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Февруари, 2013

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 27.02. 2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 46.седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на својата 46.редовна седница која се одржа на ден
22.02.2013 година и тоа:
1.
Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 4.квартал;
2.

Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2012 година;

3.
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Општина Делчево
за 2012;
4.
Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати во општина
Делчево;
5.
Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен
имот и утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Делчево;
6.
Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за реализација на Годишната
програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ во учебната 2012/2013;
7.

Заклучок за усвојување на Завршната сметка на СОУ „М.М.Брицо“Делчево за 2012;

8.Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Брегалница“ за 2013
година;
9.Одлука за преотстапување на монтажни елементи за изградба на бараки за живеење
сопственост на Општина Делчево;
10.Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште.
11.Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување;
12.Одлука за одобрување на финансиска помош.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-520/1
27.02.2013 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски,с.р.

1. 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 својата46.редовна седница,
одржана на ден 22.02. 2013 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 07-482/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
22.02.2013 год.
Претседател,
Делчево
Николче Трајановски, с.р.
2.Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата
46.редовна седница, одржана на ден 22.03. 2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Завршната сметка
на Буџетот на Општина Делчево за 2012 година
Член 1
Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС делчево за 2012 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-483
22.02.2013 г.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, 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
46.редовна седница, одржана на ден 22.02.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Делчево за 2012 година
1.

Се усвојува Годишниот извештај на Општина Делчево за 2012 година.

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-484/1
22.02.2013 год.
Делчево

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

4.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002)

и согласно член 78 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ бр.40/2006), Советот на
Општина Делчево, на својата 46.седница, одржана на ден 22.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на места за истакнување на
изборни плакати во општина Делчево
Член 1
Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања можат да
истакнуваат изборни плакати и тоа:
а) Во градот Делчево
-пред седиштето на политичките партии секоја партија може да постави монтажнодемонтажна рекламна табла со максимални димензии 2х1 метар;
-потпорен ѕид кај СОУ „М.М.Брицо“ наспроти комплекс „Делчевчанка“;
-потпорен ѕид на Бул.„Македонија“, под ООУ „Св.Климент Охридски“;
-потпорен ѕид на М-5, под Царински терминал, наспроти стара бензинска пумпа на
„Макпетрол“;
-потпорен ѕид на почеток на ул.„Пере Тошев“.
б) Во останатите населени места изборни плакати можат да се истакнуваат на објектисопственост на општина Делчево,но и на други станбени и други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на објектот.
Член 2
За обележување на местата за истакнување на изборни плакати согласно член 1 на
оваа одлука се задолжува Одделението за урбанизам, уредување на градежно земјиште и
заштита на животната средина.
Надзор над спроведувањето на одредбите на оваа одлука ќе врши Одделението за
инспекциски надзор.
Член 3
Одлуката ќе се достави до сите организатори на изборната кампања и истите се
должни да се придржуваат на одредбите од член 1.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“ .
Број 07-485/1
22.02.2013 год.
Делчево

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

5.

Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (“Службен Весник на РМ
“бр.61/2004) и Методлогијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот
(“Службен Весник на РМ“ бр.50/05,40/10,46/10 и 183/11, бр.54/2012, 17/2013 ,
21/2013),Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
22.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот и
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Делчево
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 четиринаесетта зона, за втора зона се зема петнаесетта зона и за

трета зона се зема шеснаесетта зона од Методологијата за утврдување на пазарна вредност
на недвижен имот (“Службен Весник на РМ„ бр.50/05,40/10,46/10 и 183/11,54/2012, 17/2013 ,
21/2013).
Член 3
I.Прва зона го опфаќа потегот 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 Брегалницазавршеток 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 ендекРека Брегалница-улица “Индустриска“.
Прва зона прва подзона опфаќа:
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
Делчево-спој 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 потегот 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 под зона подзона опфаќа:
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.

3)
III.Трета зона ги опфаќа:
-Населба „Басарица“
-Туристички локалитет „Голак“
Трета зона прва подзона опфаќа
-Населба „Звегорска Река“
Трета зона втора подзона опфаќа
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 “Видео Смилевски Бато“ -спој на ул“Видео
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 4
За пазарна вредност на градежно земјиште во прва зона се зема 20 евра , за прва зона
прва подзона ,втора зона и втора зона прва подзона се зема 15 евра ,а за трета зона,трета
зона прва подзона и трета зона втора подзона се зема 10 евра по метар квадратен според
среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.
Член 5
За пазарна вредност на градежно земјиште во Туристички нлокалитет Голак се зема 15
евра по метар квадратен според среден курс на Народна Банка на Република Македонија на
денот на уплатата.
Член 6
Доколку градежното земјиште се наога 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, поврзаноста со инфраструктура и големината на
површината.
Член 7
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.

Член 8
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката со
28.02.2012 година.

број 07-523/1 од

Член 9
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 486/1
01.03. 2013 год.
Делчево

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

6.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ„ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 46.редовна седница, одржана на
ден 22.02.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за реализација на Годишната програма за работа
на СОУ „М.М.Брицо“ во учебната 2012/2013
1.
Се усвојува Полугодишниот извештај за реализација на Годишната програма за
работа на СОУ „М.М.Брицо“ во учебната 2012/2013;
2.
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-487/1
22.02.2013 год.
Делчево

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

7.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 46.редовна
седница, одржана на ден 22.02. 2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На СОУ „М.М.Брицо“Делчево за 2012
1.

Се усвојува Завршната сметка на СОУ “М.М.Брицо – Делчево за 2012 година и тоа:

–
–

сметката за сопствени приходи 7200-105-371-787-15
наменска буџетска сметка
7200-105-371-903-10

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-488/1
22.02.2013 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

8.
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), Советот на Општина Делчево, на својата 46.седница на
Советот, одржана на ден 22.02. 2013 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2013 година

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2013 година, бр.0102-271 од 31.12.2012 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-489/1
22.02.2013 год.
Делчево

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

9.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“ Сл. весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 46. седница одржана на ден
22.02. 2013 година, донесе

ОДЛУКА
за преотстапување на монтажни објекти - бараки за живеење
сопственост на Општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Делчево ги преотстапува монтажните елементи
за изградба на бараки доделени од Мимистерството за транспорт и врски на Општина
Делчево од кои се изградени бесправно изградени објекти и се дозволува легализација на
истите за лицата:
1.
2.
3.
4.

Илчо Кацарски, објект изграден на к.п.бр.6163, КО Град
Ванчо Велков, објект изграден на к.п.бр.6060, КО Ѕвегор
Добрина Тодоровска, објект изграден на к.п.бр.5700, КО Ѕвегор
Сашко Ивановски, објект изграден на к.п.бр.6063

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.

Број 07-490/1
22.02. 2013 г.
Делчево

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

10.
Врз основа на член 84 и член 85 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ“ број 17/11 и
53/11), а согласно Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево,
Советот на Општина Делчево на својата 46. редовна седница, одржана на ден 22.02.2013 година
донесе
ОДЛУКА
За ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште
Член 1
Општина Делчево како инвеститор за реконструкција и надградба на дел од објект за средно
образование-СОУ М.М.Брицо- Делчево, на ГП број 2.9, КП број 7052/1, КО Делчево се ослободува од
плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште.
Член 2
Уредувањето на градежното земјиште ќе го изврши Општина Делчево со средства од Буџетот на
Општина Делчево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 07- 491/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

22.02.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

11.Врз основа на член 6 став 2 и 3 од Законот за комунални такси („Сл.весник на
РМ“ бр.61/2004) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 46.седница, одржана на ден
22.02. 2013 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на комунална такса
за јавно осветлување
Член 1
Советот на Општина Делечво го ослободува ГЕО СОЛАР ДОО Делчево од плаќање
на комунална такса за јавно осветлување за сите три броила инсталирани на сончевата
централа која се наоѓа во стопански комплекс „Пилана“, место викано „Момин Дол“, КО с.
Град.
Член 2
Одлуката ќе се достави до ЕВН Македонија КЦ Делчево.
Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-492/1
22.02. 2013 год.
Делчево

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

12.
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), како и Барањето на Иван Тренчевски од Делчево, на својата 46.седница
одржана на ден 22.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува Барањето на Иван Тренчевски од
Делчево.
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на средства во висина од 30.000,00
денари за снимање на спот и промоција на истиот.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево за 2013 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево„.
Број 07-493/1
22.02.2013 година
Делчево

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

