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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 9

29.08. 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

Август, 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 29.08.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 39.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 39.редовна седница која се одржа на ден 24.08.2012 година и тоа:
1.Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата на подрачјето на општина Делчево.
2.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Насер Мемедов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

3.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Нехру Абдуриманов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

4.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Стојан Костадиновски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

5.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Жарко Анастасовски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

6.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Илија Кушевски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

7.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Ќенан Мемедов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

8.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Миле Зафировски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

9.Одлука за вклопување на бесправно изграден
документација за објект-трафостаница ТС 10/04КВ во с. Вирче;

објект

во

урбанистичко-планска

10.Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една градежна парцела
за к.п. бр. 7166 к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 21 Ново Делчево, со намена домување – опфатена
со Елаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за
станбен блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево;
11.Одлука за паркирање на моторни возила на паркиралишта за јавна употреба и во
соседните градежни парцели на подрачјето на град Делчево;
12.Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година ;
13.Одлука за петдневна посета на членовите на Советот на Општина Делчево на ПрагаРепублика Чешка.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-2044/1
29.08.2012 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.

1. Врз основа на член член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на седницата одржана на ден 24.08.
2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето
на општина Делчево
1.
Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на помошник командир на ПС од ОН Делчево.
2.
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
3.
Заклучокот заедно со Извештајот да се достави до:
-Минстeрот за внатрешни работи на РМ;
-Народниот правобранител на РМ
Број 07-2014/1
24.08. 2012 год.
Делчево

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

2.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 39. редовна
седница, одржана на ден 24.08.2012 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 12-28 од
19.04.2011 година, од страна на лицето Насер Мемедов, а кое се однесува на бесправно изграден објектстанбена 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 07-2015/1
24.08.2012 година
Делчево

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

3. 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 39. редовна
седница, одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација
на лицето Нехру Абдуриманов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-29 од
20.04.2011 година, од страна на лицето Нехру Абдуриманов, а кое се однесува на бесправно изграден објектстанбена 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 07-2016/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.08.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче Трајановски, с.р.

4.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 39.редовна
седница, одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на лицето
Стојан Костадиновски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-158 од
08.06.2011 година, од страна на лицето Стојан Костадиновски, а кое се однесува на бесправно изграден објектстанбена куќа изграден на КП број 5449 и КП број 2313/2, КО Делчево, м.в. Милково Брдо 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 07-2017
24.08.2012 година
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 39. редовна
седница, одржана на ден 24.08.2012 година донесe
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на лицето
Жарко Анастасовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-25 од
19.04.2011 година, од страна на лицето Жарко Анастасовски, а кое се однесува на бесправно изградени објектистанбена куќа и гаража изградени на КП број 2618/2, КО Делчево, м.в. Прдла Чешма во Делчево, Советот на
Општина Делчево констатира дека истите можат да се вклопат во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградените објекти 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 07-2018/1
24.08.2012 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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, на својата 39. редовна
седница, одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на лицето
Илија Кушевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-349 од
21.07.2011 година, од страна на лицето Илија Кушевски, а кое се однесува на бесправно изградени објекти со
намена А4-викенд куќа и помошен oбјект изградени на КП број 451, КО Тработивиште, м.в. Градиште, Советот на
Општина Делчево констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во важечката
урбанистичко планска документација од мало стопанство во намена А4 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 07-2019/1
24.08.2012 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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, на својата 29. редовна седница,
одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на лицето
Ќенан Мемедов,
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-66 од
16.05.2011 година, од страна на лицето Ќенан Мемедов, а кое се однесува на бесправно изграден објектстанбена куќа изграден на КП број 8985 и КП број 8102, КО Делчево, ул.“Брегалничка“ број ___ во Делчево,
Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во важечката
урбанистичко планска документација 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 07-2020/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

24.08.2012 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, на својата 39. редовна седница, одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на лицето
Миле Зафировски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-24 од 08.04.2011 година, од
страна на лицето Миле Зафировски, а кое се однесува на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 28/1,
КО Чифлик, м.в. Голем Рид, 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 07-2021/1
24.08.2012 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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, на својата 39. редовна седница,
одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација бесправно
изграден објект-трафостаница-ТС 10/04КВ, Пумпи во с.Вирче
Член 1
Во врска со поднесеното барање во Министерството за транспорт и врски за утврдување на правен статус на
бесправен објект број 27-1234/13 од 17.08.2011 година, од ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Делчево, а кое се
однесува на бесправно изграден објект-трафостаница-ТС 10/04КВ, Пумпи во с.Вирче, изграден на КП број 3537/2,
КО Вирче, м.в. Трапо, 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 07-2022/1
24.08.2012 година
Делчево

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

10.
Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
(„Сл.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 39. редовна седница,
одржана на ден 24.08.2012 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една градежна парцела за к.п. бр. 7166
к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 12 Ново Делчево, со намена домување – опфатена со 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 градежна парцела за
к.п. бр. 7166 к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 12 Ново Делчево, со намена домување – опфатена со 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 дополнување 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
градежна парцела за к.п. бр. 7166 к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 12 Ново Делчево, со намена домување –
опфатена со Елаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за станбен
блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево Делчево со површина од 490 м2.
Член 4
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
североисток граница со к.п. бр. 7165
северозапад граничи со површина за јавна употреба ул..,, Осоговска,,

-

југозапад граничи со к.п.бр. 7169
југоисток граница со к.п. бр. 7167
југ со к.п. бр.7168

Член 5
Детален урбанистички план на Нацрт - Детален урбанистички план за една градежна парцела за к.п. бр.
7166 к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 12 Ново Делчево, со намена домување – опфатена со 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 490 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 2 дел од блок 2,3,- Елаборат за измени и
доплнување на одредби за спроведување на 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 доплнување 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
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 – 2023/1
24.08.2012 год.
Делчево

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

11.Врз основа на член 22 став 1 точка 4 член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/2002),Советот на Општина Делчево на 39. седница одржана на 24.08.2012 година
донесе
ОДЛУКА
За паркирање на моторни возила на паркиралишта за јавна употреба и во соседните градежни парцели на
подрачјето на град Делчево
Член 1
Со оваа одлука се уредува паркирање на моторни возила на паркиралишта за јавна употреба и во
соседните градежни парцели на подрачјето на град Делчево на градби кои се предвидени во Деталните
урбанистички планови, а градежната парцела преставува е и површина за градење.
Член 2
Правата за користење на просторот помеѓу сопственикот и корисникот на
регулираат со посебен договор.

паркиралиштето да се

Член 3
Надоместокот за користење на паркинг просторот да се определи согласно тарифата донесена со
Одлука за определување на тарифа за користење на простор за паркиранје на моторни возила на подрачјето на
општина Делчево број 07-968/1 од 13.04.2011 година.
Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осум) дена по објавување во службен гласник на Општина Делчево.

Број 07-2024/1
24.08.2012 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Николче Трајановски, с.р
12.
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 39.редовна седница, одржана на ден 24.08.
2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2012 до 30.06.2012
1.
Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за
периодот 01.01.2012 до 30.06.2012.
2.
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 07-2025/1
24.08.2012 год.
Делчево

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

СОДРЖИНА
1.Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата на подрачјето на општина Делчево.
2.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Насер Мемедов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

3.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Нехру Абдуриманов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

4.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Стојан Костадиновски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

5.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Жарко Анастасовски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

6.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Илија Кушевски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

7.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Ќенан Мемедов;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

8.Одлука за вклопување на бесправно
документација на лицето Миле Зафировски;

изграден

објект

во

урбанистичко-планска

9.Одлука за вклопување на бесправно изграден
документација за објект-трафостаница ТС 10/04КВ во с. Вирче;

објект

во

урбанистичко-планска

10.Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за една градежна парцела
за к.п. бр. 7166 к.о. Делчево- ул.,, Oсоговска,,бр 21 Ново Делчево, со намена домување – опфатена
со Елаборат за измени и дополнување на одредби за спроведување и реализација на ДУП за
станбен блок Милково Брдо и станбен блок Ново Делчево;
11.Одлука за паркирање на моторни возила на паркиралишта за јавна употреба и во
соседните градежни парцели на подрачјето на град Делчево;
12.Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година ;
13.Одлука за петдневна посета на членовите на Советот на Општина Делчево на ПрагаРепублика Чешка.

