СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 10
26.07.2022 година

Службен гласник на општина Делчево

Уредува

Излегува по потреба

Одделение за правни и општи работи

ЈУЛИ

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 26.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД 12. 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 12. седница, одржана на 25.07.2022 година и тоа:
1. Решение за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност
Делчево;

2. Препорака во врска со поморот на риби во река Брегалница во Делчево;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 08- 1578 /1
26 .07.2022 год.
Делчево

1.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Гoран Трајковски,с.р.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за полиција („Сл.весник на РМ“ бр. 114/06,
6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 I 64/18) и член 36 став 1 точка
12 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и „Сл.весник на
РСМ“ бр.294/21 и 89/22, а согласно предложената Листа за избор на командир,
доставена од Министерството за внатрешни работи на РМ бр.226-54100/1 од 20.05.2022
година и наш број 09-943/1 од 27.05.2022 година, Советот на Општина Делчево, на
12.седница одржана на ден 25.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за избор на командир
на Полициската станица од општа надлежност-Делчево

1. За командир на Полициската станица од општа надлежност-Делчево, се избира
ЛЕЈЛА т. Младен АНАКИЕВСКА, Македонка, со завршенo високо образование
Факултет за економија, со 21 работно искуство во полицијата, со живеалиште на
ул. „ Првомајска“ бр.36 во Делчево.
2. Решението да со достави до министерот за внатрешни работи на РСМ.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Бр. 09-1576 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

25.07.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов ,с.р.

2.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РСМ““ бр.5/2002) и член
144 од Деловникот за работа на Советот на Општина Делчево, а согласно Известувањето од
Спортското риболовно друштво „Брегалница“-Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата
12.редовна седница, одржана на 25.07.2022 година, донесе
ПРЕПОРАКА
Во врска со поморот на риби во река Брегалница во Делчево
За спречување на помор на рибите во реката Брегалница во Делчево во иднина и
спречување на загадување на водата од потенцијалните загадувачи, Советот на Општина Делчево
препорачува:

1. Центарот за јавно здравје еднаш месечно да зема примероци/мостри од
водата на посочените критични места и извештајот од анализата да го
доставува до Спортското риболовно друштво „Брегалница“, Општина Делчево
и Советот на Општина Делчево;
2. Општина Делчево и ЈКП „Брегалница“-Делчево почесто да вршат чистење на
речното корито на река Брегалница во Централното градско подрачје (на
потегот од асфалтната база на „Гранит“ до мостот на ул. „Индустриска“);
3. Од страна на надлежниот државен орган да се поедностави постапката за
доделување на концесија за користење на водата од река Брегалница за да
може да се додели концесија првенствено со цел заштита на водата од
загадување и спречување на вакви несакани последици како што е поморот на
риби и слично;
4. Комисијата за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштит на животната
средина при Советот на Општина Делчево заедно со Спортското риболовно
друштво „Брегалница“-Делчево да изнајде начин за ангажирање на
стручно/вешто лице кое ќе врши испитување на водата од река Брегалница.
Надоместокот за ангажирање на лицето е обезбеден од страна на
заинтересирани правни субјекти и физички лица кои сакаат финансиски да
помогнат во решавањето на овој проблем;
5. Спортското-риболовно друштво да изготви извештај за досегашниот помор на
риби во река Брегалница и да го достави до Советот и да ја информира
јавноста;
6. Да се направи анализа и проценка на потенцијаните загадувачи на река
Брегалница, а надлежните служби на локално ниво да бидат постојано на
терен и да преземаат мерки за спречување на ваквите и слиќни појави во
иднина, во согласност со нивните надлежности;

7. Овластениот инспектор за заштита на животна средина и Вишиот соработник
за заштита на животна средина од Општина Делчево да излегуваат на терен
секогаш кога на било кој начин се загрозува животната средина, да преземаат
мерки за спречување на ваквите појави, да се санкционираат сторителите
(согласно нивните надлежности) и постојано да се апелира преку соопштенија,
јавни настапи, трибини за значењето на здравата животна средина и
последиците од загадувањето на истата. Да се преземаат мерки за подигање
на нивото на свеста на граѓаните за зачувување на животната средина;
8. Овластениот инспектор за заштита на животна во Одделението за инспекциски
надзор и Вишиот соработник за заштита на животна средина во Секторот за
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштина животната средина, во
наредните 2 месеци да бидат постојано на терен и да вршат интензивни
контроли во делот на текот на реката од Индуструска зона (Нов градски пазар)
до текот на река Бреганица кај с. Вирче. Контролите да се вршат ненајавено и
во согласност со нивните надлежности, права и обврски. За извршените
контроли да се извести Советот на Општина Делчево;
9. Се задолжува Комисијата за урбанизам, комунални работи, сообраќај и
заштита на животната средина при Советот на Општина Делчево да биде во
постојан контакт со надлежните субјекти и да ја следи постапката започната од
претставникот на Државниот инспекторат за животна средина, кој го посети местото каде
беа пронајдени угинатите риби и притоа изврши увид во работата на делчевската
млекара, која риболовците ја посочиле како причинител за загадувањето на водата во
реката.

10. Препораката ќе се објави во „Службен гласник на Општина Делчево“
Бр.09-1577/1
25.07.2022 година
Делчево

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

