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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 4

04.03. 2013 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{tи работи

Март, 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 04.03. 2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 47.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 47.редовна седница која се одржа на ден
01.03.2013 година и тоа:
1.
Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2012
година;
2.
Заклучок за усвојување на Извештај за работата на ЈПКД „Брегалница“ за 2012
год. ;
3.
Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
2012 година;
4.
Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ “Ванчо Прке“-Делчево за 2012
година ;
5.
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вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Ристе Ивановски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Борко Цоневски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Младен Цоневски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Ванчо Јангеловски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Дафчо Илиевски-куќа;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Дафчо Илиевски-помошен објект;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Зоран Јанакиевски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Љупчо Арсовски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Љубе Стоименовски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Ристо Тренчев;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Сашко Пејчиновски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Сребран Мирчев;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Блажо Стојковски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Трајан Стојковски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Ванчо Ковачевски;
вклопување на бесправно изграден објектот
лицето Вера Митровска;

во урбанистичко-планска
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во урбанистичко-планска
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21.
22.
23.

Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 7 одделение;
Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 6 одделение;
Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 3 одделение;

24.
Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
за 2012 година;
25.
Одлука за одобрување на финансиска поддршка на ЖКК „Клубски“-Делчево за
организација на Куп на Македонија во кошарка за жени;
26.
Препорака до УО на СОУ „М.М.Брицо“ за ослободување од надомест за користење
на спортска сала на спортски клубови од Делчево;
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08- 607/1
04.03.2013 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

1. Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,
47.редовна седница, одржана на ден 01.03.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2012 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –
Делчево за 2012
година.
Член 2
Одлуката влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-571/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

2. Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на
на 47.редовна седница, одржана на ден 01.03. 2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишниот извештај за работењето
на ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2012 година
1.Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за 2012
година.
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-572/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 год.
Делчево

Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

3.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 47.редовна седница, одржана на
ден 01.03. 2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево
за 2012 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево за 2012 година и
тоа:
-на сметката 7200102259787-10
-на сметката за наменска дотација 7200102259903-14
донаторски сметки
-на сметката 7200102259785-12
-на сметката 7200102259785-27
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-573/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

4. 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 47.редовна седница одржана на
ден 01.03.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ “Ванчо Прке“ – Делчево за 2012
година и тоа:
-наменска сметка 720 010 543 690 314
-сметка за донации 720 010 543 678 531
-сметката за сопствени приходи 720 010 543 678 710
-сметката за проект „Подобар живот за децата во пограничниот регион“ 720 010 543 678
546
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-574/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

5.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-374 од 27.07.2011 година, од страна на лицето Ристе Ивановски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 2618/2, КО
Делчево, м.в. Прдла Чешма во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-575/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

6.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Борко Цоневски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-775 од 18.08.2011 година, од страна на лицето Борко Цоневски, а кое се однесува
на бесправно изграден објект-А4 викендица изграден на КП број 5475, КО Габрово, м.в.
Бавчите, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-576/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р

7.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Младен Цоневски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-719 од 17.08.2011 година, од страна на лицето Младен Цоневски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 1852/4, КО
Делчево, м.в. „Долни Ливади“, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може
да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-577/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

8.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација
на лицето Ванчо Јангеловски
Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-276 од 08.07.2011 година, од страна на лицето Ванчо Јангеловски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 10685/1, КО
Габрово, м.в. Село, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.

Број 07-578/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

9.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Дафчо Илиевски, а кое се однесува на бесправно
изграден објект-станбена куќа
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-131 од 25.05.2011 година, од страна на лицето Дафчо Илиевски, а кое се однесува
на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 1851, КО Делчево, м.в.
Длги ливади, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-579/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

10.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Дафчо Илиевски, а кое се однесува на бесправно
изграден објект-помошен објект
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-105 од 25.05.2011 година, од страна на лицето Дафчо Илиевски, а кое се однесува
на бесправно изграден објект-помошен објект изграден на КП број 1851, КО Делчево,
м.в. Длги ливади, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи
во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-580/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

11.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Зоран Јанакиевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-124 од 01.06.2011 година, од страна на лицето Зоран Јанакиевски, а кое се
однесува на бесправно изградениt објект - А-4 викенд куќа на КП број 969/2 и 968/2, КО

Стамер, м.в. „Сушица“ , Советот на Општина Делчево констатира дека истиoт може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-581/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

12.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Љупчо Арсовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1786 од 31.08.2011 година, од страна на лицето Љупчо Арсовски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 1657, КО Делчево,
м.в. „Рајчини круши“, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-582/1
01.03.2013 година
Делчево

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

13.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Лубе Стоименовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-848 од 22.08.2011 година, од страна на лицето Лубе Стоименовски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објекти- А-4 викенд куќа на КП број 2406 и 2405, КО
Киселица, м.в. „Валози“ во с.Киселица, Советот на Општина Делчево констатира дека
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-583/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

14.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Ристо Тренчев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-343 од 21.07.2011 година, од страна на лицето Ристо Тренчев, а кое се однесува
на бесправно изградениoт објект - А-4 викенд куќа на КП број 2056/2, КО Стамер, м.в.
„Петрашевец“, , Советот на Општина Делчево констатира дека истиoт можe да се вклопи
во урбанистичко планска документација.
Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-584/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

15.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на Сашко Пејчиновски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-831 од 19.08.2011 година, од страна на Сашко Пејчиновски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 6685/1,КО Делчево, на улица
“Никола Јонков Вапцаров“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
може да се изврши стеснување на пристапна улица и парковско зеленило во ДУП на град
Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-585/1
01.03.2013 година
Делчево

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

16.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден

01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Сребрен Мирчев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-693 од 17.08.2011 година, од страна на лицето Сребрен Мирчев, а кое се однесува
на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 2949/2, КО Делчево, м.в.
„Студена чешма“, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-586/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

17.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Блажо Стојковски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1012 од 24.08.2011 година, од страна на лицето Блажо Стојковски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 3796, КО
Киселица, м.в. „Голобрдци“ во с.Киселица, Советот на Општина Делчево констатира дека
истите можат да се вклопат во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-587/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

18.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47. редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Трајан Стојковски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1011 од 24.08.2011 година, од страна на лицето Трајан Стојковски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 3738, КО
Киселица, м.в. „Голобрдци“ во с.Киселица, Советот на Општина Делчево констатира дека
истиот можe да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-588/1
01.03.2012 година
Делчево

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

19.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево на, својата 47.редовна седница, одржана на ден

01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација
на лицето Вера Митровска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12120 од 31.05.2011 година, од страна на лицето Вера Митровска, а кое се однесува на бесправно
изградените објекти; А-4 викенд куќа,помошен објект-2 и помошен објект-3 на КП број 4349/1, КО
Делчево, м.в. „Солена Чешма“ , Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.

Број 07-589

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2013 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

20.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 47.редовна седница, одржана на ден
01.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација на лицето Ванчо Ковачевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1087 од 25.08.2011 година, од страна на лицето Ванчо Ковачевски, а кое се
однесува на бесправно изградениот објект - А-4 викенд куќа на КП број 14022, КО Звегор,
м.в. „Ќосевица“, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи
во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-589/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

01.03.2012 година
Делчево

Претседател,
Николче Трајановски,с.р.

21.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7
став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
47.редовна седница, одржана на ден 01.03.2013 година, го
дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од седмо
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево;
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-590/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

22.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7
став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
47.редовна седница, одржана на ден 01.03.2013 година, го

дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од шесто
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево;
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-591/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
01.03.2013 год.
Претседател,
Делчево
Николче Трајановски,с.р.
23.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и
други слободни активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7
став 1 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на
47.редовна седница, одржана на ден 01.03.2013 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за изведување на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од трето
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево;
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-592/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

24.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 47.редовна седница,
одржано на ден 01.03.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ Св. „Климент Охридски“Делчево
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ Св.“Климент Охридски“ –
Делчево за 2012 година и тоа:
- буџетска сметка
- наменска буџетска сметка

- сметката за сопствени приходи
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-593/1
01.03.2013 год.
Делчево

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

24.Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), како и Барањето на ЖКК „Клубски“ од Делчево, Советот на Општина
Делчево на својата 47.седница одржана на ден 01.03.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош на ЖКК “Клубски“ од Делчево
за организација на Куп на Македонија во кошарка за жени
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува Барањето на ЖКК „Клубски“ од Делчево
за организација на Куп на Македонија во кошарка за жени.
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на средства во висина од
200.000,00 денари.
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 07-594/1
01.03.2013 година
Делчево

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

25.Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), како и Барањето на ЖКК „Клубски“ од Делчево, Советот на Општина
Делчево на својата 47.седница одржана на ден 01.03.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош на ЖКК “Клубски“ од Делчево
за организација на Куп на Македонија во кошарка за жени
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува Барањето на ЖКК „Клубски“ од Делчево
за организација на Куп на Македонија во кошарка за жени.
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на средства во висина од
200.000,00 денари.
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 07-594/1
01.03.2013 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Николче Трајановски,с.р.

26.Врз основа на член 36 и член ( “Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), како и Барањето на

ЖКК „Клубски“ од Делчево, Советот на Општина Делчево на својата 47.седница
одржана на ден 01.03.2013 година, донесе
ПРЕПОРАКА
до УО на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за ослободување од надомест за користење на спртска сала
на спортски клубови од општина Делчево
1.Советот на Општина Делчево
до УО на СОУ „М.М.Брицо“ Делчево, дава
Препорака за ослободување од надомест за користење на спортската сала на спортски
клубови од општина Делчево.
2.Оваа Препорака влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево„.
Број 07-595/1
01.03.2013 година
Делчево

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

