануари до
Септември 2022

1.540.000

471230
464990
464110
464120

6.

5.

Трансфери/спонзорства
НВО и Спортски клубови

за Континуирано во 1.000.000
текот на целата
година

463120

Оперативен
план
за Континуирано во 296.000
справување со Корона вирус текот на целата
COVID – 19 (средства за година
дезинфекција,
заштитна
опрема
и химанитарни
пакети)

Од Буџет на општината

463110

ВКУПНО:

9.356.954

ВКУПНО:

5.115.000

423710

IX. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде обезбедено од
проекти/донации и средства од Буџетот на Општина Делчево .
За активностите од областите, што не ги опфаќа Програмата, а кои со својата актуелност,
квалитет и општествен интерес ќе се појават дополнително во текот на 2022 година, ќе бидат
предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина Делчево.
X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Предлагач на Програмата е Градоначалникот на Општина Делчево.
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку
Одделението за јавни дејности при Општина Делчево, а надзорот на спроведувањето ќе го врши
Советот за социјална заштита на Општина Делчево.
Програмата влегува во сила по нејзиното донесување од страна на Советот на Општина
Делчево односно осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- 171/1
СОВЕТ
НА
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

24.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 143 став 2 од Деловникот и член 2 од Одлуката за распределба на средства
согласно Договорот за заем на проектот „Водоснабдувањем и одведување на отпадни води“ со
средства обезбедени од Европската инвестициона банка („Сл.весник на РМ„ бр.154/2010,

113/2015, 29/2019 и „Сл.весник на РСМ“ бр.277/2019 и 286/2021, Советот на општина Делчево
на својата 5. редовна седница одржана на ден 25.01. 2022 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За давање согласност и овластување на Градоначалникот на општината, за потпишување на
документација по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
Согласно Договорот за заем од Европската инвестициона банка
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Делчево, за
потпишување на целокупната документација за инвестцискиот подпроект „Реконструкција на дел
од дистрибутивната мрежа во градот Делчево зона 2Ново Делчево“, зона „Милково Брдо“ и зона
„Потисен цевковод“, Општина Делчево, согласно Одлуката за распределба на средства согласно
договорот за заем по проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015, 29/2019, 277/2019 и 286/2021),
донесена врз основа на Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни
води“.
Член 2
Финансиската рамка на потпроектот ќе биде определена по спроведувањето на
тендерската постапка.Член 3

Финансирањето на потпроектот ќе биде обезбедено од средства, согласно
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010, 113/2015, 29/2019, 277/2019 и 286/2021) и од страна на
Заемопримачот преку Нарачателот, согласно Договорот за заем по Проектот
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавен во „Службен
Гласник на општина Делчево“.
Бр.09-172/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2022

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

25. 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 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 Петта седница,
одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за статут и прописи
I.За член на Комисијата за статут и прописи се избира:

-ЕЛИ РИЗОВА АНГЕЛОВСКА
II.

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

Број 09- 173 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов, с.р.

26.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 Петта седница,
одржана на ден 25.01.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за јавни дејности
I.За член на Комисијата за јавни дејности се избира:
ЕЛИ РИЗОВА АНГЕЛОВСКА
II.

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

Број 09- 174/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.01.2021 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

