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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
30.03.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 35.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 35.редовна седница која се
одржа на ден 30.03.2012 година и тоа:
1.Одлука за трошење на средства од тековната резерва во Буџетот на Општина
Делчево за 2012 година;
2. Одлука за доделување на награда на ученици од IV година од СОУ
„М.М.Брицо“ – Делчево;
3. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една
парцела за к.п. бр. 5576 к.о ул. ,,Г.Прличев ,, Милково брдо - Делчево, со
намена домување како дел од Урбана единица 1 дел од блок 1,3,(според ГУП) - и
Детален урбанистички план за Милково брдо - Елаборат за измени и
дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево;
4. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една
парцела к.п. бр. 6120 к.о. Делчево- ул.,, Царевоселска,,19 Делчево, со намена
домување како дел од Урбана единица 2 дел од блок 2,8 (според ГУП) и Детален
урбанистички план за Старо Делчево- Елаборат за измени и дополнување на
одредби за спроведување на ДУП за Старо Делчево;
5. Предлог – Одлука за финансиска поддршка на КК „Клубски“ – Делчево;

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-892/1
30.03.2012 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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Врз основа на член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.61/2004) и член 62 став 3 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/20002), Советот на Општина
Делчево на својата 35.редовна седница, одржана на ден 30.03.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за трошење на средства
од тековната резерва во Буџетот на Општина Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува трошење на средства од тековната
резерва на Буџетот на Општина Делчево (конто 413110) за 2012 година и тоа:
- 580.000,00 денари на ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево за екстра лесно гориво
- 157.000,00 денари за на ООУ „Св. Климент Охридски“-Делчево за за
електрична енергија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.
Број 07-887/1
30.03.2012 г.
Делчево

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

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 35. редовна
седница, одржана на ден 30.03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување награда на ученици од IV година
од СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
Член 1
Се доделува награда на 10(десет) најдобри ученици од IV година од СОУ
„М.М.Брицо – Делчево.
Наградата е тридневна екскурзија во позната европска дестинација.
Член 2
Наградата се доделува на ученици кои во своето школување од I до IV
година оствариле 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 на Општина
Делчево да достават Список со предлог- ученици кои ги исполнуваат условите
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во член 2 од оваа Одлука, со предлагање на барем по еден најдобар ученик
од секој клас.
Градоначалникот на општината ќе формира Комисија која ќе ги разгледа
доставените предлози и по утврдени критериуми Комисијата ќе предложи
10(десет) ученици кои ќе ја добијат наградата од член 1 на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. Гласник на Општина Делчево“.
Број 07-888/1
30.03. 2012
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко
планирање и измени на истиот (Сл.в. на РМ 51/05;138/07;91/09;124/10 ,18/11 и
53/11 ),член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(Сл.в на РМ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 35.редовна
седница, одржана на ден 30.03.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една парцела
за к.п. бр. 5576 к.о ул.,, Г Прличев ,, Милково брдо - Делчево, со намена
домување како дел од Урбана единица 1 дел од блок 1,3,(според ГУП) - и
Детален урбанистички план за Милково брдо - Елаборат за измени и
дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево.
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт - Детален урбанистички план
за една парцела за к.п. бр. 5576 к.о ул.,, Г Прличев ,, Милково брдо Делчево, со намена домување како дел од Урбана единица 1 дел од блок
1,3,(според ГУП) - и Детален урбанистички план за Милково брдо - Елаборат за
измени и дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за
станбен блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево.
Член 2
Урбанстичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на
Генералниот урбанистички план на град Делчево , Елаборат за измени и
доплнување на одредби за спроведување на ДУП за реализација на станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево , Закон за просторно и
урбанистичко планирање, Програмата за донесување на урбанистички планови
за Општина Делчево за 2011/2012 година, Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот и правилникот за поблиска содржина и
начинот на графичка обработка на плановите .
Член 3
Просторот за кој се донесува Одлука за утврдување Нацрт - Детален
урбанистички план за една парцела за к.п. бр. 5576 к.о ул.,, Г Прличев ,,
Милково брдо - Делчево, со намена домување како дел од Урбана единица 1
дел од блок 1,3,(според ГУП) - и Детален урбанистички план за Милково брдо Елаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување и реализација
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на
ДУП за станбен блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево со
површина од 484 м2
Член 4
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
- североисток граница со к.п. бр. 5575
-

северозапад граничи со површина за јавна употреба ул..,, Г Прличев,,

-

југозапад граничи со к.п.бр. 5577

-

југоисток граница со к.п. бр. 5566

Член 5
Детален урбанистички план на Нацрт - Детален урбанистички план за
една парцела за к.п. бр. 5576 к.о ул.,, Г Прличев ,, Милково брдо - Делчево,
со намена домување како дел од Урбана единица 1 дел од блок 1,3,(според ГУП)
- и Детален урбанистички план за Милково брдо - Елаборат за измени и
дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево со површина од
484 м2 и
изработен од страна на дооел ,, ВИЗУРА ,, Струмица и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува дел од Урбана единица 1 дел од блок
1,3,- Елаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување на ДУП
за реализација на станбен блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево к.п.
бр. 5576 и претставува една градежна парцела.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно намените
во Генерален урбанистички план за град Делчево и Елаборат за измени и
дополнување на одредби за спроведување на ДУП за реализација на станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево
Во планот се предвидени следните намени:
А- основна класа на намена - ДОМУВАЊЕ
А1- ДОМУВАЊЕ ВО СЕМЕЈНИ КУЌИ (Б1 мали комерцијални и деловни намени со
30% како компатибилна намена)
Со планот се одредени:
- облик и големина на површина за градба (м2)
-

регулациона линија

-

градежна линија

-

максимална површина за градба (м2)

-

процент на изграденост (%)

-

коефициент на искористеност ( к)

-

намена на површини

-

макс. висина (м1)

-

потребен број на паркинг места
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-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 6
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа
 текстуален дел


графички приказ

Б) Планска документација
 текстуален дел


графички приказ



нумерички дел за постојниот плански опфат

Член 7
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина
Делчево и потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 8
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи
постапката согласно законската регулатива урбанистичкиот план се заверува
печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот
општината
Член9
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението
урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита
животната средина.
Член 10
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 07 – 889/1
30.03.2012 год.
Делчево

со
со
на
за
на
во

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

Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање
и измени на истиот (Сл.в. на РМ 51/05;138/07;91/09;124/10 ,18/11 и 53/11
),член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.в на
РМ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 35. редовна седница,
одржана на ден 30.03.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план
к.п. бр. 6120 к.о. Делчево- ул.,, Царевоселска,,19 Делчево, со
како дел од Урбана единица 2 дел од блок 2,8 (според
урбанистички план за Старо Делчево- Елаборат за измени и
одредби за спроведување на ДУП за Старо Делчево

за една парцела
намена домување
ГУП) и Детален
дополнување на
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Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт - Детален урбанистички план
за една парцела к.п. бр. 6120 к.о. Делчево- ул.,, Царевоселска,,19 Делчево, со
намена домување како дел од Урбана единица 2 дел од блок 2,8 (според ГУП) и
Детален урбанистички план за Старо Делчево- Елаборат за измени и
дополнување на одредби за спроведување на ДУП за Старо Делчево
Член 2
Урбанистичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на
Генералниот урбанистички план на град Делчево , Деталниот урбанистички план
за Старо Делчево , Закон за просторно и урбанистичко планирање, Програмата
за донесување на урбанистички планови за Општина Делчево за 2011/2012
година, Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот и
правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на
плановите .
Член 3
Просторот за кој се донесува Одлука за утврдување Нацрт - Детален
урбанистички план за
една парцела к.п. бр. 6120 к.о. Делчево- ул.,,
Царевоселска,,19 Делчево, со намена домување како дел од Урбана единица 2
дел од блок 2,8 (според ГУП) и Детален урбанистички план за Старо ДелчевоЕлаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување на ДУП за
Старо Делчево е со површина од 339 м2.
Член 4
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
- северозапад граница со к.п. бр. 6119
-

запад граничи со к.п.бр. 6138

-

југозапад граничи со к.п.бр. 6137

-

југоисток граница со к.п. бр. 6121

-

североисток граничи со површина за јавна употреба ул.,, Царевоселска,,

Член 5
Детален урбанистички план Нацрт - Детален урбанистички план за една
парцела к.п. бр. 6120 к.о. Делчево- ул.,, Царевоселска,,19 Делчево, со намена
домување како дел од Урбана единица 2 дел од блок 2,8 (според ГУП) и Детален
урбанистички план за Старо Делчево- Елаборат за измени и дополнување на
одредби за спроведување на ДУП за Старо Делчево со површина од
339 м2 и
изработен од страна на дооел ,, ВИЗУРА ,, Струмица и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува е дел од Урбана единица 2 дел од
блок 2,8 , к.п. бр. 6120 и претставува една градежна парцела.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно намените
во Генерален урбанистички план за град Делчево и Деталниот урбанистички
план за Старо Делчево
Во планот се предвидени следните намени:
А- основна класа на намена - ДОМУВАЊЕ
А1- ДОМУВАЊЕ ВО СЕМЕЈНИ КУЌИ (Б1 мали комерцијални и деловни намени со
30% како компатибилна намена)
Со планот се одредени:
- облик и големина на површина за градба (м2)
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-

регулациона линија

-

градежна линија

-

максимална површина за градба (м2)

-

процент на изграденост (%)

-

коефициент на искористеност ( к)

-

намена на површини

-

макс. висина (м1)

-

потребен број на паркинг места

-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 6
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа
 текстуален дел


графички приказ

Б) Планска документација
 текстуален дел


графички приказ



нумерички дел за постојниот плански опфат

Член 7
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина
Делчево и потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 8
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со
постапката согласно законската регулатива урбанистичкиот план се заверува со
печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на
општината.
Член 9
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за
урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на
животната средина
Член 10
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 07 – 890/1
30.03.2012 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 на КК „Клубски“ за финансиска
поддршка бр.07-829 од 23.03.2012 година, Советот на Општина Делчево на
својата 35.редовна седница, одржана на ден 30.03.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за финансиска поддршка на КК „Клубски“
Член 1
Советот на Општина Делчево го одобрува Барањето
поддршка на КК „Клубски“ - Делчево.

за финансиска

Член 2
Советот на Општина Делчево одобрува исплата на средства во висина од
180.000,00 денари за организација на финалниот турнир на Кошаркарскиот куп
на Македонија во женска конкуренција, кој ќе се одржи во Делчево на 7 и 8
април.
Член 3
Средствата од член 1 на одлуката ќе бидат обезбедени од
Општина Делчево за 2012 година.

Буџетот на

Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.
Гласник на Општина Делчево“.
Број 07-891/1
30.03. 2012
Делчево

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