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-1Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 23.01.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 12. 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 12.седница која се одржа на ден 21.01.2014 година и тоа:
1. Правилник за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување на
парична помош;
2. Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево
за 2014 година;
3. Одлука за утврдување на Нацрт измена и дополнување на ДУП-локалитет „Старо
Делчево“ за една градежна парцела на дел од к.п. 8354 КО Делчево;
4. Одлука за донесување на Предлог Урбанистички план во населено место за
Граничен премин Делчево, КО Звегор-Општина Делчево;
5. Одлука за измена и дополнување на Листата за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина
Делчево;
6. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево за 2014
година;
7. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и
улици;
8. Програма за управување со отпад за 2014 година;
9. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за дадени информации од јавен
карактер;
10. Одлука за парична помош на Кирил Арсениевски од Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-182/1
23.01.2014 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански, с.р.
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-2Врз основа на член 22 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник
5/2002), член 11, член 12 и член 214 од Законот за социјална заштита (Сл. Весник на РМ бр.
148/2013), член 22-а од Законот за спортот („Сл.весник на РМ„ бр.29/2002....148/2013) и член
49 од Законот за здруженија и фондации („Сл.весник на РМ„ бр.52/2010), Советот на
Општина Делчево на својата Дванаесетта редовна седница одржана на ден 21.01.2014
година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ПАРИЧНА ПОМОШ
Член 1
Со овој Правилник се одредуваат критериумите, условите и постапката за
доделување на паричната помош и висината на паричната помош која ја доделува Општина
Делчево.
Член 2
Паричната помош се доделува на физички лица, правни лица , спортски клубови и
здруженија на граѓани со место на живеење односно седиште во Делчево .
Член 3
Постапката за остварување на право на парична помош за физичките лица, правни
лица , спортски клубови и здруженија на граѓани се поведува со поднесување на барање на
граѓанинот односно старателот, застапникот на правното лице, спортскиот клуб и
здружението на граѓани, поткрепено со соодветна документација, до архива на Општина
Делчево. Комисија формирана со Решение од Градоначалникот, ги разгледува поднесените
барања и на записник констатира дали барателите ги исполнуваат условите за доделување
на парична помош. Градоначалникот на Општина Делчево донесува Решение за
одобрување или одбивање на барањето за доделување на парична помош.
Во постапката за остварување на право на парична помош се применуваат
одредбите од Законот за управна постапка.

КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Член 4
Средствата предвидени во буџетот на општина Делчево на годишно ниво за еднократна
парична помош на физички лица ќе се распределуваат како еднократна парична помош
според следните критериуми:
1. Лекување со оперативен зафат надвор од државата до 10.000 денари
2. Лекување надвор од државата до 6.000 денари
3. Лекување со оперативен зафат во државата до 6.000 денари
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.17 | 23.01.2014 година

4. Лекување со соодветни испитувања до 4.000 денари
Составен дел на барањето е медицинска документација со која подносителот на барањето
располага.

Член 5
Врз основа на поднесено писмено барање на физичко лице му се одобрува
еднократна парична помош во случај кога физичкото лице односно неговото семејство се
нашле во положба на социјална односно материјална загрозеност.
Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува од 1.000 до 2.000 денари.
Барањето од став 1 на овој член мора да биде поткрепено со мислење односно потврда од
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи.

Член 6
Врз основа на поднесено писмено барање се одобрува еднократна парична помош за
новороденче.
Ваков надоместок за новороденче се доделува на родители кои се нашле во социјален
ризик, т.е. кои се корисници на социјална помош, како и семејства кои имаат месечни
примања до 20.000,00 денари.
За доделување парична помош на новороденче родителите се должни да поднесат барање
до архивата на Општина Делчево во рок од 30 дена од раѓањето на новороденчето.
Член 7
Еднократна парична помош ќе се доделува на семејства кои се соочуваат со смртен
случај, а не се во финансиска можност да ги покријат трошоците за истиот, до 5.000 денари.
Составен дел на барањето е изводот од матичната книга на умрените и докази за потврда
на материјалната состојба на барателот.
Член 8
Еднократна парична помош ќе се доделува на семејства настрадани од елементарни
непогоди (пожари, поплави и сл).
Помошта во зависност од причината штета и вкупните примања на семејството е поделена
во две категории:
- Прва категорија – до 15.000 денари на семејства со вкупни примања до 20000 денари.
- Втора категорија – до 10.000 денари на семејства со вкупни примања над 20.000 денари
Составен дел на барањето е записникот од извршен увид извршен од надлежна институција
и доказ за потврда на материјалната состојба на семејството на барателот.
Член 9
Паричната помош согласно член 4,5,7 и 8 ќе се доделува единствено на жители на Општина
Делчево. Предност за користење на средствата согласно член 4,5,7 и 8, ќе имаат:
•

самохрани родители

•

семејства во кои живеат лица со посебни потреби

•

семејства во кои не работи ниту еден член
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•

повеќедетно семејство

•

лица со инвалидитет

•

лица без родители и лица без родителска грижа

•

стари и изнемоштени лица

•

лица жртви на семејно насилство и

•

лица жртви на трговија со луѓе
Член 10

Правото на парична помош од член 4 и 5 барателот може да го оствари најмогу 3(три)
пати во текот на една календарска година.

КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ
Член 11
Финансиска поддршка на спортските клубови и поединци од областа на спортот се
доделува и тоа:
- за учество на меѓународен натпревар на поединци од клубовите како репрезентативци на
РМ во организација на балканска, европска или светска федерација до 5.000 денари по
учесник
- за учество на општински спортски клубови во регионални, државни и меѓународни
натпревари во износ до 40.000 денари по клуб.

КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И
ФОНДАЦИИ

Член 12
Финансиска поддршка на здруженија и поединци од областа на техниката ќе се
доделува за учество на натпревари од областа на техниката, и тоа:
- меѓународни натпревари до 10.000 денари
- домашни натпревари до 5.000 денари
Средствата од став 1 и 2 на овој член може да се користат најмногу трипати во текот на
една календарска година.

Член 13
Финансиска поддршка на здруженија, поединци, институции од областа на културата,
уметноста и образованието ќе се доделува доколку истите со своите активности
придонесуваат за афирмација на културата, уметноста и образованието како во рамките на
општината така и надвор од неа.
За организирање културно-уметнички и образовни манифестации на локално ниво под
покровителството на локалната самоуправа на организаторите од став 1 на овој член се
доделуваат средства во износ до 10.000 денари.
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За организирање културно-уметнички и образовни манифестации на државно ниво под
покровителство на локалната самоуправа на организаторите од став 1 на овој член се
доделуваат средства во износ до 20.000 денари.
За учество на културно-уметнички и образовни манифестации на меѓународно ниво на
учесникот се доделуваат средства во износ до 30.000 денари.
За печатење на книга за истакнување на природните, културните и историските вредности
на општина Делчево во смисла промоција на општината, се доделуваат 5000,00 денари.
Финансиска поддршка од член 12 може да се додели најмногу трипати во текот на една
календарска година.
Член 14
За организирање на културни манифестации и спортски натпревари и настани за кои
се потребни повеќе средства од средствата утврдени со овој Правилник, Советот донесува
посебна одлука.

Член 15
Средствата предвидени во буџетот, по утврдените критериуми со овој Правилник ги
доделува Градоначалникот по предлог на Комисијата за доделување на парична помош и
Советот на Општина Делчево по предлог на Комисијата за јавни дејности, Комисијата за
буџет и финансии, Комисијата за спорт и Комисијата за еднакви можности во рамки на
своите надлежности.
Член 16
Барањата за доделување средства од член 13 од Правилникот барателите ќе ги
достават до Советот најдоцна 30 дена пред денот на одржување на манифестацијата,
односно натпреварот за кој се однесуваат.
Барањата доставени после овој рок нема да се разгледуваат

Член 17
Правилникот влегува во сила осмиот ден со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево. Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да
важи Правилникот за утврдување на критериумите, условите за доделување на парична
помош и висината на паричната помош, бр. 07-460/1 од 14.07.2009 година.
Бр. 07- 157/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.
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-3Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник бр. 137/07; 91/09; 124/10; 18/11,53/11 и 144/12) член 11 став 1 и член 36 став 6 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот на Општина
Делчево на седница одржана на ден 21.01. 2014 год. Донесе
ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2014 година

Урбанистички планови за град Делчево:
1. Довршување на детален урбанистички план за локалитет,,5-ти Реон,, во Делчево со
опфат од 9.02 ха, дел од Блок 3.1 во Урбана единица 3, со граници.
-север – граница на ГУП
-исток – ендек (граница на блокови 3.1 и 3.2 )
-југ – граница на намена мало стопанство
-запад – граница на ГУП
2. Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево,
дел од блок 2.6 во Урбана единица 2, со опфат од 3,75 ха со граници:
-северо – исток – дел од ул.,,Крушевска,,
-југо – исток – дел ендек
- северо – запад дел од ул.,,М.Тито,,
-југо – запад дел од ул.,,М. Тито,,.
3.Измена и дополнување на Детален урбанистички план ,,Милково брдо,, во Делчево ,дел
од блок 1,3 во Урбана единица 1 со опфат од 14,4 ха и следниве граници :
o

југозапад – ул.,,Булевар Македонија,, и ул,, Македонска,,

o

југоисток- дел од ул,, В Влаховик ,, и дел од ул,, П Тошев,,

o

североисток -граница на ГУП

o

северозапад – ендек од Бакина ливада кој е граница помегу блоковите 1.2 и
1.3

4.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево,
дел од блок 3.7 во Урбана единица 3, со опфат од 6.13 ха со граници:
- северо – исток – дел од ул.,,М.Тито,,
-југо – исток – граница на опфат
- југо – запад – граница на опфат
-северо – запад – Таушански Ендек
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5. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона Блок 1.2 во Урбана единица 1
со опфат од 22,72 ха со граници:
-северозапад – ендек кај населба ,,Басарица,,
-североисток – граница на градежен реон,
-југоисток – граница на градежен реон,
- југоисток ендек од ,,Бакина ливада,, и
-југозапад ул.,,Булевар Македонија,,
6. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1
во Урбана единица 2 со опфат од 17,2 ха со граници:
-северозапад – Граница на градежен реон
-североисток – ул.,,Булевар Македонија,,
-југоисток улица ,,Индустриска,, и
-југозапад – асвалтирана улица кон Кожара
7. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1
Урбана единица 2 со опфат од 4.0 ха со граници:
-северозапад – Граница на градежен реон
-североисток – предвидена улица покрај кожара
- југоисток ограда на кожара, ул,,3,, и ул,,Индустриска,,
-југозапад река Брегалница
8. Детален урбанистички план Лесна индустрија и сервиси м.в. ,,Дервишица,, во град
Делчево дел од Блок 1,4 Урбана единица 1 со опфат од 13,6 ха со граници:
-северозапад – улица,, Скопска,,
-североисток – ул.,,М М Брицо,,(постоечки и новопроектиран дел)
- југоисток граница на ГУП
-југозапад булевар Македонија
9.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево,
дел од Урбана единица 2 , Блок 2,9 со опфат од 6,5 ха и граници :
- северозапад граница на ГУП
- североисток река Брегалница
- југоисток ул.,, Индустриска,,
-југозапад - пат Делчево –Голак
10.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево,
дел од Урбана единица 3 , Блок 3,6 со опфат од 5,3 ха и граници :
- североисток граница на к.п. бр. 7692 по должина на улица М Тито
- источна граница на к.п. бр. 7692 кон југ до спој со граница од ГУП
- кон југозапад по граница од ГУП
- до западна граница на к.п 7692 и
- по западна граница на к.п. бр. 7692 до спј со ул. М Тито
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11. Измена и дополнување парцијални ( во зависност од потреба) и целосно на Генералниот
урбанистички план на град Делчево (ГУП) и тоа:
а* во Урбана единица 1,дел од блок 1.3, со опфат од 4,05 ха и граници:
-југ – ул.,,Гоце Делчев,,
-исток – ул.,,Питу Гули,,
-север ул.,,Велко Влаховиќ,
-запад ул.,,Македонска,,.
б*во Урбана единица1, дел од Блок 1.5 со опфат од 3,75 ха и граници
- север - пат Делчево - Звегор
- југозапад - пат Делчево - Берово
- југоисток Звегорска река
- североисток -граница на к.п. бр. 3229
в*во Урбана единица 2 , Блок 2,9 со опфат од 6,5 ха и граници
- северозапад граница на ГУП
- североисток река Брегалница
- југоисток ул.,, Индустриска,,
- југозапад - пат Делчево –Голак
г*во Урбана единица 2 , Блок 2,8 со опфат од 10 ха и граници
- североисток река Брегалница
- југоисток мост на река Брегалница
- југозапад ,,Булевар М Тито,,
- северозапад ул,, Индустриска,,
д *во Урбана единица 3, Блок 3.6 со опфат од 5,3 ха
- опфат на поранешна касарна освен површина на користење на гранична полиција
12.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се вршат
измени и дополнување и на други делови од Деталниот урбанистички план на град Делчево
и да се донесуваат Урбанистички планови вон населено место во КО Делчево.
13,Урбанистички планови за селата во општина Делчево како и Урбанистички планови вон
населени места во општина Делчево:
1.Довршување на Урбанистички план вон населено место за локалитет ,,Ладилник,,во
катастерска општина Чифлик со плански опфат од 3.75 ха по границите на катастерските
парцели број 844 и 845.
2.Детален урбанистички план за намена Лесна индустрија и мало стопанство во с.
Тработивиште
*Блок 5 со опфат од 8,61 ха со граници :
- север ендек
- североисток граница на опфат
- југоисток граница на опфат
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- југозапат пат Берово - Делчево
* Блок 6 со опфат од 2,29 ха со граници:
- југозапат пат Берово - Делчево
- северозапад граница на опфат
- североисток граница на опфат
-југоисток ендек
3.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се
донесуваат Урбанистички план вон населено место во катастерските општини на сите села
во општината,како и урбанистички план за село за сите села.
4.Донесување Одлука на совет за утврдување на потреба од изработка,усвојување
Урбанистички планови и друг вид Урбанистичка документација ( Локална урбанистичка
документација,проекти за инфраструктура и друга урбанистичка документација согласно
законот)
Финансирањето урбанистичките планови го врши Општината од средства предвидени со
Буџетот на Општината Делчево како и средства од заинтересирани правни и физички лица
согласно законската регулатива.
Бр. 07- 158/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

-4Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот (Сл. Весник бр. 137/07; 91/09; 124/10; 18/11,53/11 и 144/12) ,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 12. редовна седница, одржана на ден 21.01.2014 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт – Измена и дополнување на детален урбанистички план локалитет
,, Старо Делчево ,, за една градежна парцела на дел од к.п. 8354 к.о. Делчево

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт – Измена и дополнување на детален
урбанистички план -локалитете ,, Старо Делчево ,, за една градежна парцела на дел од
к.п. 8354 к.о. Делчево.
Урбанстичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на Генерлниот
урбанистички план на град Делчево, Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Програмата за донесување на урбанистички планови за Општина Делчево за 2013 година и
Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот и правилникот за
поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите .
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Член 2
Просторот за кој се донесува Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополнување на
детален урбанистички план -локалитет ,, Старо Делчево ,, за една градежна парцела
на дел од к.п. 8354 к.о. Делчево е со површина од 0,03 ха.

Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
•

северозапад: к.п. бр. 8362/1

•

североисток : дел од к.п. бр.8354

•

југоисток : к.п. бр 8342/3

•

југоисток : к.п. бр 8362/1
Член 4

Детален урбанистички план на к.п. бр. е со површина 0,03 ха и изработен од страна на
дооел ТЕКТОН Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува една градежна парцела .
Во рамките на овој локалитетпредвидени се намени, согласно намените во Генерален
урбанистички план за град Делчево како Детален урбанистички план за зоната.
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Подрачјето на опфатот претставува дел од Урбана единица 3 една градежна парцела од
блок 3,3- Детален урбанистички план -локалитет ,, Старо Делчево ,, за една градежна
парцела на дел од к.п. 8354 к.о. Делчево и претставува една градежна парцела.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно намените во Генерален
урбанистички план за град Делчево и Детален урбанистички план -локалитет ,, Старо
Делчево ,, за една градежна парцела на дел од к.п. 8354 к.о. Делчево
Во планот се предвидени следните намени:
А- основна класа на намена - ДОМУВАЊЕ
А1- ДОМУВАЊЕ ВО СЕМЕЈНИ КУЌИ 100%
компатибилни намени
•

Б1 мали комерцијални и деловни намени со 30% како компатибилна намена

•

Б5 хотелски комплекси со 5% како компатибилна намена*

•

В1 образование и наука со 30% како компатибилна намена

•

Д3 спорт и рекреација со 30% како компатибилна намена

Со планот се одредени:
•

облик и големина на површина за градба (м2)

•

регулациона линија
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•

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

Б) Планска документација
•

текстуален дел

•

графички приказ

•

нумерички дел за постоечкиот плански опфат
Член 6

Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис
на Претседателот на Советот на општината.
Член 7
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулативарбансистичкиот план се заверува со печат на Совето на
Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 8
Урбансистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина.
Член 9
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево.
Бр. 07- 159/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.
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-5Врз основа на член 25 став 4 и 5 и член 26 став 5 алинеја 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
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 12. редовна
седница, одржана на ден 22.01.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Предлог - Урбанистички план вон населено место за ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се донесува Предлог - Урбанистички план вон населено место за
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево со опфат од од 26 013 м2
дефиниран со следните граници:
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
1. север кон југ дел од магистрален пат А 3 , дел од к.п. бр. 286/2,границите на к.п. бр.
284/1, 282/1, 297/3 до граница цо Р Бугарија.
2. од југ кон север краница со Р Бугарија, граница на к.п. бр. 244/1,дел од 295/1 , 296/1
дел од 4114/3 ,294/1, дел од 293/1 до спој со к.п. бр. 286/2.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е Предлог - Урбанистички план вон населено место за
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор – Општина Делчево т.бр. Е 1211 изработен од
Агенција за планирање на просторот – Скопје со опфат од 26013 м2 е и Согласност на
предлог планот издадена од Министерството за транспорт и врски бр. 15-786 од 14,01,2014
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.
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Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Бр. 07- 160/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

-6Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти („Сл.весник на РМ“ бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11
и 163/2013, а согласно член 22 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2014), Советот на општина Делчево, на својата
12.редовна седница, одржана на ден 21.01. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Листата за определување
на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти
на подрачјето на општина Делчево

Член 1
Се отпочнува постапка за измена и дополнување на Листата за определување на имиња на
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина
Делчево бр.07-1244/1 од 21.05.2012 донесена од страна на Советот на Општина Делчево.

Член 2
За спроведување на постапката за измена и дополнување на Листата за определување на
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
општина Делчево, се формира комисија во состав:
Претседател
1. Драган Христов-Претседател на Советот
Членови
1. Љупчо Атанасов-Член на Советот
2. Ана Ситновска-Член на Советот
3. Игор Жежовски-Член на Советот
4. Дарко Тодоровски-Член на Советот
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5. Фиданчо Младеновски-Член на Советот
6. Горан Петровски-Раководител на Одделението за урбанизам, уредување на ГЗ,
комунални работи и сообраќај и заштита на ЖС
7. Стојмир Мицевски- Виш референт за сообраќај и патишта
8. Митко Антовски- професор по историја

Член 3
Комисијата има за задача за изврши прибирање на предлози, да ги евидентира, обработи и
изготви Листа на можни имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти на подрачјето на општината Делчево и да ги достави на усвојување до Советот на
Општина Делчево во рок од 30 дена.

Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Бр. 07- 161/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

-7Врз основа на член 83, 84 и 85 од Законот за градежно земјиште „Сл.весник 104/2011) член
22 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник на Општина Делчево
15/2013), Советот на Општина Делчево на 12.седница одржана на ден 21.01.2014 година, ја
донесе следната
ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град
Делчево за 2014 година

ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на градот Делчево за 2014
година претставува oснова по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште во
градот во тековната 2014 година.
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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
Во текот на 2014 година во градот Делчево ќе се врши уредување на градежното земјиште
со делумно уредување – основен степен на уредување под кој се подразбира: непречен
пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), улично осветлување,
изградба на водоводна мрежа и изградба на мрежа за фекална и атмосферска
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 „Звегорска 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“
л)Населба „Грамадна“
љ)Цнтрално градско подрачје и урбана единица „2„-дел од блок 2.2
м)Туристичко рекреативен центар Голак
н)Локалитет „Долни бавчи“
њ)Локалитети и селски населби надвор од плански опфат.
2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура
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Степенот на уредувањето на градежното земјиште ќе 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 (улица со
тротоари без асфалт), изведување на водоводна, атмосферска и канализациона мрежа и
улично осветлување, за приклучоци до градежната парцела (не подалеку од 30 м1 од
најблискиот дел од објектот).
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура
а) Локалитет „Милково брдо“ во Делчево
Во текот на 2014 година на локалитетот „Милково Брдо“ предвидено е да се работат
следните активности:
o

Реконструкција на дел од улица Питу Гули

o

Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.

o

Изградба на улица Разловечко востание и пристапни патеки

o

Реконструкција на дел од водоводна мрежа

o

Изградба на улично осветлување на ул.„Македонска“

o

Изградба на пристапни патеки

б)Населба „Ново Делчево“ во Делчево
Во текот на 2014 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:
o

Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.

o

Реконструкција на водоводната мрежа

o

Уредување на парк

o

Експропријација на ул.„Орце Николов“

o

Реконструкција на ул.„Никола Јонков Вапцаров“

o

Доизградба на тротоар на ул.„Кеј на ослободување“

в)Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Изградба на мрежа за улично осветлување.

г)Населба “Станбена зона“ до Спортско Рекреативен Центар
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Изградба на улица и тротоар

o

Изградба на водоводна мрежа

o

Изградба на фекална канализациона мрежа

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

д)Населба „Звегорска река“
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
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o

Пробивање и тампониирање на улици

o

Поврзување на колекторот – канализационата мрежа

o

Довршување на канализација покрај Рег.пат Делчево-Берово

ѓ)Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“
Во текот на 2014 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:
o

Изработка на проекти за улици, водовод, канализација

o

Изградба на канализациона мрежа

o

Асфалтирање на улици

е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ -Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Изградба на водоводна линија

o

Изградба на фекална канализација

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

ж)Спортско рекреативен центар Голак
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Изработка на студии и проекти за водоснабдување,

o

Изградба на СКИ ЦЕНТАР со пропатни објекти.

з)Локалитет Стопански комплекс Долни Бавчи – Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Довршување на колектор за отпадни води,

o

Пробивање и опесочување на улици.

ѕ)Населба „Старо Делчево“ (I, II I III-ти реон) во Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Довршување на улица Плачковица на м.в.Чуката

o

Довршување на ул.„Илинденска“

o

Изградба на пристапни патеки

o

Изградба на улица Разловечка лево од ул.Голачка

o

Изградба на канализациони линии

o

Поставување на огради и ракофати на скали и други места каде има
Потреба

и)Населба „Стар расадник“
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Пробивање и тампонирање на улици и краци
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o

Изградба и доградба на фекална канализација

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

o

Изградба на просторија за состаноци за месната заедница;

o

Решетка за атмосферска вода на К.Ј.Питу

o

Довршување на мрежа за улично осветлување на ул.М.Х.Јасмин, Грозданец,
кај Текето, ул.К.Ј.Питу

ј)Населба „Басарица“ во Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Пробивање на улици

o

Изградба на водоводна мрежа

o

Доградба на фекална канализација

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

к)Населба „Пролет“ во Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Дислокација на постоечка водоводна линија

o

Пробивање на улици

o

Изградба на водоводна мрежа

o

Изградба на фекална канализација

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

o

Изработка на проект за регулација на река Габровчица

л)„Индустиска и сервисна зона“ и „Сервисна зона“ во Делчево
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Изградба на улици

o

Изградба на водоводна мрежа

o

Изградба на фекална канализација

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

љ)Населба „Грамадна“
Во текот на 2014 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
o

Измена на ГУП и ДУП.

м) Локалитети вон градежен реон и селски населби
Активности кои се планираат за 2014 година во овие населби се во останати активности:
o

Решавање на водоснабдувањето во с.Звегор;

o

Решавање на комуналните проблеми (атмосферска канализација) во с.Звегор;

o

Канализација во с.Град;

o

Реконструкција на селските водоводи во с.Бигла;
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o

Довршување на мрежа за улично осветлување во с.Бигла;

o

Довршување на канализацијата во с.Габрово

o

Санирање и уредување на една селска чешма во с.Габрово;

o

Довршување на мрежата за улично осветлување во с.Габрово;

o

Реконструкција на чешмите за питка вода во с.Стар Истевник;

o

Санирање на каптажа на селскиот водовод и статусно дефинирање во с.Стар
Истевник;

o

Осветлување во с.Нов истевник;

н) Централно градско подрачје и урбана единица „2“ - дел од блок 2.2
o

Изработка на проекти за водовод и канализација

o

Доградба и реконструкција на детска градинка „Весели Цветови“

o

Изградба на мрежа за улично осветлување

o

Изградба на водовод и канализација

4.Извори на финансирање
Очекуван прилив на средства за уредување на градежно земјиште (комуналии) во текот на
2014 година
1. Населба Милково Брдо
o

инд.станбени згради

1 х 180.000,00 = 180.000,00 ден

o

доградби на инд.стан згр.

2 х 30.000,00 = 60.000,00 ден

o

деловни објекти

1 х 400.000,00 ден = 400.000,00 ден

2. Населба „Станбена зона“
o

изградба на инд.станбени згр.

4 х 150.000,00 ден = 600.000,00 ден

2. Населба Ново Делчево
o

доградба

1 х 50.000,00 ден = 50.000,00 ден

3. Населба Старо Делчево
o

инд.станбени згради

3 х 120.000,00 ден = 360.000,00 ден

o

деловни објекти

1 х 100.000,00 ден = 100.000,00 ден

4. Населба Басарица
o

инд. станбени згради

1 х 150.000,00 ден = 150.000,00 ден

5. Стопански комплекс Долни Бавчи
o

стопански објекти

7 х 80.000,00 ден = 560.000,00 ден

6. Индустриска и Сервисна зона
o

Инд. и сервисни објекти

1 х 120.000,00 ден = 120.000,00 ден

7. Населба „Стрелиште“
o

изградба на инд.стан.згр.

1 х 140.000,00 ден = 140.000,00 ден

8. Населба „Пролет“
o

изградба на инд.стан. згр.

5 х 180.000,00 ден = 900.000,00 ден

9. Централно градско подрачје
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o

деловни објекти
ден

3 х 1.000.000,00 ден = 3.000.000,00
1 х 893.000,00 ден = 893.000,00 ден
1 х 600.000,00 ден = 600.000,00 ден

10. Од легализација на дивоизградени
Објекти

4.000.000,00 ден
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 12.113.000,00 ден

Очекувани се и средства кои ќе 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“
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

100.00

o

пробивање на улици

290.00

o

водовод

290.00

o

канализација

240.00

o

улично осветлување

460.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.395,00 ден/м2

б)Населба „Ново Делчево“
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

55.00

o

пробивање на улици

230.00

o

водовод

240.00

o

канализација

220.00

o

улично осветлување

550.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.550,00 ден/м2

в)Неселба „Шумски расадник“ во Делчево
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

55.00

o

пробивање на улици

230.00
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o

водовод

310.00

o

канализација

290.00

o

улично осветлување

650.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.550,00 ден/м2

г)Населба „Станбена зона“ во Спортско рекреативен центар
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

55.00

o

пробивање на улици

230.00

o

водовод

230.00

o

канализација

290.00

o

улично осветлување

650.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.550,00 ден/м2

д)Неселба „Ѕвегорска река“ во Делчево
o

геодетски работи

32.00

o

урбанистички планови и проекти

64.00

o

проектирање (улици, водовод,
канализација и електрика)

100.00

o

пробивање на улици 250.00

o

водовод

180.00

o

канализација

362.00

o

улично осветлување

420.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.408,00 ден/м2

ѓ) Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“ во Делчево
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

55.00

o

пробивање на улици

300.00

o

водовод

240.00

o

канализација

270.00

o

улично осветлување

460.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.340,00 ден/м2

е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ во Делчево
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o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

100.00

o

пробивање на улици

290.00

o

водовод

290.00

o

канализација

240.00

o

улично осветлување

615.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.550,00 ден/м2

ж)Населба „Старо Делчево“ во Делчево
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

55.00

o

реконструкција на улици

360.00

o

водовод

240.00

o

канализација

210.00

o

улично осветлување

460.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.340,00 ден/м2

з)Населба „Стар Расадник“ и „Д-2“ во Делчево
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

45.00

o

пробивање на улици

250.00

o

водовод

220.00

o

канализација

230.00

o

улично осветлување

510.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.270,00 ден/м2

ѕ)Населба „Басарица“ во Делчево
o

геодетски работи

32.00

o

урбанистички планови и проекти

64.00

o

пробивање на улици

250.00

o

водовод

200.00

o

канализација

340.00

o

улично осветлување

522.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.408,00 ден/м2

и)Населба „Пролет“ во Делчево
o

геодетски работи

35.00
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o

урбанистички планови и проекти

65.00

o

пробивање на улици

200.00

o

водовод

450.00

o

канализација

400.00

o

улично осветлување

750.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.890,00 ден/м2

ј)Населба „Индустриска и сервисна зона“ , „Сервисна зона“, „Грамадна“, „Долни бавчи„
локалитет вон градежен реон и селски населби и сите зони со намена Г1, Г2, Г3 и Г4
o

геодетски работи

15.00

o

урбанистички планови и проекти

40.00

o

пробивање на улици

255.00

o

водовод

180.00

o

канализација

210.00

o

улично осветлување

500.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 1.200,00 ден/м2

к)Централно градско подрачје и урбана единица „2„ - дел од блок 2.2
o

геодетски работи

40.00

o

урбанистички планови и проекти

60.00

o

пробивање на улици

300.00

o

водовод

450.00

o

канализација

400.00

o

улично осветлување

800.00
˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭˭
Вкупно: 2.050,00 ден/м2

л)Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни објекти и
простории по населби
o

Населба „Милково Брдо“ во Делчево...............................1.674,00 ден/м2

o

Населба „Ново Делчево“ во Делчево................................1.860,00 ден/м2

o

Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево.........................1.860,00 ден/м2

o

Локалитет „Станбена зона“ до СРЦ во Делчево................ 1.860,00 дем/м2

o

Населба „Звегорска река“ во Делчево................................1.690,00 ден/м2

o

Локалитет „Стрелиште“ и „Стар монопол“..........................1.608,00 ден/м2

o

Локалитет „Стара партизанка“ и „Пекара“..........................1.860,00 ден/м2
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o

Населба „Старо Делчево“ во Делчево.................................1.608,00 ден/м2

o

Деловни објекти и простории на ул.„М. Тито“
до почеток на локалитетот „Стрелиште“ во Делчево..........1.860,00 ден/м2

o

Населба „Стар расадник“ во Делчево...................................1.524,00 ден/м2

o

Населба „Басарица“ во Делчево............................................1.690,00 ден/м2

o

Населба „Пролет“ во Делчево................................................2.190,00 ден/м2

o

Населба „Грамадна“ ...............................................................1.690,00 ден/м2

o

Деловни објекти и простории
вон градежен реон и во селските населби.............................260,00 ден/м2

o

Централно градско подрачје (ММ Брицо) и
урбана единица „2“ - дел од блок 2.2......................................2.250,00 ден/м2

љ)Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за сите објекти во
локалитетот „Голак“ ќе се утврди и пресметува во висина од максимално инвестираните
средства за изградба на инфраструктурни објекти од страна на Општина Делчево
сукцесивно распределени по м2 корисна станбена површина. Пресметка за надомест ќе се
врши согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост. Доколку Општината изгради
комунална инфраструктура Инвеститорот ќе може да ја користи со Анекс на Договорот.
м)На локалитети и селски населби надвор од опфат висината на надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се наплаќа за делот од комуналната инфраструктура
согласно најниската зона односно зоната Стар расадник и Д-2 согласно Програмата за
уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево за 2014 година.

6.Пресметување на трошоците за урдување на градежно земјиште (комуналии)
6.1.Надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба до 20% од постојниот
габарит на објектот изнесува 50% од цената во зависност од населбата и зоната каде се
наоѓа објектот.
6.2.Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при пресметување на
висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, од новата корисна површина
се одбива површината утврдена во имотен лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат
со изградбата на новите објекти.
Во случаите од точка 6.2 површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони,
тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор,
заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од
новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на
наведените простории и делови од објектот.
3. За новоуцртани објекти во локалитетите:
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6.3.1.За населбите каде се предвидени површини за градење со ДУП, за предвидените
површини треба да претставуваат основа за габарит на објектот, а ќе се наплаќа од нето
градежна површина.
6.4.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
6.4.1 Станбени објекти
o

станбени простории 1,00

o

станбени простории со висина до 2,50 м1, подпокривен простор 0,20

o

лоѓија затворена од три страни 0,40

o

подлогија затворена од две страни 0,30

o

балкони, тераси 0,20

o

заеднички проодни тераси, пасажи 0,20

o

помошни простории, остави за гориво, котлара, визба 0,30

o

трафостаница од 35 КВ во објект и надвор од објект 0,30

o

скалишен простор и заеднички комуникации 0,30

o

стражарници, управител, простории за домар 0,50

o

Паркиралишта и гаражи 0,10

6.4.2.Деловни објекти, јавни и производствени објекти
o

простории 1,00

o

магацини 0,50

o

Помошни простории, остави за гориво, котлара 0,30

o

Трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект 0,40

o

Скалишен простор и заеднички комуникации 0,50

o

Паркиралишта и гаражи 0,10

o

Логија затворена од три страни 0,50

o

Подлогија затворена од две страни 0,40

o

балкони, тераси 0,30

o

отворен наткриен простор 0,30

6.4.3.За други објекти
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o

Катни гаражи 0,05

o

Спортски покриени објекти 0,50

o

Спортски откриени објекти 0,30

o

Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата 1,0

o

Отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата 1,0

o

Базени 0,20

o

Трафостаници над 35 КВ 1,0

6.4.4.За објектите од група на класи на намена Г-производство, дистрибуција и сервиси:
o

Г1 тешка и загадувачка индустрија 0,05

o

Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05

o

Г3 сервиси 0,05

o

Г4 стоваришта 0,05

6.4.5.За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетирии и
ресторани, авто салони, помошни простории):
o

продажни простории на бензински пумпни станици 1,0

o

услужни простории на бензиски пумпни станици 1,0

6.4.6.За објектите од група на класи на намена Б5- угостителски и туристички комплекси,
хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намена А4-хотел,
мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:
o

сите простории 0,05

6.4.7.За агроберзи, откупни дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за
уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното
земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина.
6.4.8.Во корисна површина не се пресметува површината на ѕидовите и други конструктивни
елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, окна за врати и отворени паркиралишта,
подземни резервоари и објекти заштитени како културно наследство.
6.4.9.За објекти за високо образование
o

сите простории 0,5

6.4.10.За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица:
o

сите простории 0,05

Коефициентите се земени од Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште со објекти од комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината
на трошиците за уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник број 38 од 25
март 2011).
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До колку дојде до измена на Правилникот во коефициентите за пресметување,
пресметувањето ќе се врши со применување на новите коефициенти.
6.5.За времени објекти во зависност од населбата и зоната се плаќа 50% од пресметаната
цена по оваа Програма.
6.6.Плаќањето на комуналиите инвеститорот го плаќа врз основа на заверен основен проект
во текот на постапката до поднесување на барање за издавање на Одобрение за градење.
Без платен надомест органот не може да издаде Одобрение за градење.
6.7.Плаќањето на приклучок за водовод, канализација, електрична мрежа, такси и сл. паѓа
на товар на корисникот на локацијата.
6.8.Трошоците за пристап до дворно место, потпорни ѕидови и слично паѓаат на товар на
корисникот на локацијата.
6.9.Трошоците за куќните приклучоци за водовод и канализација од главната градска мрежа
до најблискиот дел на објектот на растојани до 30 м1 паѓаат на терет на корисникот на
локацијата.
6.10.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.
6.11.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.
6.12.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 за извршување на Програмата
Изградата 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 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 на уредување на градежно земјиште за 2014
год, од одобрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурси и др.) во
2014 како и од домашни и странски донатори.
Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на уредувањето на
градежното земјиште а износите на средставта 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
o

Изградба на канализација с.Вирче

o

Изградба на канализација с.Град

o

Изработка на проекти за: улици, патишта
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o

Изградба и реконструкција на селски водоводи (с.Киселица, Присојанска
маала, Филиска маала, с.Драмче, с.Стамер, с.Звегор, с.Селник, с.Полето,
с.Стар Истевник, с.Нов Истевник, с.Бигла и др.)

o

Довршување на канализација „Звегорска река“

o

Довршување на канализација с.Звегор

o

Уредување на паркови и други зелени површини

o

Изградба на канализација во с.Стамер

o

Продолжување на колектор за отпадни води од десна страна на р.Брегалница

o

Регулација на дел од коритото на река Габровчица

o

Реконструкција на објекти во сопственост на Општина Делчево

o

Определување и уредување на локации за селски депонии

o

Реконструкција на бунар во с.Разловци

o

Дополнување на улично осветлување во с.Звегор

o

Регулација на коритото на р.Брегалница

o

Санација на слапиште

o

Уредување на зградата на селските гробишта во с.Звегор

o

Реконструкција на 2 селски чешми во с.Стар Истевник

o

Изградба на улично осветлување за с.Полето

o

Изградба на објект на селски гробишта во с.Чифлик

o

Забавен парк во Централно градско подрачје и училиштето во с.Звегор

o

Доизградба на селската чешма во с.Бигла;

o

Заштита, уредување и чистење на речни корита во градот Делчево;

o

Чистење на Чаршиски ендек по целата должина.

Доколку се одбрат средства за изградба на објекти по оваа Програма за кои се бара
учество од општината, Општината може да учествува со сопствено учество.
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 2014 год,
од одобрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурски и др) за
2014 година како и од домашни и странски донатори.
Извршител на сите активности по оваа Програма ќе биде Одделението за урбанизам,
уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животна средина при Општина
Делчево.
Бр. 07- 162/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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Драган Христов, с.р.

-8Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009,
114/200, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012 и 168/2012), член 22 став 1 точка 11 од
Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник на Општина Делчево бр.15/2013), Советот на
Општина Делчево на 12. седница одржана на ден 21.01. ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во
Општина Делчево за 2014 година

Со оваа Програма се предвидуваат следните активности:
А) Изградба и реконструкција на општински патишта
Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари
В) Редовно одржување на општински патишта и улици, зимско и интервентно одржување

А) Изградба на општински патишта
Со оваа програма се предвидува изградба на следниве патни правци:
1. Изградба на дел од Општински пат Л3 Делчево-с.Очипала-с.Драмчес.Вратиславци-делница Делчево-с.Очипала;
2.
Изградба на дел од Општински пат Л3 Делчево-с.Очипала-с.Драмчес.Вратиславци-делница с.Очипала-Драмче;
3.
Изградба на дел од општински пат Л-10 Отклон од пат М5 – Илиово –
Турија;
4.
Изградба на дел од општински пат Л-13 Габрово-Звегор-Стамер-ГрадВирче-Стар Истевник;

Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари:
1.Изградба на паркингот на улица Питу Гули нас.Велко Влаховиќ
2.Изградба на тротоар кон населба Басарица;
3.Од другата страна на селото патот спроти Бориштето и Корилово да се
поправи во с.Илиово;
4.Поправка и опесочување на маалските улици во с.Бигла;
5.Да се опесочат критичните места каде има кал во сезоните на дожд во
с.Илиово;
6.Изградба на две улици во с.Разловци;
7.Изградба на Светозар Марковиќ во нас.Ново Делчево;
8.Санирање на критичните точки на патот од постоечкиот во с.Косово Дабје
9.Изградба на ул.Мудурски ендек во с.Габрово;
10.Проширување и прочистување на патот Делчево-Габрово;
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11.Поплочување на улицата од Манов дол па се до населеното место ридот
исто и кај горно маало во с.Габрово;
12.Опесочување на Гроишки пат во с.Тработивиште;
13.Санирање на патот до Света вода во с.Тработивиште;
14.Асфалтирање на селскиот пат во с.Турија;
15.Опесочување на маалските патишта во с.Турија;
16.Пробивање на патот до црквата во с.Нов Истевник;
17.Изградба на ул.Грозданец во нас.Стар Расадник;
19.Ограда на скалите кај вторите гаражи во нас.Стар Расадник;
20.Прочистување на маалските патишта во с.Селник;
21.Опесочување на патот до црквата Св.Петка во с.Селник;
22.Изградба на тротоар на ул.Острец бр.88, 20/1 метар во кп 8279 во Трети
Реон;
24.Изградба крак од улица Острец бр.22;
25.Довршување на улица „Илинденска“ крак и заштитна ограда м.в. Междата;
26.Довршување на изградба на мост на река Брегалница во с.Разловци;
27.Опесочување на дел од патните правци Селска чешма-старо школос.Панчарево и на пат.правец Истевник -м.в.Малинка -с.Тработивиште од
с.Стар Истевник;
28.Изградба на тротоар и пробивање на улици во населба СР Центар;
29.Изградба на тротоар во нас.Ново Делчево на ул.Кеј на ослободување;
30.Изградба на паркинг на ул.Кеј на ослободување;
31.Реконструкција на делница од ул.Маршал Тито и изградба на тротоар;
32.Реконструкција на дел од ул.Питу Гули;
33. Изградба на улица Разловечка лев крак;
34.Експропријација и пробивање на ул.Орце Николов со краци во локалитет
Шумски расадник;
35.Изградба на пристапни патеки низ централно градско подрачје во должина
од 400м;
36.Изградба на улици во нас. Стрелиште должина од 200м;
37.Довршување на реконструкција на ул.Никола Јонков Вапцаров;
38.Тампонирање на улица во с.Стамер и поплочување со бехатон;
39.Изградба на улици во с.Звегор во должина од 679м;
40. Изградба на мост на река Брегалница на ул.Кеј на Брегалница;
41.Довршување на велосипедска патека „Илин Камен“;
42.Изградба на улица во с.Вирче;
43.Изградба на паркинг на ул.Вера Јоциќ (над гимназија).

•

Изработка на проекти за населби:
- Изработка на проекти за улици во с.Габово, с.Разловци и с.Вирче;
- Изработка на проект за мост во с.Разловци;
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- Изработка на проект за реконструкција на дел од ул.Маршал Тито;
- Изработка на сообраќајни проекти.

В) Редовно одржување на општински патишта, зимско и интервентно одржување на
патишта и улици
1. Зимско и интервентно одржување на улиците и патиштата согласно
Планот за зимско и интервентно одржување за 2014 година Број 122552/1 од 29.11.2013 година во должина од 84.0 км;
2. Редовно одржување на улици и патишта во должина од 143.0 км;
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците и општинските
патишта во општина Делчево;
4. Одржување на семафори;
5. Ископ на патни канавки на општински патишта во должина од 15 км;
6. Поставување на пристапни рампи за олеснување на движењето на
пешаци, ракофати и огради.
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
1. ПРИХОДИ
o

Буџет на Општина Делчево

o

Јавно претпријатие за државни патишта

o

Министерство за локлана самоуправа преку Бирото за регионален развој

o

Влада на Република Македонија (преку Министерствата и други извори)

Обемот на извршувањето на Програмата ќе зависи директно од приливот на планираните
средства.
Програмата ќе ја извршува Општина Делчево преку Одделението за урбанизам, заштита на
животната средина, комунални дејности, сообраќај и локален економски развој.

Бр. 07- 163/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

-9Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпад (,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002 и
68/2004),а согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.,весник
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на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Делчево, на својата 12.редовна седница одржана на
ден 2014 година, донесе

ПРОГРАМА
за управување со отпад за 2014 година
во Општина Делчево
1.Вовед
Согласно член 19, став 1, точка 2 од Законот за управување со отпад (“Службен весник на
РМ“ бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08) за спроведување на своите планови за управување со
отпад, општините изготвуваат годишни програми. Законот пропишува дека овие програми
треба да бидат во согласност со Планот на Република Македонија за управување со отпадот
и како и со Програмите за управување со отпадот кои ги донесува органот на државната
управа надлежен за работите од областа на животната средина.
Совет на Општина Делчево во месец октомври 2013 година го има донесено
четиригодишниот план за управување со отпад на Општина Делчево ( 2013-2017 ). Планот
во месец ноември истата година има добиено согласност од Министерството за животна
средина и просторно планирање.
Програмата е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпадот, во
согласност со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020),
Националниот план за управување со отпад ( 2009-2015) и Планот за управување со отпад
на Општина Делчево ( 2013-2017 ).
2.Процена на видот и количеството отпад што се создава на територијата на Општина
Делчево
Проценката на сегашната состојба опфаќа голем број видови отпад како комунален отпад,
комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен отпад (градежен шут), опасен
отпад создаден од различни субјекти, како и одреден број специфични видови отпад како:
преносливи батерии, медицински отпад, земјоделски отпад, отпадни гуми, отпадни масла,
отпадна електронска и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани состојбите со
видовите отпад кои се во директна надлежност на локалната самоуправа: комунален,
комерцијален, друг вид (како на пр. индустриски) неопасен отпад и инертен отпад-градежен
шут. Анализирано е создавањето на овие отпади како и сите операции кои се застапени во
постапувањето со нив: собирање, транспортирање, третман, преработката, со акцент на
рециклирањето како и компостирањето и отстранување со депонирање.
3.Извори на финансирање на мерките и активностите (инструментите)
финансирањето на различните мерки и активности (инструменти)
Програмата се реализира преку повеќе извори како:

предвидени со

1. Буџет на Општина Делчево ;
2. Меѓународни финансиски институции (Светска банка, и сл.);
3. Буџет на РМ

1.Опис и отценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС-Делчево
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Буџет

Извори на
финансирање
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1.Порамнување на
отпадот на депонија
,,Острец,,и
посипување со слој од
земја со цел да
сеспречи
самозапалувањето,а
потоа ќе се пристапи
кон депонирање по
ред

-Анализа на
затекнатата
ситуација
-Проценка на
финансиските
средства
потребни за
реализација на
активноста

Општина Делчево и
ЈПКД,,Брегалница,,

200.000

Со сопствени
средства

2. Одредување на
локации за депонии
во с.Разловци и
с.Стар Истевник

-Подготовка на
планска
документација

Општина Делчево
И
ЈПКД,,Брегалница,,

200.000

Општина
Делчево

Расчистување на дива
депонија ,,Чуката,, и
с.Стар Истевник

-Изработка на
план за
затворање на
дива депонија
-Расчистување
на диви
депонии
И реанимација
на теренот

Општина Делчеви и
Фирма одберена на
тендер

200.000

Сопствени
средства и
донатори

Набавка на ново
возило за собирање
на отпад

Вклучување на
јавноста во
одлучување

Општина Делчево

1
700.000
1 700
000

Општина
Делчево
Агенција за
развој и
соработкаМеѓуопштински
форум на
заедниците

2.Зголемување на бројноста на садови за собирање на отпад на јавните површини
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Буџет

Извори на
финансирање

Замена и
поправка на на
садовите за
собирање на
отпадпоставени
на јавните
површинии да се
постават нови
на местата на
кои има потреба
од истите

-Отстранување
на старите
садови;

Општина Делчево и
ЈПКД,,Брегалница,,

300.000

Сопствени
средства

-Поправка каде
е можно;
-Одредување
на ликации за
поставување
на нови
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3.Управување со опасен отпад
Задачи

Активности

Одговорна
институција

Буџет

Извори на
финансирање

Решавање на
проблемот со
управување со
медицински
отпад

-Подршка на
иницијативата на
МЖСПП за
центарлно(регионално)
управување со
медицински и опасен
отпад

Општина
Делчево

...................

....................

Решавање на
проблемот со
управување со
отпадни гуми и
масла

Иницирање за
интегрално решавање
на проблемот

Општина
Делчево

....................

.....................

Решавање на
проблемот со
управување со
отпад од
животинско
потекло(лешеви
од животни)

Покренување на
постапка за изградба
на јама(гробница) за
животински мрши

Општина
Делчево

....................

.....................

4.Компостирање на биоразградлив отпад

Задачи

Активности

Одговорна
институција

Буџет

Извори на
финансирање

Воведување
на домашно
компостирање

-Јавна кампања

Општина Делчево
и
ЈПКД,,Брегалница,,

200.000

Општина Делчево
и
ЈПКД,,Брегалница,,

-Едукација на
населението и
вработените во
ЈПКД,,Брегалница,,

5.Едукација на населението
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Задачи

Активности

Одговорна
институција

Буџет

Извори на
финансирање

Подигнување
на јавната
свест кај
населението

Припрема на
кампањата

Општина Делчево

50.000

Општина
Делчево

Спроведување
на кампањата
Амализа на
остварените
резултати

Бр. 07- 165/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

-10Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а
согласно член 118 од Статутот на Општина Делчево ( „Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 12.редовна работна седница, одржана
на ден 21.01. 2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за дадени
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информации од јавен карактер

1. Се усвојува Годишниот извештај за дадени информации од јавен карактер,согласно
Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер за периодот 01.01.2013 до 31.12.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Бр. 07- 165/1
21.01.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.

СОДРЖИНА
Р.бр.

-1-2-3-4-

Име на акт

Архивски број

Решение за објавување акти од 12. Седница на Советот на Број 08-182/1
Општина Делчево.
Бр. 07- 157/1
Правилник за утврдување на критериумите , условите и
постапката за доделување на парична помош
Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето Бр. 07- 158/1
на Општина Делчево за 2014 година
Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополнување на
детален урбанистички план –локалитет ,,Старо Делчево,, за
една градежна парцела на дел од к.п. 8354 к.о. Делчево

Бр. 07- 159/1

Страна
бр.

2
3-6
7-10
10-12
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-5-6-7-8-9-

Одлука за донесување на Предлог - Урбанистички план вон
населено место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - Делчево к.о. Звегор –
Општина Делчево
Одлука за измена и дополнување на Листата за определување
на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
град Делчево за 2014 година
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општински патишта и улици во Општина Делчево за 2014
година
Програма за управување со отпад за 2014 година во Општина
Делчево

-10-

Заклучок за усвојување на Годишниот
дадениинформации од јавен карактер

-11-

СОДРЖИНА

извештај
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