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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 1
29.01.2009 година

Службен гласник на Општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Сектор за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен
и ЛЕР

Јануари 2009
Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник
на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, донесува

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 33. 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 33.седница одржана на ден 28.01.2009 година и
тоа:
1. Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2009 година;
2. Акт за основање на локален музеј "Пијанец" - Делчево;
3.Одлука за определување на лице кое ќе ја води постапката за конституирање на
локалниот музеј.
4. Одлука за именување на УО на локален музеј "Пијанец" - Делчево.
5. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за
2009 година;
6. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
општина Делчево за 2009 година;
7. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Делчево за 2009 година;
8. Одлука за отпис на побарувања на правни лица по основ на комунална таксафирмарина ;
9.Заклучок за усвојување Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата на подрачјето на општина Делчево.
10.Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ЈЛБ "Илинден"- Делчево за 2008
година;
11.Заклучок за усвојување на Програмата за работата на ЈЛБ "Илинден" - Делчево за 2009
година ;
12.Одлука за именување на претседател и членови на Општинскиот Совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата во Делчево ;
13.Одлука за давање поддршка на Програмата на Дневниот центар за
лица со умерени, тешки и комбинирани пречки во психофизичкиот развој над 18-годишна
возраст;
14. Одлука за утврдување на износот на средства за кофинансирање на тековното
работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во РМ.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Делчево".
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Број 08-65/1
29.01.2009 година
Делчево

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Мирко Иванов, с.р.

Врз основа на член 132 од Деловникот на Советот на Општина Делчево, донесен
на 22.11.2006 година, Советот на општината Делчево на својата 33.седница одржана на
ден 28.01.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2009 година
Врз основа на дадените предлози од овластени органи кои се јавуваат како
изготвувачи и предлагачи на работен материјал од својата област, се изготвува Програмата
за работа на Советот на Општина Делчево за 2009 година. Во текот на годината ќе бидат
разгледани и други материјали кои во оваа програма не се вклучени од кои било причини.
Програмата претставува насока за работа на Советот и истата е отворена за теми кои се во
надлежност на локалната самоуправа.
Но, исто така пред Советот може да бидат разгледани извештаи и информации кои
се од важност за граѓаните на подрачјето на Општината, а ги изготвуваат и предлагаат
подрачните единици на државните органи.
Врз основа на напред наведеното, дадените предлози и согледувањата на
стручните служби во Општината Делчево, Програмата е како следува:
Јануари 2009
1.Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2009 година;
2.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за
2009 година;
3.Програма за реконструкција, изградба и одржување на локални патишта и улици на
подрачјето на општина Делчево за 2009 година;
-предлагач: Одделение за уредување на градежно земјиште, реконструкција, изградба и
одржување на локални патишта и улици.
4.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за
2009 година;
*Во текот на 2009 година ќе бидат разгледувани на Совет сите изработени урбанистички
планови во Нацрт и Предлог фаза.
-предлагач: Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и комунални
дејности.
5. Годишен Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на општина Делчево
-предлагач; Комадир на ПС Делчево;
6. Квартален Извештај;
-предлагач; Одделение за финансирање и буџет.
7.Одлука за отпис на даночни побарувања од правни лица по основ на комунална таксафирмарина
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-предлагач: Одделение за даноци, локални такси и надоместоци.
8.Предлог- Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Делчево за 2009 година;
-предлагач; Одделение за финансирање и буџет.
Февруари 2009
1.Извештај за работата на Одделението за инспекциски надзор за 2008 година и План за
работа за 2009 година.
2.Извештај за работата на овластен комунален инспектор и инспектор за заштита на
животна средина за 2008 година;
3.План за работа на овластен комунален инспектор и инспектор за заштита на животна
средина за 2009 година;
4.Извештај за работата на овластен инспектор сообраќај и патишта за 2008 година;
5.План за работа на овластен и инспектор сообраќај и патишта за 2009 година;
6.Извештај за работата на урбанистичко-градежниот инспектор за 2008 година;
-предлагач: Одделението за инспекциски надзор-Инспекторат.
7. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред на подрачјето
на општина Делчево. (Доколку има измени во Законот за комунални дејности)
8.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во
патниот сообраќај на општина Делчево. ( Во 2009 година се предвидува донесување на
нов закон и затоа ќе има потреба од усогласување на Одлуката со новата законска
регулатива).
9.Програма за работата на Советникот за образование и култура за 2009 година;
-предлагач: Советник за образование и култура.
10.Годишна програма за ЛЕР;
-предлагач: Одделение за ЛЕР;
11.Заклучок за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈПКД "Брегалница"-Делчево
за 2009 година.
-предлагач: Управен одбор на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.
12.Одлука за усвојување на Туристички акционен план за општините Делчево, Берово и
Пехчево.
-предлагач: Одделение за ЛЕР.
13.Програма за промоција на микро регионот Делчево - Виница - Берово - Пехчево.
-предлагач: Одделение за ЛЕР.
Март/Април 2009
1.Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2008 година;
-предлагач: Градоначалникот на Општината.
2.Заклучок за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.
-предлагач: Управен одбор на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.
3. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево за 2008 година;
-предлагач: Училишен одбор на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево.
4.Заклучок за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Св.Климент Охридски";
-предлагач: Училишен одбор на ОУ "Св.Климент Охридски"-Делчево.
5.Одлука за определување на општински патишта на подрачјето на општина Делчево;
-предлагач: - Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина.
6.Завршна сметка на ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2008 година;
предлагач: Управен одбор на ЈЛБ "Илинден"-Делчево.
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-предлагач: Управен одбор на ЈЛБ "Илинден"-Делчево.
7. Одлука за донесување на Локален акционен план за социјална заштита за период 20092012 на подрачјето на општина Делчево.
8. Подстратегија за рурален развој на општина Делчево за периодот 2009-2012 година.
-предлагач: Одделението за ЛЕР.

Мај/Јуни 2009
1.Извештај за работата на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево за периодот јануари /јуни 2009;
- предлагач: Училишен одбор на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево
2.Извештај за работата на ОУ,,Св.Климент Охридски;
-предлагач:Училишен одбор на ОУ,,Св.Климент Охридски,, Делчево
3.Годишен извештај за работата на СОУ,,М.М.Брицо,,Делчево;
-предлагач: Училишен одбор на СОУ "М.М.Брицо,,Делчево
4.Полугодишен Извештај за јавната безбедност на подрачјето на општина Делчево;
-предлагач: Командир на Полициска станица-Делчево.
Август 2009
1.Годишна програма за работата на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево ;
-предлагач: Училишен одбор на ОУ "Ванчо Прке".
2.Годишна програма за работата на ОУ "Св.Климент Охридски" -Делчево ;
-предлагач: Училишен одбор на ОУ " Св.Климент Охридски ".
3.Годишна програма за работата на СОУ "М.М.Брицо"-Делчево ;
-предлагач: Училишен одбор на СОУ "М.М.Брицо"-Делчево.
2.Годишна програма за работата на ОЈУДГ "Весели Цветови"-Делчево
Септември/Октомври 2009
1. План за заштита и спасување на подрачјето на општина Делчево;
-предлагач: Одделение за правни и општи работи, јавни дејности и ЛЕР.
2.Годишна програма за работата на ОЈУДГ "Весели Цветови"-Делчево
-предлагач: Управен одбор на ОЈУДГ "Весели Цветови"
3.Програма за нудење на неискористени капацитети на потенцијални инвеститори;
-предлагач: Одделение за ЛЕР.
Ноември/Декември
1.Буџет на Општина Делчево за 2010 година;
2.Одлука за извршување на Буџетот на Општината Делчево за 2010 година;
-предлагач на точките 1и 2:
Градоначалникот на Општина Делчево.
3.Финансиски план на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево.
-предлагач: Училишен одбор на ОУ "Ванчо Прке"-Делчево.
4.Финансиски план на ОУ "Св.Климент Охридски"-Делчево .
-предлагач: Училишен одбор на ОУ "Св.Климент Охридски"-Делчево.
5.Финансиски план на ЈЛБ "Илинден"-Делчево .
6.Програма за работа на ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2010 година.
7.Извештај за работата на ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2009 година.
-предлагач: По точките 5,6 и 7 -Управен одбор на ЈЛБ "Илинден"-Делчево.
8. Финансиски план на СОУ"М.М.Брицо"-Делчево .
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-предлагач: Училишен одбор на СОУ"М.М.Брицо"-Делчево
9.Програма за работа на Советот на Општината Делчево за 2010 година;
-предлагач: Комисијата за изработка на Програмата;
10.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општината Делчево
за 2010 година;
11.Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици на подрачјето на
Општина Делчево за 2010 година;
12.Програма за уредување и одржување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Делчево за 2010 година;
предлагач на точките 10, 11 и 12 - Сектор за урбанизам и заштита на животната средина,
комунални дејности, уредување и одржување на градежно земјиште и изградба и
одржување на локални патишта и улици.
Советот на Општина Делчево во текот на 2009 година, зависно од потребата за
усогласување со законската регулатива, дава согласност на статутите на установите кои се
во надлежност на Советот, именува и разрешува членови во органите на управување на
истите и сл.
Измена и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2009 година може да се
прави во текот на годината доколку се јави за тоа потреба. Исто така, на секои три месеци
во годината Советот на Општината го усвојува кварталниот извештај, кој, пак, се доставува
до Министерството за финансии.
Во тековната година согласно согледувањата и потребата, Советот одлучува по
барања за дополнувања на блок (наменските) дотации на корисниците од сопствени
извори на Општината.
Програмата за работа на Советот на Општина Делчево за 2009 година не е
затворена и може да се надополнува доколку се јави потреба за тоа.
Број 07-50/1
28.01. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 21 од Законот за култура (,,Службен весник на РМ,, бр.66/03),
член 18 и 19 од Законот за установите ("Сл.Весник на РМ".бр.32/05),член 7 од Законот за
музеите ("Сл.Весник на РМ".бр.66/04) и Одлуката на Советот на Општина Делчево бр.071450/1 од 08 .10. 2007 година Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден
28.01.2009 година донесе
АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ
на Локален историски, археолошки, етнолошки природно-научен
"МУЗЕЈ НА ГРАД ДЕЛЧЕВО - ПИЈАНЕЦ"

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет на овој акт е основање на Локален историски, археолошки, етнолошки и
природно-научен музеј – „Музеј на град Делчево-Пијанец", како конститутивен акт
согласно Законот за култура , Законот за музеите и Законот за установите.
Член 2
Со овој акт за основање се уредуваат прашањата за основање на Музејот, а особено:
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име на основачот;
име и седиште на установата;
дејност на установата;
средствата и имотот за работа;
организација, раководење и управување со Музејот;
лице кое ќе раководи со работењето до конституирањето на Музејот и рокот за
негово конституирање;
 именување на членовите на органот на управување на Музејот;
 рок за донесување на Статут и за именување на директор на Музејот;
 други прашања определени со Законот за култура, Законот за музеите и други
позитивни законски прописи.







ОСНОВАЊЕ, ОБЛИК И ТРАЕЊЕ
Член 3
Основач на Локален историски, археолошки и етнолошки – „Музеј на град ДелчевоПијанец" , е Советот на Општина Делчево.

Член 4
Локалниот историскиот, археолошкиот, етнолошки и природно-научниот – „Музеј на град
Делчево-Пијанец" е Јавна установа од областа на културата со непрофитна цел.
Член 5
Музејот има својство на правно лице.
Во правниот промет со трети лица Музејот настапува во свое име и за своја сметка со
неограничени овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот.
Член 6
Основачот –Советот на Општина Делчево не одговара за обврските на Музејот спрема
трети лица.

Одговорноста, правата и обврските на
Музејот.

Член7
Музејот ќе бидат регулирани со Статутот на

Член 8
Музејот се основа на неопределено време.
Музејот може да престане во случаи и на начин предвиден со закон.
Член 9
Музејот ќе работи под назив: Локален историски, археолошки, етнолошки и природнонаучен – „Музеј на град Делчево-Пијанец"
Скратен назив на Музејот е „Музеј на град Делчево-Пијанец".
Член 10
Седиште на Музејот е во Делчево на ул. „Светозар Марковиќ" бб во Спомен Дом АСНОМ.
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Член 11
Музејот има свој печат и штембил.
Музејот има заштитен знак кој ја означува и симболизира дејноста на ова јавна установа.
ДЕЈНОСТ НА РАБОТЕЊЕ
Член 12
Музејот како претежна (основна) дејност ја врши дејноста – Музеи ( шифра 92.52/1)
Член 13
Во рамките на основната дејност Музејот ќе врши следните работи:
- 92.52- дејност на музеи, кинотеки, заштита и користење на недвижното
културно наследство;
- 92.52/3 – заштита и користење на недвижното културно наследство;
- истражување, собирање, средување, стручно и научно обработување и
проучување, заштита, чување, објавување и презентирање на музејски предмети.
- 92.51 – дејност на библиотеките и архивите;
- 92.31/1 - Создавање и интерпретација на уметнички дела;
- 92.31/2 – подготвување и објавување на уметнички дела;
- 92.33 – Панаѓурски активности и активност на забавните паркови;
- 22.11 – Издавање на книги;
- 22.13 – Издавање на списанија и периодични изданија;
- 22.14 - Издавање на снимени медиуми;
- 22.15 – Друга издавачка дејност;
- 52.48 – Друга трговија на мало во специјализирани продавници.
ОРГАНИ НА РАКОВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ
Член 14
Органи на Музејот се: Управен одбор и Директор.
Член 15
Орган на раководење и застапување на Музејот е Директорот, кој го избира
Градоначалникот на Општина Делчево по пат на јавен оглас.
Член 16
Лице кое ќе го води работењето на Музејот до неговото конституирање се именува Ванчо
Новоселски со живеалиште во с.Звегор-Делчево, со Висока стручна спрема, ЕМБГ
0205965492500 и л.к бр.62393 издадена од ОВР Делчево.
Член 17
Орган на управување на Музејот е Управниот одбор.
Управниот одбор на Музејот го сочинуваат 5 (пет) члена кои ги именува основачот –
Советот на Општина Делчево од кои:
- 3 члена од редот на истакнати поединци од областа на културата од основачот;
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-

2 члена од редот на вработените во Музејот, стручни лица, по предлог на
основачот;

Член 17а
За надворешни членови на Управниот Одбор на Музејот од редот на истакнати поединци
од областа на културата од основачот се именуваат следните лица:
1.Владимир Мерзликин, претседател
2.Горан Димитровски, член
3.Соња Аврамовска, член
Член 18
Основачот - Советот на Општина Делчево дава согласност на :
- Статутот на музејот,
- Годишната програма и извештајот за работата;
- Други акти кои произлегуваат и се од значење за работата на Музејот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
Прашањата и односите кои не се регулирани со овој акт ќе се регулираат со примена на
одредбите од Законот за култура, Законот за музеите и другите позитивни законски
прописи кои ја регулираат оваа област.
Член 20
Донесувањето на Статутот на Музејот и конституирањето на органите на управување ќе
биде извршено во рок од 30 дена од денот на уписот на установата – Музејот во
Централниот регистар на РМ.
Член 21
Начинот на спроведување на одлуките на Музејот, органите на управување, правата и
обврските на основачот, како и односите на финансирањето ќе се регулираат со Статутот
на Музејот.
Член 22
Актот за основање има правно дејство и влегува во сила осмиот ден од денот на неговото
објавување во „Службен гласник на Општина Делчево" и ќе послужи за упис на Установата
– Музејот во регистарот на други правни лица при Централниот регистар на РМ.
Бр. 07-51/1
28.01. 2009 година
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател
Кирчо Иванов,с.р.

Согласно Законот за музеите (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 66/04), во врска со Законот за
култура (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 66/03) и Одлуката на Советот на Општина Делчево бр. 071450/1 од 08.10.2007 година, Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден
28.01.2009 година ја донесе следната
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ОДЛУКА
за именување на лице кое ќе ги води работите
на Музејот до неговото конституирање
Член 1
За лице кое ќе ги води работите и ќе ја застапува Установата-Локален
историски, археолошки, етнолошки и природно-научен - ,,Музеј на град Делчево-Пијанец,,
до неговото конституирање се именува Ванчо Новоселски со живеалиште во с.ЅвегорДелчево, со Висока стручна спрема, ЕМБГ 0205965492500 и л.к бр. 62393 издадена од ОВР
Делчево, државјанин на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
"Службен гласник на Општина Делчево"..
Бр 07-52/1
28.01.2009 година
Делчево

Совет на Општина Делчево
Претседател
Кирчо Иванов,ц.п.

Врз основа на член 12 точка 2 од Законот за музеите (,,Сл Весник на РМ ,,бр.66/04), и член
36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоупрва ("Сл.Весник на РМ бр.5/2002 ") Советот на
Општина Делчево на седницата одржана на 28.01.2009 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За именување на членови на Управен Одбор на Јавната Установа
"Музеј на град Делчево-Пијанец"

Член 1
За членови на Управен Одбор на Јавната Установа "Музеј на град Делчево-Пијанец" се
именуваат следните лица :
1.Владимир Мерзликин, претседател
2.Горан Димитровски, член
3.Соња Аврамовска, член
Член 2
Управниот Одбор на Музјеот го донесува :
Статутот на Музејот;
Ги утврдува политиката и принципте за развој на Музејот;
Ја предлага Годишната програма за работа на Музејот ,финансискиот план и Годишната
сметка ;
Го усвојува Годишниот извештај за работа на Музејот по предлог на директорот ;
Дава согласност на актот за организација на работата и систематизацијата на работните
места на Музјеот и на актот за распределба на платите;
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-

Донесува документи за финансиското работење на Музејот,согласно прописите за
материјално и финансиско работење;
Определува со Одлука втор потписник или повеќе други потписници на жиро-сметката на
Музејот;
Одлучува во втор степен за Решенија што ги донесува директорот;
Одлучува по Барења за спонзорство и за солидарна помош;
Донесува Деловник за работа;
Формира стручни тимови ,комисии,работни групи и други слични тела согласно овој Статут;
Врши и други работи утврдени со Закон и овој Статут .

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на
Општина Делчево".
Број 07 - 53/1
28.01.2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов

Врз основа на член 45, 46 и 47 од Законот за градежно земјиШте ( "Сл.весник на
РМ" бр. 82/2008) член 43 став 7 од Статутот на ОпШтина Делчево ("Сл.гласник на ОпШтина
Делчево"бр.12/2006 ) , Советот на ОпШтина Делчево на седницата одржана на ден
28.01.2009 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиШте на подрачјето на град
Делчево за 2009 година
ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Програмата за уредување на градежно земјиШте на подрачјето на градот Делчево
за 2009 година претставува основа по која ке се врШи уредувањето на градежното
земјиШте во градот во тековната 2009 година.
ОПшТИ ПОДАТОЦИ
1.Просторот -локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
2.Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиШте
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиШте со објекти на основната
инфраструктура
4.Извори на финансирање на Програмата
5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиШте и негова распределба
6. Пресметување на троШоците за уредување на градежно земјиШте (комуналии)
7.Динамика на изврШување на Програмата
8.Останати активности
1.Просторот - локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
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Во текот на 2009 година во градот Делчево ке се врШи уредување на градежното
земјиШте со основен степен на уредување под кој се подразбира: непречен пристап до
градежната парцела од јавен пат (пробивање), изградба на електрична мрежа, изградба на
водоводна мрежа и изградба на мрежа за фекална канализација, а на следните
локалитети:
а)Населба "Милково брдо"
б)Населба "Ново Делчево"
в)Локалитет "шумски расадник"
г)Населба "Станбена зона " до Спортско-рекреативен центар
д)Населба " Ѕвегорска река "
ѓ)Локалитет"СтрелиШте" и "Стар Монопол"
е)Локалитет "Стара Партизанка"и "Пекара"
ж)Населба "Старо Делчево"
з)Населба "Стар Расадник" и "Д2"
ѕ)Населба "Басарица"
и) Населба ,,Пролет,,
ј)Локалитет"Индустриска зона" и "Сервисна зона"
к)Локалитет "Стопански комплекс"
2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиШте со објекти на
основната инфраструктура
Степенот на уредувањето на градежното земјиШте ке се врШи со делумно
уредување со изведување на следните работи и по локалитети: Изградба на објекти на
инфраструктурата заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од
јавен пат(пробивање), изведување на водоводна и канализациона мрежа и НН електрична
мрежа , за приклучоци до градежната парцела ( не подалеку од 30 м1 од најблискиот дел
од објектот)
3.Обемот и степенот на на опремување на градежно земјиШте со објекти на
основната инфраструктура
a) Локалитет "Милково брдо" во Делчево
Во текот на 2009 година на локалитетот "Милково брдо" предвидено е да се
работат следните активности:
-Реконструкција на улици и санација (крпење на ударни дупки, прекопи и др) на
улици
-Изградба на улици и пристапни патеки
-Реконструкција на водоводна мрежа
- Изградба атмосверска канализација и поставување на решетки
- Изградба на ниско напонска електрична мрежа
б)Населба "Ново Делчево" во Делчево
Во текот на 2009 година на овие локалитети ке се работи на следните ак-тивности:
-Реконструкција на улици и санација(крпење на ударни дупки, прекопи и др) на
улици
-Реконструкција на водоводна мрежа
-Изградба на дел од канализациона мрежа за станбени згради
-Изградба на НН-мрежа и трафостаница
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-Изградба на канал за одведување на атмосверска вода од ,,Булевар
македонија,, до река Брегалница
- Уредување на парк
в) Локалитет "шумски расадник" во Делчево
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните
активности:
-Изработка на главни проекти ННмрежа со трафостаница
-Изработка на идејни и основни проекти за атмосверска канализациона
мрежа од Булевар Македонија- Шумски расадник-река Брегалница
-Изградба на атмосверска канализациона мрежа од Булевар МакедонијаШумски расадник-река Брегалница
-Пробивање на улици,
-Изградба на НН-електрична мрежа, 10 КВ приклучен вод и 10/04 КВтрафостаница
г)Населба "Станбена зона" до Спортско рекреативен центар
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните
активности:
-пробивање на улици
-Изградба на водоводна мрежа
-Изградба на фекална канализациона мрежа
-Изградба на НН-електрична мрежа, 10 КВ приклчен вод и 10/04 КВтрафостаница
-Дислокација на 10 КВ далековод
д)Населба ,,Ѕвегорска река"
Во текот на 2009 година на овие локалитети ке се работи на следните
активности:
-Изработка на проекти за улици
-пробивање на улици
-Изградба на плочаст пропуст на Ѕвегорска река
-ДоврШување на канализациона мрежа
Ѓ)Населба "Стар Монопол" и "СтрелиШте"
Во текот на 2009 година во овие локалитети ке се работи на следните активност:
-Изработка на проекти за улици,водовод,канализација и НН мрежа
-Изградба на пристапни улици и краци
-Изградба на канализациона мрежа
-Дислокација на водоводна линија
-Дислокација на канализациона линија
-Изградба на тротоари и реконструкција на улица ,,М.Тито,,(од касарната до
населбата ,,Стар Монопол,,)
е) Населба "Стара Партизанка" и "Пекара"-Делчево
Во текот на 2009 година на овие локалитети ке се работи на следните
активности:
-изградба на улици
-Изградба на водоводна линија
-Изградба на фекална канализација
-Изградба на НН-електрична мрежа, 10 КВ приклчен вод и 10/04 КВтрафостаница
-Дислокација и доградба на дел од Колекторот на ул. ,,8-ми септември,,
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ж)Населба "Старо Делчево"(И,ИИ , ИИИ-ти реон) во Делчево
Во текот на 2009 година во овие локалитети ке се работи на следните активност:
-Изградба,доградба и реконструкција на улици и пристапни краци
-Регулација на ендеци
-Реконструкција на водоводна мрежа
-Изградба и реконструкција на канализациони линии
-Изработка на метални решетки за атмосверска вода
-Изработка на решетки за прибирање на атмосверска вода
з)Населба "Стар Расадник" и "Д-2"
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните активности:
- Измена и дополнување Елаборат за експропријација
-Изработка на проекти за улици,водовод,канализација и НН електрична мрежа
-Пробивање и изградба на улици и краци
-Изградба на водоводна мрежа
-Изградба и доградба на фекална канализација
-Изградба на НН-електрична мрежа, 10 КВ приклчен вод и 10/04 КВтрафостаница
ѕ ) Населба "Басарица"во Делчево
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните активности:
-Изработка на проекти за улици
-Пробивање на улици
-Изградба на водоводна мрежа
-Изградба на фекална канализација
-ДоврШување на НН-електрична мрежа со изградба на 10 КВ приклучен вод и
10/04 КВ-трафостаница
и) Населба ,,Пролет,, во Делчево
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните
активности:
- Дислокација на постоека водоводна линија
-Пробивање на улици
-Изградба на водоводна мрежа
-Довршување на фекална канализација
-Довршување на НН-електрична мрежа со изградба на 10 КВ приклчен вод и
10/04 КВ-трафостаница
ј)"Индуструска и сервисна зона" и "Сервисна зона" во Делчево
Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните
активности:
-Изработка на проекти за и НН електрична мрежа
-Изградба и доврШување на улици,
-Изградба на водоводна мрежа
-Изградба на фекална канализација
-Изградба на ниско напонска електрична мрежа ,
-Дислокација на 10 КВ далековод
к )Локалитет "Стопански комплекс"во Делчево
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-Во текот на 2009 година на овој локалитет ке се работи на следните активности:
-Изработка на проекти за улици,водовод,канализација и НН електрична мрежа
-Пробивање и изградба на улици
-Изградба на НН-електрична мрежа со изградба на 10 КВ приклчен вод и 10/04
КВ-трафостаница
4.Извори на финансирање
Очекуван прилив на срества за уредување на градежно земјиШте (комуналии) во
текот на 2009 година
3.1. Населба Милково Брдо
-инд.станбени згради
2 х
120.000,00
=
240.000,00
-деловни објекти
1
х
150.000,00
=
150.000,00
-доградби на инд.стан згр10
х
50.000,00 =
500.000,00
3.2. Насела ,,Станбена зона,, 3
х
150.00,00
=
450.000,00
3.2. Населба Ново Делчево
-деловни објекти
6 х
60.000,00
=
360.000,00
3.3. Населба Старо Делчево
- инд.станбени згради
3 х
100.000,00
=
300.000,00
- деловни објеки
1 х
200.000,00
=
200.000,00
3.4. Населба Басарица
-инд.станбени зградии
4 х
150.000.00
=
600.000,00
3.5.Стопански комплекс
-стопански објекти
7х
80.000,00
=
560.000,00
3.6. Индустриска и Сервисна зона
-Инд.и сервисни објекти
4
х
300.000,00
=
1.2 00.000,00
3.7.Населба ,,СтрелиШте,,
-изградба на инд. Стан.згр.
2 х
140.000,00
=
280.000,00
3.8. Заостанати долгови за комуналии
1.500.000,00
========================
Вкупно:
6.340.000,00
Очекувани се и срества кои ке бидат доделени по поднесени барања( по Огласи,
Програми, Конкурси и др), од страна на Владата на Република Македонија
и други
донатори.
5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиШте и негова
распределба
а)Населба "Милково брдо"
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
100.00
-пробивање на улици
290.00
-водовод
290.00
-канализација
240.00
-електрика
460.00
===========================
ВКУПНО
1.395.00ден./м2
б)Населба "Ново Делчево" во Делчево
-геодетски работи
-урбанистички планови и проекти

15.00
55.00
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-пробивање на улици
-водовод
-канализација
-електрика

230.00
240.00
220.00
550.00
============================
ВКУПНО
1.550.00ден./м2

в)Населба "Шумски расадник" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
55.00
-пробивање на улици
230.00
-водовод
310.00
-канализација
290.00
-електрика
650.00
============================
ВКУПНО
1.550.00ден./м2
г)Населба " Станбена зона" до Спортско рекреативен центар
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
55.00
-пробивање на улици
230.00
-водовод
230.00
-канализација
290.00
-електрика
650.00
=============================
ВКУПНО
1.550.00ден./м2
д)Населба "Ѕвегорска река " во Делчево
- геодетски работи
32.00
- урбанистички планови
64.00
- проектирање(улици,водовод),
канализација и електрика )
100.00
- пробивање на улици
250.00
- водовод
180.00
- канализација
362.00
- електрика
420.00
==============================
ВКУПНО

1.408.00ден./м2

ѓ)Населба "Стар Монопол" и "СтрелиШте" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
55.00
-пробивање на улици
300.00
-водовод
240.00
-канализација
270.00
-електрика
460.00
==============================
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ВКУПНО

1.340.00ден./м2

е)Населба "Стара Партизанка" и "Пекара" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
100.00
-пробивање на улици
290.00
-водовод
290.00
-канализација
240.00
-електрика
615.00
=============================
ВКУПНО
1.550.00ден./м2
ж) населба "Старо Делчево" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
55.00
-реконструкција на улици
360.00
-водовод
240.00
-канализација
210.00
-електрика
460.00
============================
ВКУПНО
1.340.00ден./м2
з)Населба "Стар расадник"и "Д-2" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
45.00
-пробивање на улици
250.00
-водовод
220.00
-канализација
230.00
-електрика
510.00
=============================
ВКУПНО
1.270,00ден./м2

Ѕ)Населба "Басарица"во Делчево
-геодетски работи
32.00
-урбанистички планови и проекти
64.00
-пробивање на улици
250.00
-водовод
200.00
-канализација
340.00
-електрика
522.00
==============================

ВКУПНО
и) Населба ,,Пролет,, во Делчево
-геодетски работи
-урбанистички планови и проекти
-пробивање на улици
-водовод

1.408.00ден./м2

35,00
65,00
200,00
450,00
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-канализација
-електрика

400,00
750,00
==============================
ВКУПНО:
1.890,00 ден/м2

и)Населба " Индустриска и сервисна зона " и "Сервисна зона"
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
40.00
-пробивање на улици
255.00
-водовод
180.00
-канализација
210.00
-електрика
500.00
===========================
ВКУПНО
1.200.00ден./м2
ј)Локалитет "Стопански комплекс" во Делчево
-геодетски работи
15.00
-урбанистички планови и проекти
40.00
-пробивање на улици
255.00
-водовод
180.00
-канализација
210.00
-електрика
500.00
==============================
ВКУПНО
1.200.00ден./мк)

љ) Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиШте за деловни објекти
и простории по населби
- Населба "Милково брдо" во Делчево........................... 1.674,00 ден/м2
-Населба "Ново Делчево" во Делчево .......................... 1.860,00 ден/м2
-Локалитет "Шумски расадник" во Делчево................ 1.860,00 ден/м2
-Локалитет "Станбена зона" до СРЦ во Делчево......
1.860,00 ден/м2
-Населба "Звегорска река" во Делчево........................ 1.690,00 ден/м2
-Локалитет "Стрелиште" и "Стар Монопол" ............
1.608,00 ден/м2
-Локалитет "Стара Партизанка" и "Пекара" ............
1.860,00 ден/м2
-Населба "Старо Делчево" во Делчево ....................... 1.608,00 ден/м2
-Деловни објекти и простории на ул."М.Тито" до
почеток на локалитетот "Стрелиште" во делчево.... 1.860,00 ден/м2
-Населба "Стар Расадник" во Делчево....................... 1.524,00 ден/м2
-Населба "Басарица" во Делчево................................. 1.690,00 ден/м2
-Населба ,,Пролет,, во делчево __________________ 2.190,00 ден/м2

6. Пресметување на троШоците за уредување на градежно земјиШте (комуналии)
6.1.Надоместок за уредување на градежно земјиШте за надградба , како и
доградба до 20% од постојниот габарит на објектот изнесува 50% од цената во зависност
од населбата и зоната каде се наоЃа објектот .
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6.2.Инвеститорот кој Ќе гради нов објект на локацијата на која треба да се руШи
стар објект се ослободува од плаШање за поврШината од стариот објект и ја плаЌа
разликата за поврШината до вкупната поврШина од новиот објект Ослободувањето може
да биде најмногу до 50% од новопредвидената поврШина .
6.3.При темелна реконструкција на стар објект инвеститорот Ќе плаЌа 50% од
вкупната корисна поврШина
6.4.За нововцртани локалитети :
6.4.1. За населба Басарица - каде се предвидени поврШини за градење со
ДУП , предвидените поврШини треба да претставуваат основа за габарит на објектот , а
Ќ е се
наплаЌа од нето градежна поврШина.
6.4.2.За населбата ,,Станбена зона,, до Спортско рекреативниот центар каде со ДУП се
дадени максимални поврШини за градење да се усвојуваат проекти со минимални
габарити :за поврШина за градење предвидена со ДУП до 120 м2 поврШина за градење да
биде основа за габарит на објектот.
а)за поврШина за градење од 121 - 150 м2 да се прифаЌа минимален габарит 10 х 12 м.
б)за поврШина за градење над 150 м2 да се прифаЌа минимален габарит 10 х 14 м.
Во сите три горенаведени случаи се наплаЌа од нето корисна поврШина .
6.4.3. за населбата ,,Пролет,, во Делчево каде со ДУП се дадени максимални
поврШини за градење да се усвојуваат проекти со минимални габарити и тоа:
а) за поврШина за градење предвидена со ДУП до 120 м2 поврШина за градење да биде
основа на габаритот на објектот
б) ) за поврШина за градење предвидена со ДУП од 121-150 м2 поврШина за градење да
се прифаЌа минимален габарит од 120 м2
в) за поврШина за градење предвидена со ДУП над 150 м2 поврШина за градење да се
прифаЌа минимален габарит од 140 м2
г) Предвидените објекти со ДУП можат да се градат фазно по висина од кои првата фаза
да биде со минимум висина на кота на венец 7,20 м1
6.5.ТроШоците за уредување на градежно земјиШте се пресметуваат врз основа на
корисната поврШина Што Ќе се гради , која е збир на нето поврШините на подовите на
сите простории во објектот,согласно заверената проектна документација , помножени со
следните коефициенти
6.5.1.станбени објекти
- станбени простории
1.00
- лоЃија и балкони
0.20
- помоШни простории,остави , котлари,
трафостаници во објекти , визби
0.30
- гаражи
0.10
- станбени простории со висина до 2,5 м(поткровја 0.10
6.5.2.Деловни објекти, јавни и производни објекти
- простории
1.00
- магацини, простории во визба
0.40
- гаражи
0.10
6.5.3.Други објекти
- спортски покриени објекти
0.50
- отворени пазариШта
20 % од поврШината
6.5,4.Во корисна поврШина не се пресметува поврШината на ѕидовите и други
конструктивни елементи , инсталациони канали , окна за лифтови , скали , тремови ,
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базени , паркиралиШта ( се однесува на паркиралиШта како придружни објекти на други
објекти ) , и отворени спортски игралиШта .
Коефициентите се земени од Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиШте со објекти од инфратсруктура и начинот на утврдување на висината на
троШоците за уредување во зависност од степенот на уреденост. (До колку дојде до
измена на Правилникот во коефициентите за пресметување ке се применуваат новите
коефициенти).
6.6.За времени објекти во зависност од населбата и зоната се плаќа 50% од
пресметаната цена по оваа Програма .
6.7.ПлаЌањето на комуналиите може да биде на рати и тоа максимум 5 месечни
рати, во зависност од висината на вредноста за плаЌање кое Ќе се регулира со посебен
Договор за плаЌање на рати , со тоа Што првата рата Ќе изнесува минимум 40% од
вкупниот износ а остатокот на четири рати. По уплаЌањето на целиот износ на
комуналиите ке се заклучи Договор за уредување на градежно земјиШте.
6.8.ПлаЌањето на приклучок за водовод , канализација, електрична мрежа , такси и сл.
, паЃа на товар на корисникот на локацијата .
6.9.ТроШоците за пристап до дворно место, потпорни ѕидови и слично паЃаат на товар
на корисникот на локацијата .
6.10. ТроШоците за куЌните приклучоци за водовод и канализација од главната
градска мрежа до најблискиот дел од објектот на растојание до 30 м1 паЃаат на товар на
корисникот на локацијата
6.11. ТроШоците за прекопување на улици за приклучок на градската водоводна и
канализациона мрежа и доведување на прекопот во првобитната состојба паЃа на терет на
корисникот на локацијата
6.12.ТроШоците за дислокација на водовод , канализација ,електрична и ПТТ мрежа за
изградба на објекти: доградби , надградби и нови локации во дворни места , паѓаат на
товар на корисникот на локацијата .
6.14..Уплатата на средствата Ќе се врШи на жиро - сметка на трезорска сметка на
ОпШтина Делчево и Договори за уредување на градежно земјиШте со корисниците Ќе
склучуваат ОпШтина Делчево .
7.Динамика на изврШување на Програмата
Изградбата на објекти по оваа Програма Ќе биде во согласност од обемот на
одобрени и приберени средства. Во текот на годината можат да се градат и други
инфраструктурни објекти во колку се одобрат и преведат срестава за изградба на истите.
Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можнос-тите за
прилив на средства кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиШте
за 2009 год, од одбрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи,
конкусри и др.) за 2009 година како и од домаШни и странски донатори .
Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на
уредувањето на градежното земјиШте а износите на средствата треба да се земат како
ориентациони бидејЌи приливот на истите зависи од повеЌе фактори .
Приоритет Ќе имаат сите започнати објекти, а незаврШени во претходната година ,
како и уредување на градежното земјиШте во населби каде наплатата на надоместокот за
уредување на градежно земјиШте е поголем .
8) Останати активности во ОпШтината
-ДоврШување на Колектор Ѕвегор-Делчево
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-ДоврШување на канализација во с.Габрово
-ДоврШување на колектор Габрово-Делчево
-Изградба на водовод во с.Киселица
-Изградба на водовод "Присојанска маала" с.Драмче
-Изградба на канализација с.Вирче
-Изградба на канализација с.Град
-Изградба на канализација во с.Стамер
-ДоврШување на канализација ,,Ѕвегорска река
-Регулација на коритото на р.Брегалница
-Санација на слапиШте
-Чистење на коритото на река Габровчица (градежен реон)
-уредување на паркови и други зелени поврШини
-Изградба на резервоар во с.Вратиславци
-Изградба на Тиролски зафат во с.ТработивиШте
-Реконструкција и доврШување на постоечки водоводи во с.Бигла , с.Полето , с.Драмче ,
с.Нов Истевник , с.Селник
Д колку се одобрат средства за изградба на објект по оваа Програма за кои се бара
учество од ОпШтината, ОпШтината може да учествува со сопствено учество.
Изградбата на овие објекти Ќе биде во согласност од обемот на одобрени средства
за кои има поднесено барања. Во текот на годината можат да се градат и други
инфраструктурни објекти доколку се одобрат и преведат средства за изградба на истите.
Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за
прилив на средства кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиШте
за 2009 год, од одбрени средства од Влада на РМ (по огласи, конкусри и др.) за 2009
година како и од домаШни и странски донатори .
Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на
уредувањето на градежното земјиШте, а износите на средствата треба да се земат како
ориентациони бидејЌи приливот на истите зависи од повеЌе фактори .
Приоритет Ќе имаат сите започнати објекти, а незаврШени во претходната година,
како и уредување на градежното земјиШте во населби каде наплатата на надоместокот за
уредување на градежно земјиШте е поголем .
ИзврШител на сите активности по оваа Програма Ќе биде Одделението за
уредување на градежно земјиШте при ОпШтина Делчево
Број 07- 54/1
28.01. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 21 и 106 став 3 од Законот за јавни патиШта ("Сл.весник наРМ "
бр.84/2008) член 43 став 1 точка 8 од Статутот на ОпШтина Делчево ("Сл.гласник на ОпШтина
Делчево" бр.12/2006 ), Советот на ОпШтина Делчево на седницата одржана на ден 28.01.2009
год.ја донесе следната /

П Р О Г Р А М А
За изградба , реконструкција и одржување на опШтински
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патиШта и улици во ОпШтина Делчево за 2009 година
Со оваа Програма се предвидуваат следните активности:
A) Изградба на опШтински патиШта
B) Изградба и реконструкција на улици и тротоари
В) Редовно одржување на опШтински патиШта, зимско одржување ,
обележување и сигнализација на сообраќајници .
А Изградба на опШтински патиШта
Со оваа програма се предвидува изградба на следниве патни правци:
1. Делница од локалниот патен правец с.Драмче-с.Селник во должина од 2,4 км
2. Делница од локалниот патен правец М5-с.Очипала-с.Ветрен во должина од
3.2км
3. Делница од локален пат М5-с.Илиово во должина од 1,10 км
4. Изградба ( поврзување ) на локален пат с.Турија - с. Трстија во должина од 2 км
5. Локален патен правец Пасјак-Балабанци во должина од 1.26км
6. Локален патен правец (отклон од пат за Голак) до с.Косово Дабје во должина
од 3.6км
7. Локален патен правец Делчево-с.Очипала во должина од 2.1 км
8. Пат с.Разловци - с.МитраШинци во должина од 8.715 км
9. Изградба на плочаст пропуст на локален пат во н.м. с.Чифлик
10. ДоврШување на локален пат с.Габрово-с.Ѕвегор-с.Стамер-с.Град-с.Вирче-Стар
Истевник
11.Изградба на улици во с.Град во должина од 0,250 км1
12.ДоврШување на локален пат М-5-с.Драмче (Димовска маала) 1 км
13.Реконструкција и санација на опШтински пат Л-2
14.Реконструкција и санација на опШтински пат с.Стар Истевник Л-17
Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари
1. Реконструкција на ул."Кеј на Ослободувањето" во Л=0,60 м1
2. Изградба на пеШачка патека на ул."Кеј на Ослободувањето" во Л=890 м1
3. Пробивање на улици во населба ,,Станбена зона,, во СРЦ во Делчево
4. Пробивање улици во населба Стар Расадник Д2
5. ДоврШување на реконструкцијата на делници од ул. "М . Тито" во должина од
0,70км
6. Реконструкција на улица и изградба на паркиралиШте на ул.,,Вера ЈоциЌ,,
7. Реконструкција и изградба на на ул.,,Кирил и Методиј,, во Делчево
8. Изградба на улици во населба ,,Басарица,, во Делчево
9. Изградба на тротоари на улица ,,Ленинова,, во Делчево
10. ДоврШување на ул." Паланечка" во должина од 140м
11. Изградба на ул."Плачковица" -пристапни краци во должина од 145м
12. Изградба на улица Кузман Јосифовски Питу во должина од 0,1 км
13. Изградба на пристапни улици ( краци ) во населба Милково Брдо во должина
од 500м
14. Изградба на ул.,,Разловечко востание во должина од 285м
15. Изградба на крак од ул."Пијанечка" во должина од 24м
16. Изградба на ул."Разловечка" во должина од 150 м
17. Изградба на тротоари на ул. "Светозар МарковиЌ" во должина од 500 м
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18. Изградба на тротоари на ул."Индустриска" во должина од 100 м
19. Крпење на ударни дупки низ населбите во градот Делчево 700,00 м2
20. Изградба на крак на ул. "Иван МилутиновиЌ" во локалитет ,,Стар монопол,, со
Л= 100м
21. ДоврШување на реконструкција на ул."Острец "
22. ДоврШување на "Илинденска "
23. ДоврШување на ул. ,,Брегалничка,,
24. Изградба на улици во Сервисна зона
25. Доградба на ул. Орце Николов со краци во локалитет ,,шумски расадник,,
26. Изградба на плочест пропуст во нас.Ѕвегорска река
28.Изведување на земјани работи на локален пат Делчево-с.Очипала
27. Изработка на проекти за улици во населбите:
- Населба "Басарица"- улици
- Населба "Ѕвегорска река " улици
- Локалитет ,,Индустриска и сервисна зона,, -НН мрежа
- Стопански комплекс - улици, водовод и канализација , нн-мрежа
- проект за проШирување на улица М.Тито (кај касарна)
- Основен проект за реконструкција на улица ,,Вера ЈоциЌ,, во Делчево
- Основен проект за реконструкција на улица ,,Кирил и Методиј,, во Делчево
- Изработка на Основен проект за пеШачки мост од ул."Кеј на Брегалница "
- Изработка на Основен проект за мост на ул.Скопска - ул. ,,8-ми Септември,,
- Изработка на Основни проекти за плочасти пропусти (с.Чифлик , населба
Ѕвегорска река)
- изработка на Основни проекти за улици во с.Град
В) Редовно одржување на локални патиШта ,зимско одржување ,обележување на улици
и сигнализација на улици и локални патиШта.
1. Редовно одржување на земјени локални патиШта во должина од 83.97 км
2. Зимско одржување на улици и локални патиШта во должина од 41.0км
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација на сообраЌајници во централното
градско подрачје и на опШтинските патиШта во ОпШтина Делчево
4. Одржување на семафори
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
1. ПРИХОДИ
- Буџет на ОпШтина Делчево;
- Агенција за државни патиШта;
- Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој
;
- Влада на Република Македонија ( преку министерствата)
2. РАСХОДИ:
Обемот на изврШувањето на Програмата Ќе зависи директно од приливот на
планираните средства .
Програмата Ќе ја изврШува ОпШтина Делчево преку Секторот за урбанизам и
заШтита на животната средина ,комунални дејности , уредување и одржување на
градежно земјиШте и изградба и одржување на локални патиШта и улици.
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Број 07- 55/1
28.01. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (" Сл.весник на РМ"
бр.5/2002), член 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за исплата на платите во РМ
("Сл.весник на РМ" бр.161) и член 3 од Статутот на ОпШтина Делчево ("Сл.гласник на ОпШтина
Делчево" бр.12/2006), Советот на ОпШтина Делчево, на својата 33.редовна седница одржана на ден
28.01.2009 година, донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за изврШување на Буџетот на ОпШтина Делчево за 2009 година
Член 1
Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за изврШување на Буџетот на
ОпШтина Делчево за 2009 година бр. 07-779/1 од 25.12. 2008 година, што Советот на Општина
Делчево ја донесе на својата 32. седница, се бришаат членовите 12, 13 и 15.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Сл.гласник на Општина
Делчево", а ќе се применува од 01.01. 2009 година.

Број 07-56/1
28.01.2009
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за комунални такси и член 85-а од Законот за даноците
на имот ("Сл.весник на РМ" бр.61/04 и 92/07), Советот на опШтина Делчево на својата 33
седница одржана на ден 28.01.2009 година, донесе
ОДЛУКА
За отпис на даночни побарувања од правни лица
по основ на комунална такса

член 1
Се врШи отпис на даночно побарување - од правни лица по основ на комунална
такса за истакната фирма во вкупен износ од 48.000,00 денари.

член 2
Отписот на побарувањата од членот 1 на оваа одлука се врШи со состојба на ден
31.12.2008 година
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член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на ОпШтина Делчево.

Број 07- 57/1
28.01. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 13 од Законот за Локална самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 33 редовна седница,
одржана на ден 28.01. 2009 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 безбедноста и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот на
Полициската станица 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:
-Министерот за внатрешни работи на РМ;
-Народниот правобранител
Број 07- 58/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
28.01. 2009 година
Претседател,
Делчево
Кирчо Иванов, с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 33.седница
одржана на 28.01.2009 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работата на
ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2008 година

1. Се усвојува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2008 година.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.
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Број 07-59/1
28.01. 2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на својата 33.седница
одржана на 28.01.2009 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за работа на
ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2009 година

1. Се усвојува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на
ЈЛБ "Илинден"-Делчево за 2009 година.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.

Број 07-60/1
28.01.2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 414 од Законот за безбедност на сообраЌајот на патиШтата (,,Сл.весник
на РМ,, бр.54/07) и член 3 од Статутот на ОпШтина Делчево ("Сл.гласник на ОпШтина
Делчево" бр.12/2006), Советот на ОпШтината Делчево,на својата 33 седница,одржана на
ден 28.01. 2009 година, донесе
ОДЛУКА
За именување на претседател и членови на ОпШтинскиот
совет за безбедност на сообраЌајот на патиШтата Делчево
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Член 1
За претседател на ОпШтинскиот совет за безбедност на сообраЌајот на патиШтата Делчево
се именува Стојмир Мицевски, сообраЌаен инжинер, вработен во ЕЛС Делчево.
За членови на ОпШтинскиот совет за безбедност на сообраЌајот на патиШтата Делчево се
именуваат:
1.Звонко Васев, дипл.ОНО, командир на ПО за БПС Делчево,
2.Ванчо Горгиевски, дипл.професор, наставник по ОТП во ОУ ,,Св. ,,Климент Охридски,,
Делчево,
3.Зоран Кускински, дипл.сооб.инг.,0пШтински инспектор за сообраЌај и патиШта,
4.Билјана Петровска, дипл.новинар,работи во Радио "Зора"-Делчево
5. Тони Цонев, дипл.економист.,сопственик на такси компанија ,,Мега,, Делчево.
6.Методи КуШевски ,дип.правник,вработен во ЈПКД ,,Брегалница,, Делчево.
Член 2
Мандатот на претседателот и членовите на Советот од член 1 на оваа Одлука трае
4 години ,со право на реизбор.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на ОпШтина Делчево.
Број 07-61/1

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО

28.01.2009 година

Претседател,

Делчево

Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл. Весник на РМ,, 05/2002), Советот на општина Делчево на својата 33. седница
одржана на ден 28.01.2009 година, донесе

ОДЛУКА
За давање поддршка на Програмата на Дневниот центар за
лица со умерени, тешки и комбинирани пречки во
психофизичкиот развој над 18-годишна возраст
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Член 1
Се дава поддршка на Програмата за основање на Дневен центар за лица со
умерени, тешки и комбинирани пречки во психофизичкиот развој над 18-годишна
возраст во општина Делчево.
Програмата е изготвена од страна на хуманитарното здружение на граѓани
за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура коопертива"-Делчево.
Член 2
Со Програмата е предвидено отварање на Дневен центар лица со умерени,
тешки и комбинирани пречки во психофизичкиот развој над 18-годишна возраст во
општина Делчево, како и поттикнување и развој на сервис-услугите за лица со
посебни потреби на локално ниво, промовирање и поддршка на
децентрализацијата и доближување до ЕУ стандардите за лицата со посебни
потреби.
Член 3
Оваа Одлука ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во
Службен гласник на општина Делчево.

Број 07- 62/1
28.01.2009 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Сл.
Весник на РМ" бр.5/02), а во согласност со член 25 став 3 од Законот за рамномерен
регионален развој ("Сл. Весник на РМ" 63/07), Советот на општина Делчево на седницата
одржана на ден 28.01.2009 година, донесе
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ОДЛУКА
За утврдување на износот на средства за
ко-финансирање на тековното работење на
Центарот за развој на Источниот плански регион во Република Македонија

Член 1
Со оваа Одлука се определува учеството и износот на средствата на Општина
Делчево во ко-финансирање на Центарот за развој на Источниот плански регион.
Член 2
За ко-финансирање на тековното работење на Центарот за развој на Источниот
плански регион, општина Делчево ќе учествува со износ од 10,00 МКД/жител или вкупно
175.050,00 МКД на годишно ниво.
Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општина Делчево
за 2009 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во "Службен гласник на
Општина Делчево".

Број 07-63/1
28.01.2009
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.
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