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Gradona~alnik
Ul:,,M.M.Brico,, br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550
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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 8

21.06. 2012 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

Јуни, 2012

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 21.06.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 38.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 38.редовна седница која се одржа на ден 20.06.2012
година и тоа:
1.Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една парцела за
к.п. бр. 7166 к.о ул.,,Осоговска,, бр.12 дел од локалитет Ново Делчево – Општина Делчево,
со намена домување како дел од 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;
2.Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска
документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 1
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник
- Делчево со намена Е2- комунална супраструктура (
фотонапонска соларна централа);
3. Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска
документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 2
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник
- Делчево со намена Е2- комунална супраструктура (
фотонапонска соларна централа)
4.Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска
документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 3
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник
- Делчево со намена Е2- комунална супраструктура (
фотонапонска соларна централа);
5.Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска
документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на к.п. бр.
940 и к.п. бр. 941 КО Стар Истевник - Делчево со намена Е2- комунална супраструктура
( фотонапонска соларна централа);
6. Одлука за донесување на Предлог -Детален урбанистички план за урбана единица
2, дел од блок 2,1 дел од локалитет Сервисна зона - Општина Делчево за плански период од
2011-2016 година;
7.Одлука за за определување на населени места во општина Делчево во кои
обврзниците се ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување;
8.Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во основните училишта во Делчево;
9.Одлука за доделување на стипендија на ученик прогласен за првенец на
генерацијата во „М.М.Брицо“ во Делчево;

10.Решение за разрешување претставник на Локалната самоуправа во Управниот
одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“-Делчево;
11.Решение за разрешување на претставници на основачот (Општина Делчево) во
Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Делчево.
12.Решение за именување на претставници на основачот (Општина Делчево) во
Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Делчево.
13.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Годишната
програма за работа во учебната 2011/2012 на ООУ „Ванчо Прке“ од Делчево.
14.Одлука за преотстапување на користење и стопанисување на уреден простор
(полигон) за обука на возачи;

II
.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08- 1529/1
21.06.2012 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, 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 38. редовна
седница, одржана на ден 20.06.2012 година донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една парцела за к.п. бр. 7166 к.о
ул.,, Осоговска,, бр.12 дел од локалитет Ново Делчево – Општина Делчево, со намена домување како
дел од 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. 7166 к.о ул.,, Осоговска,, бр.12 дел од локалитет Ново Делчево – Општина Делчево, со
намена домување како дел од 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
Урбанистичкиот 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 Нацрт - Детален урбанистички план за една парцела
за к.п. бр. 7166 к.о ул.,, Осоговска,, бр.12 е дел од локалитет Ново Делчево – Општина Делчево, со
намена домување како дел од 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 555 м2.
Член 4
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
североисток граница со ул.,,Осоговска,,
северозапад граничи со к.п.бр.7165
југозапад граничи со к.п.бр. 7167 и мал дел од 7168
југоисток граница со к.п. бр. 7169
Член 5
Детален урбанистички план на Нацрт - Детален урбанистички план за една парцела за к.п.
бр. 7166 к.о ул.,, Осоговска,, бр.12 дел од локалитет Ново Делчево – Општина Делчево, со намена
домување како дел од 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 555 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 ДУП за реализација на станбен блок Милково Брдо
и станбен блок Ново Делчево к.п. бр.7166 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
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
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 постоечкиот 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.
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 – 1509/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

20.06.2012 год.

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

Врз основа на член 50-а 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 .38.редовна

седница, одржана на ден 20.06.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за
фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 1 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

-

Делчево со намена Е2- кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува потребата за изработка на Локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 1
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална супрструктура ( фотонапонска

соларна централа).
Упланот е изработен според Услови за Планирање на просторот кои произлегуваат од
Просторниот план на Р Македонија, Решение за Услови за Планирање на просторот, 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 2
Просторот за кој се донесува

Одлука потребата за изработка на Локална урбанистичка

планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 1
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална супрструктура ( фотонапонска

соларна централа) е со површина од

2072 м2.

Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
-

на североисток 983 и пристапен пат

-

југоисток со со страна на к.п. бр.933

-

југозапад со к.п. 986 и

-

северозапад со 984/1
Член 4
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со

моќност до 500 kw на ДЕЛ 1 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална

супрструктура ( фотонапонска соларна централа) е со површина од

2072 м2

и изработен од

страна на а.д. за ЗУМ ПРОЕКТ доо Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени објекти од класа на намени Е2кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа).
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

-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел

Б) Планска документација


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел
Член 6

Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД)

се одобрува со Решение на

Градоначалникот а на предлог на Комисија.
Член 7
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) се чува во Одделението за урбанизам,

уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 8
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07 – 1510/1
20.06.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 50-а 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 38.
редовна седница, одржана на ден 20.06.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за
фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 2 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

-

Делчево со намена Е2- комунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува потребата за изработка на Локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 2
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- комунална супраструктура ( фотонапонска

соларна централа).
Упланот е изработен според Услови за Планирање на просторот кои произлегуваат од
Просторниот план на Р Македонија, Решение за Услови за Планирање на просторот,

, 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 2
Просторот за кој се донесува

Одлука потребата за изработка на Локална урбанистичка

планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 2
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална супрструктура ( фотонапонска

соларна централа) е со површина од 2084 м2.
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
-

на североисток 983 и пристапен пат

-

југоисток со со страна на к.п. бр.933

-

југозапад со к.п. 986 и

-

северозапад со 984/1
Член 4
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со

моќност до 500 kw на ДЕЛ 2 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална

супрструктура ( фотонапонска соларна централа) е со површина од
страна на а.д. за ЗУМ ПРОЕКТ доо Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација

2084 м2

и изработен од

Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени објекти од класа на намени Е2кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
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

-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел

Б) Планска документација


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел
Член 6

Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД)

се одобрува со Решение на

Градоначалникот а на предлог на Комисија.
Член 7
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) се чува во Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 8
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07 – 1511/1
20.06.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 50-а 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 38. редовна
седница, одржана на ден 20.06.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за
фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 3 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

-

Делчево со намена Е2- комунална супраструктура ( фотонапонска соларна централа)
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува потребата за изработка на Локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 3
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- комунална супраструктура ( фотонапонска

соларна централа).
Упланот е изработен според Услови за Планирање на просторот кои произлегуваат од
Просторниот план на Р Македонија, Решение за Услови за Планирање на просторот, 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 2
Просторот за кој се донесува

Одлука потребата за изработка на Локална урбанистичка

планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на ДЕЛ 3
к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- комунална супрструктура ( фотонапонска

соларна централа) е со површина од

2116 м2 .
Член 3

Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
-

на североисток 983 и пристапен пат

-

југоисток со со страна на к.п. бр.933

-

југозапад со к.п. 986 и

-

северозапад со 984/1
Член 4
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со

моќност до 500 kw на ДЕЛ 3 к.п. бр. 982 КО Стар Истевник

- Делчево со намена Е2- кумунална

супрструктура ( фотонапонска соларна централа) е со површина од

2116 м2

и изработен од

страна на а.д. за ЗУМ ПРОЕКТ доо Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени објекти од класа на намени Е2кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
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

-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел

Б) Планска документација


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел
Член 6

Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД)

се одобрува со Решение на

Градоначалникот а на предлог на Комисија
Член 7
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) се чува во Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина
Член 8
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07 – 1512/1
20.06.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 50-а 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 38.
редовна седница, одржана на ден 20.06.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за
фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на к.п. бр. 940 и к.п. бр. 941 КО Стар Истевник
- Делчево со намена Е2- комунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува потребата за изработка на Локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на к.п. бр.
940 и к.п.бр.941

КО Стар Истевник

- Делчево

со намена Е2-

кумунална супрструктура

(

фотонапонска соларна централа).
Упланот е изработен според Услови за Планирање на просторот кои произлегуваат од
Просторниот план на Р Македонија, Решение за Услови за Планирање на просторот,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 2
Просторот за кој се донесува

Одлука потребата за изработка на Локална урбанистичка

планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со моќност до 500 kw на к.п. бр.
940 и

к.п. бр. 941

КО Стар Истевник-Делчево

со намена Е2-

кумунална супрструктура

(

фотонапонска соларна централа) е со површина од 6111 м2.
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
-

на север со страната на к.п. 939

-

на југ и исток со к.п. 942

-

на запад со пристапен пат
Член 4
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за фотонапонска соларна централа со

моќност до 500 kw на к.п. бр. 940 и к.п.бр. 4676 и к.п. бр. 941 КО Стар Истевник

- Делчево со

намена Е2- кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа) е со површина од

6111

м2 и изработен од страна на а.д. за ЗУМ ПРОЕКТ доо Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени објекти од класа на намени Е2кумунална супрструктура ( фотонапонска соларна централа)
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

-

други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел

Б) Планска документација


текстуален дел



графички приказ



нумерички дел
Член 6

Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД)

се одобрува со Решение на

Градоначалникот а на предлог на Комисија.
Член 7
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) се чува во Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 8
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07 – 1513/1
20.06.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 25 и член 26 став 5 алинеа 2 од Закон за просторно и урбанистичко
планирање и измени на истиот ( „Службен весник 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.весник на РМ“ бр. 5/02),
Советот на општина Делчево, на својата 38.редовна седница, одржана на ден 20.06.2012 година
донесе
ОДЛУКА
за донесување на Предлог Детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2,1
дел од локалитет Сервисна зона - Општина Делчево за плански период од 2011-2016 година
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се донесува Предлог -Детален урбанистички план за урбана
единица 2, дел од блок 2,1 дел од локалитет Сервисна зона - Општина Делчево со опфат од 5,52
ха, а за плански период од 2011-2016 година дефиниран со следните граници:
 Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
 северозапад: дел од јужна меѓа на к.п. бр. 6017
 североисток : осовина на новопланирана улица бр.1
 југ : осовина на улица ,, Индустриска,,
 југоисток : осовина на новопланирана улица 3

Член 2
Составен дел на оваа одлука е Предлог - Детален урбанистички план за урбана единица 2,
дел од блок 2,1 дел од локалитет Сервисна зона - Општина Делчево со опфат од 5,52 ха, а за
плански период од 2011-2016 година тех. бр.84/2011 изработен од ,,ИН ПУМА,, Скопје и Согласност
од Министерството за транспорт и врски бр.16-12521/2 мод 20.06.2012 година.
Член 3
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општината Делчево и потпис на
претседателот на Советот на Општината.
Член 4
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува и спроведува во одделението за урбанизам
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.

Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07 – 1514/1
20.06.2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за комунални такси („Сл.весник на РМ“
бр.61/2004), Советот на Општина Делчево, на својата 38.редовна седница, одржана на
ден 20.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на населени места во
општина Делчево во кои обврзниците се
ослободуваат од плаќање на комунална такса
за јавно осветлување
Член 1
Со оваа одлука се определуваат населените места во општина Делчево во кои нема
јавно осветлување и во кои обврзниците се ослободуваат од плаќање на комунална такса
за јавно осветлување.
Комуналната такса за јавно осветлување нема да се наплатува во следните
населени места:
 с.Нов Истевник
 с.Петрашевец
 с.Чифлик
 с.Полето
 с.Црквенец
 с. Ветрен
 с. Очипала
 с. Драмче
 с. Киселица
 с. Илиово
 с. Бигла
 с. Турија
 с. Вратиславци
 с. Косово Дабје
 с. Селник
Член 2
Трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија (ЕВН
Македонија) нема да ги задолжува обврзниците кои живеат во наведените населени места
со комунална такса за јавно осветлување.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-1515/1
20.06. 2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“

бр.5/2002) и член 143 од Деловникот на Советот на Општина Делчево (Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.16/2006), Советот на општина Делчево, на својата 38.седница,
одржана на ден 20.06. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на стипендии на ученици прогласени за
првенци на генерацијата во основните училишта
во Делчево
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат стипендии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во учебната 2011/2012 и тоа:
-од ООУ „Ванчо Прке“ - Делчево
1. Амар Пашов
2.Бојана Гоцевска
-од ООУ „Св.Климент Охридски“ - Делчево
1. Анастасија Самарџиска
Член 2
Износот на стипендијата изнесува 2000 денари во текот на 4 години.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 3
Стипендијата учениците ќе ја добиваат 9 (девет) месеци во текот на учебната
година, со право на продолжување за наредната година доколку учениците го задржат
одличниот успех и во понатамошното школување.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-1516/1
20.06. 2012 г.
Делчево

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

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 став 1 и 2 од Законот за здравствена
заштита („Сл.весник на РМ“ бр. 43/2012) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2012), Советот на Општина Делчево, на својата
38.редовна седница, одржана на ден 20.06. 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување претставник на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“

I.

Се разрешува Драгица Алексовска, фармацевтски техничар од Делчево, од
функцијата претставник на Локалната самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом „Гоце Делчев“- Делчево. Досегашниот член на УО на ЈЗУ „Гоце
Делчев“ се разрешува поради неисполнување на критериумите предвидени во член
101 од Законот за здравствена заштита од 29.03.2012 година.

II. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1518/1
20.06. 2012 година
Делчево

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

Врз основа на член 36 став
1 точка 5 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 124 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/2008), а согласно член 64 од Статутот на ООУ „Св.Климент
Охридски“ - Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата 38.редовна седница,
одржана на ден 20.06.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на претставници
на основачот (Општина Делчево)
во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“
I.

Се разрешуваат
Валерија Постолова и Гоце Тодоровски-досегашни
претставници на Општина Делчево во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“, заради истек на мандатот.

II. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1519/1
20.06. 2012 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став
1 точка 5 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 124 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/2008), а согласно член 64 од Статутот на ООУ „Св.Климент
Охридски“ - Делчево, Советот на Општина Делчево, на својата 38.редовна седница,
одржана на ден 20.06.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници
на основачот (Општина Делчево)
во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“
I.

За претставници на Општина Делчево во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“, се именуваат:

1.Драгица Алексовска, фармацевтски техничар од Делчево.
2. Слободан Дамјанов, управител на конфекција „Дамјанов“.
II. Мандатот на членовите на Училишниот одбор претставници на Општина Делчево
трае три години.
III. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1520/1
20.06. 2012 год.
Делчево

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

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 38.редовна седница, одржана на
ден 20.06.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за реализација
на Годишната програма за работа во учебната 2011/2012
на ООУ „Ванчо Прке“ од Делчево
1. Се усвојува Годишниот извештај за реализација на Годишната програма за работа
во учебната 2011/2012 на ООУ „Ванчо Прке“ од Делчево.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-1521/1
20.06.2012
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа, Советот на
Општина Делчево, на својата 38.редовна седница, одржана на ден 20.06. 2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за преотстапување на користење и
стопанисување на уреден простор (полигон)
за обука на возачи
Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина Делчево го преотстапува на користење и
стопанисување уредениот простор (полигон) за обука на возачи, на ЈПКД „Брегалница“ Делчево.
Полигонот се наоѓа во Делчево, на ул. „Кеј на ослободување“, во близина на
Градскиот стадион.
Член 2
Надоместокот за користење на полигонот за обука на возачи од страна на автошколите, ќе го утврди Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница„-Делчево.
За регулирање на меѓусебните права и обврски, ЈПКД „Брегалница„ и корисниците
на полигонот (авто-школите) ќе склучат посебен договор.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1522/1
20.06. 2012 год.
Делчево

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

