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pravni i op{ti raboti

Февруари, 2012
Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден
29.02.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 33.седница
на Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што
Советот на Општина Делчево ги донесе на својата 33.редовна седница која се
одржа на ден 28.02.2012 година и тоа:
1. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот
на Општина Делчево за квартал 4;
2. Одлука за отпис на даночни побарувања;
3. Одлука за утврдување на зони на градежно земјиште;
4. Одлука за одредување на локација за депонирање на инертен отпад (земјен
ископ);
5. Одлука за парична помош;
6.Одлука за сопствено учество на Општина Делчево за проектот „Изградба на
колектор за отпадни води од с. Звегор до Делчево“;
7. Одлука за давање поддршка на предлог -проектот Третман на отпадни води
с.Панчарево, носител на проектот Општина Пехчево;
8. Одлука за давање поддршка на предлог - проектот „Ревитализација на
р.Брегалница-третман на отпадни води с.Чифлик“- -I-ва фаза, носител на
проектот Центар за развој на Источен плански регион;
9.Одлука за утврдување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен
имот;
10.Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за
усогласување на намените на делот од к.п. бр. 4988/1 к.о. Делчево зафатен со
Антенски столб ЕВН - Македонија-Електронска комуникациска мрежа;
средина.
11. Одлука за донација на средства на МПЦ Охридска архиепископија при храм
„Св.Кирил и Методиј“,Соборен храм во Делчево.
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-537/1
29.02.2012 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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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 33.редовна
седница, одржана на ден 28.02. 2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 4
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за квартал 4.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-515/1
28.02. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за комунални такси („Сл. Весник на РМ“
бр.61/2004 и 92/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 33.редовна седница,
одржана на ден 28.02. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за отпис на даночни побарувања
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на даночни побарувања – комунална такса
за истакната фирма во вкупен износ 617.075,00 денари.
Член 2
Отписот на побарувањата од членот 1 на оваа одлука се врши со состојба
на ден 31.12.2011 година.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е Список на правни лица за кои се врши
отпис.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
Гласник на Општина Делчево“.
Број 07-516/1
28.02. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.
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Врз основа на Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011 и
бр.53/11) и Уредбата за висината на цената на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на
пистапките за отуѓување и давање под закуп („Сл.весник на РМ“ бр.102/11 и
бр.14/12) , Советот на Општина Делчево, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на зони на градежно земјиште
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на градежно земјиште
во Општина Делчево.
Член 2
Според Уредба за висината на цената на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на
пистапките за отуѓување и давање под закуп Општина Делчево е поделена во
три зони и тоа:
I. Централно подрачје
II. Вон централно подрачје
III.Населено и вон населено
Член 3
I.Централно подрачје опфаќа :
ул.„Индустриска“-спој на ул. „Идустриска“ со „Булевар Македонија“-спој на
„Булевар Македонија„ со ул. „Македонска“ - ул „Македонска“- спој на ул.
„Македонска“ со ул. „Вера Јоциќ“- ул. „Вера Јоциќ“- спој на ул „Вера Јоциќ“ со
ул. „Ѓорче Петров“- ул. „Ѓорче Петров“-спој на ул. „Ѓорче Петров “со
новопредвидена пристапна патека -спој на новопредвидена пристапна патека со
река Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со „Булевар
Македонија„- „Булевар Македонија„-спој на „Булевар Македонија“,со ул. „Трст“ул. „Трст“ -спој на ул . „Трст“ со „Кеј на ослободување“ река Брегалницазавршеток на старо пазариште-спој на старо пазариште со Војниички ендек-спој
на со Војниички ендек со ул. „Маршал Тито“ – ул.„Маршал Тито“-спој на ул.
„Маршал Тито“ со ул.„Солунска“-ул „Солунска“-спој на ул. „Солунска“ со ул.
„Маршал Тито“- ул. „Маршал Тито“-спој на ул. „Маршал Тито“ со Пустевски ендек
- Пустевски ендек- Река Брегалница-ул„.Индустриска“.
II. Вон централно подрачје опфаќа :
Линија 1) ул. „Маршал Тито“-спој на ул. „Маршал Тито„ со ул. ул.
„Индустриска„ -спој на ул. „Идустриска со„ Булевар Македонија„-спој на „
Булевар Македонија„
со ул. „Македонска -„ ул „Македонска-„ спој на ул
„Македонска „со ул. „Вера Јоциќ„- ул. „Вера Јоциќ„- спој на ул„ Вера Јоциќ„ со
ул. „Ѓорче Петров„- ул. „ Ѓорче Петров„-спој на ул. „Ѓорче Петров„ со
новопредвидена пристапна патека -спој на новопредвидена пристапна патека со
река Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со„ Булевар
Македонија„-„ Булевар Македонија„-спој на„ Булевар Македонија„ со ул. „Трст„ул. „Трс„т-спој на ул „Трст„ со„ Кеј на ослободубање „река Брегалницазавршеток на старо пазариште-спој на старо пазариште со Војниички ендек-спој
на со Војниички ендек со ул. „Маршал Тито„ - ул. „Маршал Тито„-спој на
ул„.Маршал Тито „со ул„.Солунска„-ул „Солунска„-спој на ул „Солунска„ со ул. „
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Маршал Тито„- ул. „ Маршал Тито„-спој на ул. „Маршал Тито„ со Пустевски ендек
- Пустевски ендек- Река Брегалница-Ул„.Индустриска„
Линија 2) Границата на Генералниот план на Општина
документација 2008-2018
III.Населено и вон населено место опфаќа:
-сите села во општина Делчево со нивните атари

Делчево планска

Член 4
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 5
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево „
Број 07-517/1
28.02.2012 год.
Д е л ч е во

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа за член 1 став 2 точка 7а од Законот за изменување и
дополнување на Законот на комунални дејности („Сл. весник на РМ“ Бр.45/02), а
во врска со член 22 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ Бр.3/02),Советот на Општина Делчево на својата 33. седница одржана на
ден 28.02.2012, донесе
ОДЛУКА
за одредување на локација за депонирање на инертен отпад
(земјен ископ)
Член 1
Се одредува локација за депонирање на инертен отпад (земјен ископ) за
територијата на градот Делчево.
Член 2
Локацијата за депонирање на земјениот ископ е на м.в.,,Попоштица,,,
К.П.бр.3083/1 со површина од 13,5ха сопственост на РМ.
Член 3
На наведената локација ќе се депонира исклучиво земјен ископ (земја,
песок, камен) создаден при изведување на подготвителни градежни работи.
Член 4
Собирањето, транспортирањето и депонирањето на наведениот отпад го
вршат создавачите на истиот на сопствен трошок.
Член 5
Правното или физичко лице пред да изврши транспорт е должно да
добие транспортен лист.
Член 6
Транспортниот лист содржи почетна и крајна дестинација за превоз на
отпадот, а истиот го издава Општинскиот комунален инспектор, по претходно
извршен преглед на отпадот.
Член 7
Депонирањето извршено без Одобрението од член 6 на оваа одлука
претставува прекршок и е казниво согласно Законот за управување со отпад.
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Член 8
Одржувањето – порамнувањето на локацијата е на трошок на Општина
Делчево.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-518/1
28.02. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.

Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/20002), и Записник на Комисијата за доделување на
парична помош бр.05-468/1 од 21.02.2012 година, Советот на Општина Делчево
на својата 33.редовна седница, одржана на ден 28.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за исплата на парична помош
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Делчево одобрува исплата на
60.000,00 денари парични средства, на Миленковски Мирко, ул. „Никола Карев“
бр.6 од Делчево.
Средствата од став 1 на овој член се одобруваат за надоместување на
трошоците за пренесување на посмртните останки од Соединетите Американски
Држави на неговиот син Дарко Миленковски кој трагично го загуби својот живот
во Чикаго.
Член 2
Средствата од член 1 на одлуката ќе бидат обезбедени од
Општина Делчево, Програма Д0, ставка 413.

Буџетот на

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-519/1
28.02. 2012
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.
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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 Програмата за
уредување на градежно земјиште за 2012 година, Советот на општина Делчево
на својата 33. седница одржана на ден 28.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За сопствено учество на општина Делчево за проектот „Изградба на
колектор за отпадни води од с.Звегор до Делчево“
Член 1
Со оваа Одлука се определува износот на средствата за сопствено
учество на Општина Делчево за проектот „Изградба на колектор за отпадни води
од с.Звегор до Делчево“ делница 1 од стационажа 0+0,000 до стационажа
1+173,3 и делница 2 од стационажа 1+775,00 до стационажа 2+425,00.
Проектот ќе се поднесе за финансирање до Министерството за локална
самоуправа - Биро за регионален развој, по објавен Јавен повик за прибирање
на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и
за развој на селата за 2012 година, а согласно Законот за рамномерен
регионален развој.
Член 2
За проектот „Изградба на колектор за отпадни води од с.Звегор до
Делчево“, општина Делчево ќе обезбеди сопствено учество во висина од 64 % од
вкупниот буџет на проектот, односно во износ од 3.569.192,00 денари
(финансиски средства, човечки ресурси, машини и др. опрема).
Финансиските средства од став 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот
на општина Делчево за 2012 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-520/1
28.02.2012
Делчево

денот на објавување во

Совет на општина Делчево
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. Весник на РМ“, бр. 05/2002) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на
општина Делчево, Советот на општина Делчево на својата 33. седница одржана
на ден 28.02. 2012 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање поддршка на предлог -проектот Третман на отпадни води
с.Панчарево, носител на проектот Општина Пехчево
Член 1
Оваа Одлука се донесува за давање поддршка на предлог -проектот
Третман на отпадни води с.Панчарево, носител на проектот е Општина Пехчево.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на
Општина Делчево“.
Бр. 07-521/1
28.02.2012
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. Весник на РМ“, бр. 05/2002) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на
општина Делчево, Советот на Општина Делчево на својата 33. седница одржана
на ден 28.02. 2012 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање поддршка на предлог - проектот „Ревитализација на
р.Брегалница-третман на отпадни води с.Чифлик“ -I-ва фаза, носител на
проектот Центар за развој на источен плански регион.

Оваа

Одлука

се

Член 1
донесува за поддршка

на

предлог

-проектот

Ревитализација на р.Брегалница-третман на отпадни води с.Чифлик,
I-ва фаза, носител на проектот Центар за развој на Источен плански регион.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен
Гласник на општина Делчево“.

Бр.07-522/1
28.02.2012
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.
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Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот („Сл.весник на РМ
„бр.61/2004) и Методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен
имот („Сл.весник на РМ„ бр.50/50,40/10,46/10 и 183/11),Советот на Општина
Делчево, на својата 33. редовна седница, одржана на ден 28.02.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен
имот
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност на
недвижен имот во Општина Делчево.
Член 2
За прва зона се зема шеснаесетта зона, за втора зона се зема седумнаесетта
зона и за трета зона се зема осумнаесетта зона од Методологијата за утврдување
на пазарна вредност на недвижен имот („Сл.весник на РМ„ бр.50/50,40/10,46/10
и 183/11).
Член 3
I.Прва зона го опфака потегот помеѓу :
ул .„Индустриска„-спој на ул.„Идустриска„ со „Булевар Македонија„-спој на
„Булевар Македонија„ со ул. „Македонска„ - ул„Македонска„- спој на ул.„
Македонска„ со ул.„Вера Јоциќ„- ул„.Вера Јоциќ„- спој на ул„ Вера Јоциќ„ со ул.
„Ѓорче Петров„- ул. „Ѓорче Петров„-спој на ул. „Ѓорче Петров„ со
новопредвидена
пристапна
патека
согласно
ДУП
Делчево
-спој
на
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река Габровчоцарека Габровчица-спој на река Габровчица со „Булевар Македонија„-„Булевар
Македонија„-спој на „Булевар Македонија со ул. „Трст„- ул. „Трст„-спој на ул .
ул. „ Трст „со „Кеј на ослободување„ река Брегалница-завршеток на старо
пазариште-спој на страо пазариште со Војниички ендек-спој на со Војниички
ендек со ул. „Маршал Тито„ - ул. „Маршал Тито„-спој на ул. „Маршал Тито „со ул.
„Солунска„-ул „Солунска„-спој на ул„Солунска „со ул. „ Маршал Тито„- ул.
„Маршал Тито„-спој на ул. „Маршал Тито„ со Пустевски ендек - Пустевски ендекРека Брегалница-Ул. „Индустриска„
Прва зона прва подзона опфаќа:
1) ул. „Индустриска„ -спој на ул. „Идустриска „со „Булевар Македонија-спој на
„Булевар Македонија„ со ул. „Македонска„ - ул „Македонска„- спој на крак од
ул „Брака Миладиновци„ со ул„ Македонска„ -крак од ул„.Брака Миладиновци„ул. „Брака Миладиновци„- спој на ул. „Брака Миладиновци „со Новопредвидена
улица согласно ГУП Делчево- Новопредвидена улица согласно ГУП Делчевоспој на Новопредвидена улица
согласно ГУП Делчево со Киселички патКиселички пат-по граница на ГУП-ул.„Маршал Тито„-спој на ул.„Маршал Тито „со
Пустевски ендек- Пустевски ендек- Река Брегалница-Ул. „Индустриска„
2) ул. „ Ѓорче Петров„-спој на ул. „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 „Булевар Македонија„ - „Булевар Македонија„-спој на„ Булевар
Македонија„ со ул. „Ленинова„- ул. „Ленинова„-спој на ул. „Ленинова „со ул. „
Трст„- ул. „Трст„-спој на ул . „Трст „со ул. „Кеј на ослободубање„ -река
Брегалница-завршеток на старо пазариште-спој на старо пазариште со Војнички
ендек-спој на со Војнички ендек со ул. „Маршал Тито „- ул. „Маршал Тито„-спој
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на урбаниот блок лесна иднустрија
со урбаниот блок семејно домување
согласно ГУП на Делчево-Река „Брегалница„-ул.Орце Николов„ до ПСШ „Голак„Делчево-Булевар Македонија -спој на Булевар Македонија со ул „Скопска„- ул
„Скопска„-спој на ул „Скопска со со ул.„М.М.Брицо„- ул.„М.М.Брицо-спој на
ул.„М.М.Брицо„ со ул. Ѓорче Петров.
Прва зона втора под зона опфаќа:
3)Населба Пролет
II.Втора зона го опфаќа потегот помеѓу:
Линија 1)спој на ул„.Маршал Тито„ со ул.„Индустриска„ - ул„.Маршал Тито„- спој
на ул„.Маршпал Тито„ со ул. „Солунска„-ул „Солунска„-спој на ул„ Солунска „со
ул. „ Маршал Тито„ -ул. „Маршал Тито„-ул. спој на урбаниот блок лесна
иднустрија со урбаниот блок семејно домување согласно ГУП на Делчево-река
Брегалница- Таушански ендек -граница на ГУП
Линија 2) Новопредвидена улица
согласно ГУП Делчево -спој на
новопредвидена улица
со ул. „Брака Миладиновци„-крак од ул„.Брака
Миладиновци„-спој на крак од ул „Брака Миладиновци „со ул„ Македонска„ - ул„
Македонска„ - спој на ул „Македонска„ со ул„.Вера Јоциќ„-ул„.Вера Јоциќ„-спој
на ул „Вера Јоциќ со ул. „ Ѓорче Петров„-спој на ул. „Ѓорче Петров„ со
новопредвидена
пристапна
патека
согласно
ДУП
Делчево
-спој
на
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река Габровчицарека Габровчица-граница на ГУП
Втора зона прва под зона подзона опфаќа:
1)крак на ул. „Иво Лола Рибар„-спој на ул. „ Иво Лола Рибар„ со ул. „Мирче
Ацев„-ул. „Миче Ацев„ -спој на ул. „Мирче Ацев„ со ул. „Ванчо Прке„ -ул. „Ванчо
Прќе„-спој на ул. „Ванчо Прке„ со ул. „Брегалничка„ -спој на ул. „Брегалничка„
со ул. „Илинденска„-ул. „Илинденска„-спој на ул„.Илинденска „со ул. „Острец„ул. „Острец„-спој на ул. „Острец„ со ул„.Маршал Тито„
2) ул. „Видие Смилевски Бато„ -спој на ул„.Видие Смилевски Бато„ со ул.
„Христијан Тодоровски Карпош„-ул. „ Христијан Тодоровски Карпош-„спој на ул.
„Христијан Тодоровски Карпош„ со крак од ул„.Борис Кидрич„-спој на крак од
ул. „Борис Кидрич „со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек
Грозданец со ул. „Маршал Тито„
3)спој на ул„.Брака Миладиновци„ со ул. „Велко Влаховик„- ул. „Велко
Влаховик„-спој на ул. „Велко Влаховик„ со ул. „Правомајска„-ул. „Правомајска„спој на ул „Правомајска„ со ул „Горче Петров„-ул. „Горче Петров„ до граница на
ГУП.
III.Втора зона ги опфаќа:
-Населба „Басарица“
-Населба „Звегорска Река“
-Населба „Стрелиште“

Член 4
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката број 07-535/1 од
23.02.2011 година.
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Член 6
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07- 523/1
28.02. 2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 19 од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти ( „Сл.весник на РМ“ бр.23/11 ) и член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичка документација (,,Сл.весник
на РМ,, бр.56/11 ), Советот на општина Делчево, на својата 33. редовна седница,
одржана на ден 28.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намените на делот од к.п. бр. 4988/1 к.о. Делчево зафатен со
Антенски столб ЕВН - Македонија-Електронска комуникациска мрежа
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува
донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување на намените на делот од к.п. бр. 4988/1
к.о.Делчево м.в. Голак -зафатен со Антенски столб (електронска комуникациска
мрежа) ЕВН - Македонија
Член 2
Одлуката се донесува и ке важи само за Усогласување на намените на делот од
к.п. бр. 4988/1 к.о.Делчево м.в. Голак -зафатен со Антенски столб (електронска
комуникациска мрежа) ЕВН - Македонија - опфатен со Генерален урбанистички
план за туристички локалитет Голак (одлука бр. 07-885/1 од 27,12,2004 г) и
Детален урбанистички план за туристички локалитет Голак (одлука бр. 07-775
од 04.07.2005 година.)
Член 3
За барања за одобрение за изградба на новопроектирани објекти во
целост ќе важи постоечката и важечка урбанистичко планска документација на
сите нивоа.
Член 4
Со донесување на одлуката, Општина Делчево да продолжи со постапката
согласно предвидената законска регулатива.
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 07 – 524/1
28.02.2012 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски,с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/20002) и Барањето за донација на МПЦ Охридска
архиепископија при храм „Св.Кирил и Методиј“, соборен храм во Делчево, бр.05165 од 24.02.2012, Советот на Општина Делчево на својата 33.редовна седница,
одржана на ден 28.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донација на средства на МПЦ Охридска архиепископија при храм
„Св.Кирил и Методиј“
Соборен храм во Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува Барањето за донација на МПЦ
Охридска архиепископија при храм „Св.Кирил и Методиј“, соборен храм во
Делчево.
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на средства во висина од
300.000,00 до 500.000,00 денари за доизградба на храмот во Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на одлуката ќе бидат обезбедени од
Општина Делчево за 2012 година.

Буџетот на

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
Гласник на Општина Делчево“.
Број 07-525/1
28.02. 2012
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.
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