СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 2
01.03.2022 година

Службен гласник на општина Делчево

Уредува

Излегува по потреба

Одделение за правни и општи работи

МАРТ
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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 01.03.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД ШЕСТАТА 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 Шеста седница, одржана на 28.02.2022 година и тоа:
1. Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2022 година;
2. Заклучок за усвојување на Програма за превенција на детско прстапништво;
3. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
административните службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошнотехничките лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
4. Одлука за парична помош по барање на Кикбоксинг клуб „АС“ од Делчево;
5. Одлука за приоритетен проект: „Набавка и поставување на лед диодни светилки во
општина Делчево во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските
услуги“ финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност;
6. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за учебната 2021/2022;
7. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Ванчо
Прке“Делчево за учебната 2021/2022 година;
8. Решение за именување на претставник на основачот за член во УО на ООУ „Ванчо Прке“Делчево;
9. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“Делчево за учебната 2021/2022 година;
10. Решение за именување на претставник на основачот за член во УО на ООУ „Св.Климент
Охридски“Делчево;
11. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2022;
12. Одлука за давање согласност за висината на надоместокот за одржување на паркови и
јавно зеленило во општина Делчево;
13. Одлука за давање согласност за висината на надоместокот за управување и одржување
на градските гробишта во општина Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08— 402/1
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
01.03.2022 година
Градоначалник,
Делчево
Гoран Трајковски , С.Р.
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1. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член
22 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013,
2/2019 I 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата 6.седница, одржана на ден 28.02.2022
година, донесе

ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2022 година
ВОВЕДЕН ДЕЛ
Надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, утврдени во Законот за локална
самоуправа, Статутот и Деловникот на Советот претставуваат основа за донесување на
Програмата за работа на Советот на Општината Делчево за 2022 година.
Со цел да обезбеди услови за остварување на надлежностите и извршување на својата функција,
како и обезбедување на пристап на сите заинтересирани субјекти, Советот ја програмира својата
работа, при тоа на транспарентен начин презентирајќи ги основните насоки по кои ќе се раководи
во текот на 2022 година.
Програмата во текот на целата година ќе биде отворена за секој нов предлог и истиот ќе биде
добродојден, ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот квалитетот.
Врз основа на доставените предлози од овластени органи кои се јавуваат како изготвувачи и
предлагачи на работен материјал од својата област, секоја година се изготвува Програма за
работа на Советот на Општина Делчево. Така е изготвена Програмата за работа на Советот на
Општина Делчево за 2022 година.
Во текот на годината ќе бидат разгледани и други материјали кои во оваа Програма не се
вклучени од кои било причини. Програмата претставува насока за работа на Советот и истата е
отворена за теми кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но, исто така пред Советот
може да бидат разгледани извештаи и информации кои се од важност за граѓаните на подрачјето
на општина Делчево, а ги изготвуваат и предлагаат подрачните единици на државни органи.
Врз основа на напред наведеното, дадените предлози и согледувањата на стручните служби во
Општината Делчево, Програмата за работа на Советот за 2022 година е како што следува:
ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ред.бр
.

Назив на актот

Предлагач

Изготвувач

Рок за донесување

1

Квартален изештај за
извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 2021
година за квартал 4;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Јануари/Февруари

2

Годишна сметка и годишен
Градоначалник
извештај на општина Делчево за
2021 година

Одделение за
финансиски
прашања

Од 1 до 15 Март

3

Програма за уредување на Градоначалник
градежно
земјиште
на
подрачјето на општина Делчево

Одделение за
урбанизам,
уредување на ГЗ,

Јануари

3

за 2022 година;

комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

4

Програма
за
изградба, Градоначалник
реконструкција и одржување на
општински патишта и улици во
општина Делчево за 2022
година;

Декември

5

Програма за управување со Градоначалник
отпад во општина Делчево за
2022 година;

Одделение за
Јануари
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

6

Програма за изработка на
урбанистички планови на
подрачјето на општина Делчево
за 2022 година;

7

Одлука за давање согласност на Директор
Програмата за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2022
година

ЈПКД
„Брегалница“Делчево

8

Програма за социјална заштита

Градоначалник

Одделение за
правни и општи
таботи

9

Програма за одржување на
јавната чистота во Општина
Делчево за 2022 година;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам

Јануари

10

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „Ванчо Прке“Делчево

Директор на ООУ
„В.Прке“

Сметководител,
Директор на ООУ
„Ванчо Прке“Делчево

Февруари

10

Годишна сметка за 2021 година
на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

Директор на ООУ
„Ванчо Прке“

Сметководител,
Директор на ООУ
„Ванчо Прке“Делчево

Февруари

11

Годишна/завршна сметка
(Извештај за реализација на
материјално-финансиското
работење) за 2021 година

Сметководител на
ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево

Сметководител на Најдоцна
до
ОЈУДГ „Весели
28.02.2022 година
Цветови“-Делчево

4

Јануари

Јануари 2022

Јануари

12

Полугодишен извештај за
работата на ООУ „ Св.Климент
Охридски“-Делчево;

Сметководител на
ООУ „Св.Климент
Охридски““

Сметководител,Д
иректор на ООУ
„Св.Климент
Охридски“Делчево

Февруари-Март

13

Годишна
сметка
„Св.Климент
Делчево;

на
ООУ Сметководител на
Охридски“- ООУ „Св.Климент
Охридски

Сметководител,Д
иректор на ООУ
„Св.Климент
Охридски“Делчево

Февруари-Март

14

Годишен план за вработување во Градоначалник
Општина Делчево за 2023
година;

Одделение
за Февруари/Март
човечки ресурси

15

Одлука
за
организацијата, Градоначалник
делокругот и начинот на
извршување на задачите на
општинската администрација;

Одделение за
правни и општи
работи и јавни
дејности

16

Одлука за утврдување на
висината
на
бодот
за
пресметување на плата во ОЈУДГ
„Весели Цветови“

17

Одлука за утврдување на почеток Директор
Директор на
По потреба
и завршеток на работно време УО
на
ОЈУДГ ОЈУДГ „Весели
детската градинка;
„Весели Цветови“- Цветови“-Делчево
Делчево

18

Одлука за усвојување на
Годишна сметка на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2022
година;

Директор,
УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Март

19

Одлука за усвојување на
Извештајот за работењето на
ЈПКД „Брегалница“-Делчево;

Директор,
УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Март 2022

20

Одлука за усвојување на
Тримесечен извештај за
финансиското работење на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
период 01.01.2022-31.03.2022;

Директор,
УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Април

21

Одлука за давање согласност за Директор
Директор на
Септември/Октомври
формирање на групи со поголем УО
на
ОЈУДГ ОЈУДГ „Весели
број на деца;
„Весели Цветови“- Цветови“-Делчево
Делчево

22

Одлуки за вклопување на

По потреба

Директор
Директор на
Февруари
УО
на
ОЈУДГ ОЈУДГ „Весели
„Весели Цветови“- Цветови“-Делчево
Делчево

Градоначалник

бесправно изградени објекти во

5

Одделение за
урбанизам,
уредување на ГЗ,

Тековно и по потреба

урбанистичка документација;

23

Одлуки за утврдување на

комунални работи
и сообраќај и
заштита на ЖС
Градоначалник

потреба за изработка и
донесување на ЛУПД за
потребите на општина Делчево и
на заинтересирани странки;
24

Одлуки за поддршка на проекти Градоначалник
од програма ИПА
прекугранична соработка
Македонија-Бугарија преку
Министерство за финансии

25

Одлуки за поддршка на проекти Градоначалник
од Агенцијата за поддршка на
земјоделството и рурален развој

26

Одлуки за поддршка на проекти Градоначалник
од Бирото за регионален развој;

Одделение за
Февруари-Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај и
заштита на ЖС

Одделение за
По објавен повик
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР
Одделение за
По потреба
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР
Одделение за
По потреба
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

27

Одлуки за поддршка на проекти Градоначалник
преку Канцеларијата на
Источно-планскиот регион;

Одделение за
По потреба
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

28

Одлуки за поддршка на проекти Градоначалник
преку Швајцарската агенција за
развој и соработка-Програма за
зачување на природата;

Одделение за
По потреба
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

29

Програма за управување со
отпад;

Одделение за
урбанизам,
уредување на ГЗ,

Градоначалник

6

Мај-Декември

комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР
30

Одлука за определување на
Градоначалник
општинските патишта на
подрачјето на општина Делчево;

Одделение за
Мај-Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

31

Програма за јавно осветлување

Градоначалник

Оделение за
Март
урбанизам
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

32

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за втор
квартал;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Јуни-Јули

33

Годишна програма за работата УО на ООУ „Ванчо
на ООУ „Ванчо Прке“
Прке“

Директор

Јули

34

Годишен извештај за работата на УО на ООУ
ООУ „Ванчо Прке“;

Директор

Јули-Август

35

Годишен извештај за работата на УО на ООУ
ООУ „Св.Климент Охридски“;

Директор

Јули- Август

36

Годишна програма за работа на УО на ООУ
ООУ „Св.Климент Охридски“;

Директор

Јули- Август

37

Годишна програма за работа на УО на СОУ
СОУ „М.М.Брицо“

Директор

Јули- Август

38

Одлука за усвојување на
Шестмесечен извештај за
финансиското работење на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за
период 01.01.2021-30.06.2021;

ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Јули 2021

39

Ребаланс на Буџетот на општина Градоначалник
Делчево;

Одделение за
финансиски
прашања

Септемри/Октомври

40

Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за трет
квартал;

Одделение за
финансиски
прашања

Октомври-Ноември

Директор,
УО на ЈПКД
„Брегалница“Делчево

Градоначалник

7

41

Одлука за усвојување на измени Градоначалник
и дополнувања на Буџетот на
Општина Делчево;

Одделение за
финансиски
прашања

Септември-Ноември

42

Годишен извештај за работата на УО на СОУ
СОУ „М.М.Брицо“

Директор

Септември

43

Годишната програма за
работата

УО на ОЈУДГ
„Весели Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември

УО на ОЈУДГ
„Весели Цветови“

Директор

Најдоцна до 30
Септември

на ОЈУДГ „Весели Цветови“
44

Годишен извештај за работата
на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево

45

Одлука за доделување
студентски стипендии

46

Одлука за доделување на
ученички стипендии

Градоначалник на Одделение
за Ноември
Општина Делчево прави и општи
работи и јавни
дејности

47

План на Програми за развој на
Општина Делчево за 2023

Градоначалник на Одделение за
Општина Делчево урбанизам и
Одделение за
финансиски
прашања

До крај
Ноември

48

Буџетски календар за 2023
година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

49

Буџет на Општина Делчево за
2022 година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

50

Одлука за извршување на Буџет Градоначалник
на Општина Делчево за 2023;

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

51

Програма за уредување на Градоначалник
градежно
земјиште
на
подрачјето на општина Делчево
за 2023 година;

Одделение за
Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

52

Програма
за
изградба, Градоначалник
реконструкција и одржување на
општински патишта и улици во
општина Делчево за 2023

Декември

на Градоначалник на Одделение
за Ноември
Општина Делчево прави и општи
работи и јавни
дејности

8

Декември

на

месец

година;
53

Програма за управување со Градоначалник
отпад во општина Делчево за
2023 година;

Одделение за
Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

54

Одделно мислење за секоја УО на ООУ
програма за изведување на
екскурзии
и
др.слободни
активности на ООУ и СОУ;

Одделение за
прави и општи
работи и јавни
дејности

По потреба

55

Програма за одбележување Градоначалник
настани
и
културни
манифестации на Општина
Делчево за 2023 година;

Комисија за
организирање
настани и
културни
манифестации

Декември

56

Програма за промоција и Градоначалник
комуникација со јавноста на
Општина Делчево за 2023 г.

Комисија за
организирање
настани и
културни
манифестации

Декември

57

Функционална анализа

Одделение за
човечки ресурси

По потреба

58

Извештај за реализација на Градоначалник
Програма за уредување на
градежно
земјиште
на
подрачјето на општина Делчево
за 2022 година;

Одделение за
Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

59

Извештај за реализација на Градоначалник
Програма
за
изградба,
реконструкција и одржување на
локални патишта и улици за
2022;

Одделение за
Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР

Градоначалник

9

60

Извештај за реализација на Градоначалник
Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
подрачјето на општина Делчево
за 2022 година;

61

Извештај за реализација на Градоначалник
своите надлежности (член 50
став 1 точка 10 од ЗЛС)

Одделение за
Декември
урбанизам,
уредување на ГЗ,
комунални работи
и сообраќај,
заштита на ЖС и
ЛЕР
Периодично

Советот на Општина Делчево во текот на 2022 година, зависно од потребата за усогласување со
законската регулатива, дава согласност на статутите на установите кои се во надлежност на
Советот (ЈПКД „Брегалница“, СОУ „М.М.Брицо“, ООУ „В.Прке“, ООУ „Св.Климент Охридски“, ЈЛБ
„Илинден“ и ОЈУДГ „Весели Цветови“.
Исто така, Советот на Општина Делчево именува и разрешува членови во органите на
управување и донесува одлуки за начинот на располагање со средствата на истите. Советот на
Општина Делчево го усвојува Полугодишниот и Годишниот извештај за јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на патишата на подрачјето на општина Делчево.
Во тековната година, согласно согледувањата и потребата, Советот одлучува по барања
за дополнувања на блок (наменските) дотации на корисниците од сопствени извори на
Општината. Програмата за работа на Советот на Општина Делчево за 2022 година не е затворена
и може да се надополнува доколку се јави потреба за тоа, согласно член 2 од Одлуката за
формирање на Комисијата за изработка на Програма за работа на советот и член 134 од
Деловникот.
НОРМАТИВЕН ДЕЛ
Нормативниот дел од Програмата за работа на Советот на Општината Делчево ја регулира
нормативната дејност на Советот во 2022 година, односно донесувањето на нормативните акти
од негова страна и нивното усогласување со новите прописи што ќе бидат донесени во текот на
2022 година.
ЗАВРШЕН ДЕЛ
За извршување на Програмата се задолжуваат изготвувачите, предлагачите и сите останати
учесници да се придржуваат на роковите утврдени во истата. Во текот на 2022 година Советот на
Општината Делчево ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од
тековното работење.
Програмата ќе се објави во „Службен гласник на Општината Делчево”.
Број 09- 382/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.02.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,С.Р.
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2. Врз основа на член 159 од Законот за правда на децата („Службен весник на РМ“ бр.148/13)
и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002), на Општина Делчево
Делчево, на својата 6. редовна седница, одржана на ден 28.02. 2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Програмата за превенција на детско престапништво
1.Се дава согласност на Програмата за превенција на детско престапништво донесена од
страва на општинскиот совет за превенција на детско престапништво во Општина Делчево.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 383/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.02.2022 год.

Претседател,

Делчево
Гоце Попов,с.р.
3. Врз основа на член 166-з од Законот за измена на Законот за заштита на децата

„Сл.весник на РСМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18 година и „Сл.весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19),
Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание
на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата
(“Сл.весник на РСМ“ 249/19 и 266/19) и член 36 од Законот за локална самоупрва
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002, Советот на општина Делчево, на својата 6.редовна седница
одржана на 28.02.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на административните службеници, давателите на јавни услуги,
директорот и помошно-техничките лица вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните
службеници, давателите на јавни услуги, директорот и помошно-техничките лица
вработени во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година изнесува 81,60 денари.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Делчево“.
Број 09- 384 /1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
28.02.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.
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4.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен
весник на РМ бр.5/2002) и Барање УП-21-57/1 од 26.01 2022 година, Советот на Општина
Делчево на својата 6. седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање на Кикбоксинг клубот „АС“ од Делчево
Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Кикбоксинг клубот „АС“ од Делчево
во износ од 10.000 денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за покривање на трошоци за учество на Државното
првенство за сите возрасти и категории во Скопје.
Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2022 година на
Кикбосинг клубот „АС“ од Делчево, на трансакциска сметка 200000035985052 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 – 385 /1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
28.02.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

5. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник
на РМ” бр.5/02), а во согласност со во рамки на грантот од Проектот за подобрување на
општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој
(Светска банка), Советот на Општина Делчево, на својата 6. седница одржана на ден
28.02.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За приоритетен проект : „ Набавка и поставување на лед диодни светилки во општина
Делчево во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги
финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност
Член 1
12

Со оваа Одлука се дава поддршка и согласност на општина Делчево за средства
обезбедени во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги
финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност да се наменат и искористат за проектот „Набавка и
поставување на лед диодни светилки“.
Член 2
Проектот „„Набавка и поставување на лед диодни светилки“, општина Делчево ќе
се имплементира преку Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани
со грант од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В:
Грантови за успешност во рамки на Министерството за финансии.
Член 3
Износот на Грантот за успешност е во зависност од вредноста на успешно
реализираните под-заеми за имплементација на проектот: „Подобрување на јавните
општински услуги во општина Делчево-“,-Изградба на станбена улица бр.3 од
СТ.0+237.00 ДО СТ. 0+606.33“-MSIP2-NCB-036-21 кој е во висина од 7,493,900 , 60 мкд од
кои 5.266.748 мкд се средства од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска
банка),а остатокот од буџетот на општина Делчево.
Член 4
Вкупната проектна вредност на проектот e 1422021.90 со вклучен ДДВ, Грант
средства кои се обезбедени од Компонента В: Грантови за успешност се во висина од
1.422.022мкд.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево.
Бр.09-386/1
28.02. 2022 год.
Делчево

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

6.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник
на Општина Делчево“ бр.15/2013,2/2019 и 1/2021 ), Советот на Општина Делчево, на
својата 6.редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извштај за работа на
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2021/2022
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2021/2022 година;
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2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09- 387 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.02.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

7. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата
55.редовна седница, одржана на ден 27.08. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај за работата и постигнатите
резултати на OОУ „Ванчо Прке“ Делчево за учебната 2021/2022
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работата и постигнатите резултати на
ООУ „Ванчо Прке“Делчево за учебната 2021/2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-388 /1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
28.02.2022 год.
Претседател,
Делчево
Гоце Попов,с.р.
8. Врз основа на член 124 од Законот за основното образование Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,127/2016, 67/2017, 161/19 и 229/20) и член 63 од
Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“, а согласно член 36 став 1 точка 6 од Законот за
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на
својата 6. редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставник на основачот
во Училиштниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
I.За претставници на основачот во Училиштниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево, се
именува:
Мејрема Мемедова од Делчево.
II.Mандатот на членовите на Училиштниот одбор на на ООУ „Ванчо Прке“Делчево трае 3 години.
III.Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Број 09-389 /1
28.02.2022 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.
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9. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“15/2013,2/2019 и 1/2021), Советот на Општина Делчево, на својата
55.редовна седница, одржана на ден 27.08. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај на
OОУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за учебната 2021/2022
1. Се усвојува Полугодишниот извештај на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево за
учебната 2021/2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-390 /1
28.02.2022 год.
Делчево

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

10. Врз основа на член 124 од Законот за основното образование Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,127/2016, 67/2017, 161/19 и 229/20) и член 63 од
Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“, а согласно член 36 став 1 точка 6 од Законот за
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на
својата 6. редовна седница, одржана на ден 28.02.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставник на основачот
во Училиштниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
I.За претставник на основачот во Училиштниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево, се именува:
Снежана Трајкова, од Делчево., вработена во Општина Делчево.
II.Mандатот на членовите на Училиштниот одбор на на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево трае 3 години.
III.Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.

Број 09- 391/1
28.02. 2022 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.
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11.
Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл.
весник на РСМ бр.32/2020) и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот на Општина Делчево на 6. седница одржана на
ден 28.02. 2022 година, донесе

Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на Општина Делчево за 2022
I. Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина
Делчево за 2022 година бр. 09-2544/1 од 28.12.2021 година се врши следната дополна:
Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево“ по точката 17 се додава
нова точка 18 која гласи: „Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план-за
намена Б5.1 хотелски комплекс на дел од К.П.бр 2097, К.П.бр.2098, К.П. бр. 2105, 2106 и
дел од К.П.бр.2107/2 КО Делчево-Општина Делчево.
II.Овој локалитет опфаќа цела или e дел од К.П. бр. од К.П.бр 2097, К.П.бр.2098,К.П.
бр. 2105, 2106 и дел од К.П.бр.2107/2 КО Делчево-Општина Делчево.
III.Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2022 настапува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09 –392 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.02.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

12. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно член од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96), Советот на Општина Делчево, на својата 6.редовна седница, одржана на ден
28.02.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот
За одржување на паркови и јавно зеленило во општина Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за одржување на паркови и јавно зеленило во општина Делчево, во износ
од 40,00 денари, /месечно, без ДДВ, утврден од страна на Управниот одбор на ЈКП
„Брегалница“-Делчево со Одлука бр.0202-428/4 од 29.12.2021 година.
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Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-393/1
28.02. 2022 година
Делчево

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

13.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно член од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96), Советот на Општина Делчево, на својата 6.редовна седница, одржана на ден
28.02.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за висината на надоместокот
за управување и одржување на градските гробишта во општина Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за висината на надоместокот за
управување и одржување на градските гробишта во општина Делчево, во износ од 50.00
денари месечно или 600 денари годишно, утврден од страна на Управниот одбор на ЈКП
„Брегалница“-Делчево со Одлука бр.0202-428/3 од 29.12.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-394/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.02.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.
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