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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 4

16.05.2011 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{ti raboti

Мај, 2011
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, донесува
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од Дваесет и Втората седница
на Советот на Општина Делчево
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“, актите на
Советот на Општина Делчево, коишто Советот на Општина Делчево ги
донесе на својата Дваесет и втора седница, одржана на ден 13. 05.
2011 година и тоа:
1.Одлука за финансиско обврзување на Општина Делчево;
2. Одлука за донесување на урбанистичко - планска документација за
промена
на
трасата
на
сообраќајната
инфраструктура
или
инфраструктурата нема да се предвиди;
3. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за квартал 1 со
Заклучок за усвојување;
4. Одлука за давање согласност за употреба на името Делчево во името
на Ракометниот клуб од Делчево;
5. Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати
во општина Делчево;
6. Одлука за преотстапување на простор без надоместок на граѓански
здруженија и фондации од Делчево;
7. Одлука за доделување награда на ученици од СОУ „М. М. Брицо“ од IV
година;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 08- 1178/1
13.05. 2011 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („
Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот
на Општина Делчево“, Советот на Општина Делчево, на своката
22.редовна седница, одржана на ден 13.05. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
За финансиско обврзување на Општина Делчево
Член 1
За потребите за аплицирање по Програмата „Форуми на
зедницата“, поддржана од Швајцарската агенција за меѓународен развој,
со оваа Одлука Општина Делчево се обврзува да обезбеди финансиски
средства во износ од 2.400.000 МКД (50%) како сопствено учество во
проектниот буџет, а останатите 2.400.000,00 МКД, ќе бидат обезбедени
од Швајцарската агенција за меѓународен развој SDC.
Член 2
Средствата во вкупен износ од 4.800.000,00 МКД ќе бидат
искористени за финансирање на проект/и избрани преку спроведување
на шест форумски сесии на претходно утврдени теми со значителна
вклученост на локалната заедница.
Член 3
Доколку биде избрана Општината ќе додели средства за
форумските сесии за трошоци за просторија која ќе се одржува форумот,
освежување, трошоци за Оперативната група, трошоци за односи со
јавност, трошоци за превоз и трошоци за превод.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Сл.
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1168/1
13.05. 2011 год.
Делчево

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

3

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 22. редовна седница, одржана на ден
13.05.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или
инфраструктурата нема да се предвиди
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди за населени
места
зони и локалитети
во Општина Делчево за кои постои
урбанистичко - планска документација.
Член 2
Одлуката се донесува и ќе важи за целата сообраќајна инфрструктура
опфатена со постоечката урбанистичко - планска документација, освен
за инфрструктурни правци означени во Генералниот урбанистички план
за градот Делчево како ГМ - Градска магистрала; СО - Собирна улица.
Член 3
Одлуката ќе се применува само за објекти опфатени со Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Сл . весник на РМ“
бр.23/11) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичка документација (,,Сл.весник на РМ,, бр.56/1 ).
Член 4
За барања за одобрение за изградба на новопроектирани објекти во
целост ќе важи целата сообракајната инфрструктура опфатена со
постоечката и важечка урбанистичко - планска документација на сите
нивоа.
Член 5
Со донесување на Одлуката, Општина Делчево да продолжи со
постапката согласно предвидената законска регулатива.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 07-1169/1
13.05. 2011 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od Zakonot za lokalna samouprava
("Sl.vesnik na RM" br.5/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 22.
redovna sednica, odr`ana na den 13.05.2011 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Kvartalniot izve{taj
za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina Del~evo
od 01.01.2011 do 30.04.2011
1.Se usvojuva Kvartalniot izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na
op{tina Del~evo za periodot 01.01.2011 do 30.04.2011 godina.

2.Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo".
Broj 07- 1170/1
13.05. 2011 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski,s.r.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации (
„Сл. весник на РМ“ бр.52/2010) и член 36 став од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), а врз основа на Барањето на
Иницијативниот одбор на здружението Ракометен клуб од Делчево бр.
07-867/1 од 01.04.2011 година , Советот на Општина Делчево, на својата
22.редовна седница, одржана на ден 13.05. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за
употреба на името Делчево
во името на Ракометниот клуб од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за употреба на името
ДЕЛЧЕВО во името на Ракометниот клуб „Делчево“ од Делчево.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Сл. Гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1171/1
13.05. 2011 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 78 од Изборниот законик - Пречистен текст („Сл.
Весник на РМ“ бр.54/2011) и член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина
Делчево, на ден 13.05. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
За определување на места за истакнување на
изборни плакати во општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определуваат места на кои организаторите на
изборната кампања за претстојните предвремени парламентарни избори
2011, можат да истакнуваат изборни плакати.
Член 2
За места на кои можат да се истакнуваат изборни плакати без
надоместок се определуваат:
а) Во градот Делчево
- Пред седиштето на политичките партии може да се постави монтажно –
демонтажна табла – рекламно пано со максимални димензии 2,00 х 1,00
метар;
- Потпорен ѕид на ООУ„Св.Климент Охридски“, на Бул.„Македонија“;
- Потпорен ѕид на ул. „Солунска“;
Б) Во останатите населени места
-На потпорни ѕидови на улици, оградни ѕидови и деловни објекти во
државна сопственост, кои ќе бидат определени од Одделението за
урбанизам, уредување на градежно земјиште и заштита на животната
средина при Општина Делчево и доставени заедно со Одлуката до сите
политички партии во општина Делчево кои учествуваат во изборниот
процес.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето.
Број 07-1172/1
13.05.2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони 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. 5/2002) , а согласно член 15 од Правилникот за
условите и начинот за продажба и давање на користење ствари во
сопственост на Општина Делчево бр.07-461/1 од 14.07.2009 година
година, Советот на Општина Делчево на својата 22. редовна седница,
одржана на ден 13.05. 2011 година, донесе

ОДЛУКА
за преотстапување на простор без надоместок на граѓански
здруженија и фондации од Делчево
Член 1
Се обезбедува користење на простор без надоместок на граѓански
здруженија и фондации кои се регистрирани и активно работат на
територијата на Општина Делчево.
Член 2
Просторот од член 1 на оваа одлука се наоѓа во Градскиот парк зад
Летната сцена на Спомен-Домот „АСНОМ“.
Член 3
Сите права и обврски на граѓанските здруженија и фондации кои
ќе го користат просторот ќе бидат регулирани со Договорот што ќе го
склучат со Општина Делчево.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1173/1
13.05. 2011 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(“Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
22.редовна седница, одржана на ден 13.05. 2011 година, донесе

ОДЛУКА
За доделување награда на ученици од IV година
од СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
Член 1
Се доделува награда на најдобри ученици од IV година од СОУ
„М.М.Брицо – Делчево.
Наградата е тридневна екскурзија во Венеција.
Член 2
Наградата се доделува на по еден најдобар ученик од секој клас,
кој во своето школување од I до IV година остварил најдобар успех и
примерно поведение.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 3
Се задолжува СОУ „М.М.Брицо“-Делчево, до Градоначалникот и
Советот на Општина Делчево да достават Список на ученици кои го
исполнуваат условот наведен во член 2 на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 07-1174/1
13.05. 2011 год.
Делчево

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