OP[TINA DEL^EVO
Gradona~alnik
Ul:,,M.M.Brico,, br. 40, Del~evo
tel: 033/413-521 faks: 033/411 550
E-mail:opde@sonet.com.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 20
30.09.2010 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Ureduva
Oddelenie za ~ove~ki resursi,
pravni i op{ti raboti

Септември, 2010

Del~evo

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 Четиринаесеттата седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во ,, Службен гласник на Општина Делчево,, актите на
Советот на Општина Делчево, коишто Советот на Општина Делчево ги донесе на
својата Четиринаесетта редовна седница одржана на 29.09.2010 година и
тоа:
1.Одлука за формирање Комисија за именување улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево;
2. Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот на улиците “Н.Ј.Вапцаров“
и “Светозар Марковиќ“;
3.Одлука за отпочнување на постапка за верификација на ООУ “Ванчо Прке“ Делчево за изведување на формално образование за возрасни ;
4. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ “Ванчо
Прке“ за 2010/2011 година;
5. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на
Буџетот на општина Делчево за квартал 2;
6. Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2010
година;
7. Заклучок за усвојување на Извештајот за безбедноста на подрачјето на
општина Делчево;
8. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ
“М.М.Брицо“ за 2010-2011 година;
9. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Св.Климент
Охридски“ за учебната 2010-2011 година;
10. Одлука за разрешување на претставник на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом “Гоце Делчев“ - Делчево;
11.Одлука за именување на претставник на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом “Гоце Делчев“ - Делчево;
12. Одлука за донесување План за заштита и спасување од природни непогоди
и други несреќи на подрачјето на општина Делчево;
13. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за Централно
градско подрачје, УЕ “2 „- Блок 2.2;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,
Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 08- 1812/1
30.09. 2010 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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Врз основа на член 32 став 2 и 3 и член 36 од Законот за локална
самоуправа (“ Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и член 106 од Деловникот на
Советот на Општината (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 16/2006), Советот
на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница, одржана на 29.09.2010
година, донесе
ОДЛУКА
за формирање Комисија за именување улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за именување улици,
плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина
Делчево.
Комисијата за именување улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево се состои од
претседател и 4 члена.
Член 2
Во Комисијата за именување улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево се избираат:
-за претседател:
Звонко Атанасовски
-за членови:
1. Стојмир Мицевски
2. Николче Трајановски
3. Слободанчо Димитровски
4. Горан Георгиевски
Член 3
Комисијата за именување улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Делчево има обврска да
прибере предлози, истите да ги евидентира и обработи и да изготви Листа на
можни имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на
подрачјето на општина Делчево.
Комисијата има обврска Предлог - Листата да ја достави до Советот на
Општина Делчево во рок од 30 дена.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1798/1
29.09.2010 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 6 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Сл.
весник на РМ“ бр.54/2007, 86/08, 98/08, 64/09 и 161/09) и член 36 став 1 точка 4 (“Сл.
весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 14. редовна седница,
одржана на ден 29.09. 2010 година, донесе
ОДЛУКА
за регулирање на режимот на сообраќајот
на улиците “Н.Ј.Вапцаров“ и “Светозар Марковиќ“
Член 1
Со оваа одлука се регулира режимот на сообраќајот на улиците
“Н. Ј. Вапцаров“ и “Светозар Марковиќ“ во Делчево.
Член 2
Се воведува еднонасочен сообраќај на моторни возила по улицата “Н. Ј.
Вапцаров“ во Делчево.
Движењето на возилата ќе се одвива од спојот на улицата “Н. Ј. Вапцаров“ со ул.
“М. М. Брицо“, кон ООУ “Ванчо Прке“ со излез на ул. “ Светозар Марковиќ“.
Сообраќајот ќе се одвива до ООУ “Ванчо Прке“, по десната коловозна лента, а од
влезот во ООУ “Ванчо Прке“ до спојот со ул. “Светозар Марковиќ“, по левата коловозна
лента.
Постојната лева коловозна лента, односно десната сметано во правец на
одвивањето на сообраќајот се претвара во паркиралиште за патнички моторни возила.
Член 3
Времено се воведува еднонасочен сообраќај на улицата “Светозар Марковиќ“ во
Делчево, со влез од правец на крстосница со ул. “Н. Ј. Вапцаров“ со излез кај Детската
градинка.
Еднонасочниот сообраќај ќе се одвива само во сабота од 07.00 до 18.00 часот, а
потоа сообраќајот преминува во двонасочен.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“, а истата ќе се применува по поставувањето на потребната
патна (сообраќајна) сигнализација.
Број 07 - 1799/1
29.09.2010 година
Делчево

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

Врз основа на член 3 став 1, член 4, член 5,член 6 и член 11 од Законот за
образование на возрасните ("Сл.Весник" на РМ бр.7/2008), Советот на Општина Делчево
на својата 14. редовна седница одржана на ден 29.09. 2010 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување на постапка за верификација
на ООУ“Ванчо Прке“ - Делчево за изведување на
формално образование за возрасни
Член 1
Советот на Општина Делчево на ООУ “Ванчо Прке“ Делчево согласно Законот за
образование на возрасните дава согласност за отпочнување на постапка за
верификација на училиштето пред надлежните институции.
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Член

2

Се задолжува ООУ “Ванчо Прке“ -Делчево да ги усогласи своите акти за
организација, работа, статут и други акти согласно член 45 од Законот за образование на
возрасните.
Член

3

Оваа Одлука стапува во осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1800/1
29.09.2010 година
Делчево

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.broj 5/2002 godina), Sovetot na op{tina Del~evo na svojata
14.sednica odr`ana na den 29.09. 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{nata programa
za rabota OOU "Van~o Prke"
za u~ebnata 2010/2011 godina
1. Se usvojuva Godi{nata programa za rabota na OOU "Van~o Prke" za u~ebnata
2010/2011 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Del~evo".
Broj 07- 1801/1
29.09. 2010 god.
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od Zakonot za lokalna samouprava
("Sl.vesnik na RM" br.5/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 14. redovna
sednica, odr`ana na den 29.09. 2010 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Kvartalniot izve{taj
za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina Del~evo
za kvartal 2
1.Se usvojuva Kvartalniot izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na op{tina
Del~evo za kvartal 2.
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2.Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Del~evo".
Broj 07- 1802/1
29.09.2010 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava
("Sl.vesnik na RM" 5/2002), i ~len 28 stav1 od Zakonot za finansirawe na Edinicite na
lokalnata samouprava (,,Sl. vesnik na RM,, br.61/2004, 96/2004 i 67/2007) Sovetot na
Op{tina Del~evo na svojata 14.sednica odr`ana na den 29.09.2010 godina, donese

Izmeni i dopolnuvawe na
Buxetot na Op{tina Del~evo za 2010 godina
1. Op{t del
^len 1
Vo Buxetot na Op{tina Del~evo za 2010 godina se vr{at slednive izmeni:
BUXET

REBALANS

I. VKUPNI PRIHODI
114.049.510
85.170.082
______________________________________________________________________
Dano~ni prihodi
27.200.000
24.690.000
Nedano~ni prihodi
9.372.500
9.372.500
Kapitalni prihodi
500.000
500.000
Prihodi od dotacii
23.909.000
22.179.799
Transferi
50.251.810
28.300.237
Prihodi od donacii
2.816.200
127.546
I I. VKUPNI RASHODI
114.049.510
85.170.082
______________________________________________________________________
Od utvrdeni nameni
Rezervi

112.129.510
1.920.000

84.910.082
260.000

III. DEFICIT
0
0
______________________________________________________________________
Doma{ni prilivi
0
0
Prilivi od stranski zaem
0
0
Depozit
0
0
^len 2
Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi,
a rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi vo kolonata
rebalans i toa kako {to sleduva
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^len 3
Izmenite i dopolnuvawata na Buxetot na Op{tina Del~evo vleguvaat vleguvaat vo
sila so denot na objavuvawe vo ,,Sl. glasnik na Op{tina Del~evo,,.

Broj 07- 1803/1
29.09. 2010 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Тони Трајановски, с.р.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 t. 13 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/2002), Sovetot na Op{tina Del~evo, na svojata 14.redovna sednica,
odr`ana na den 29.09. 2010 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot za javnata bezbednost
i bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata
na podra~jeto na op{tina Del~evo

1.Se usvojuva Izve{tajot za javnata bezbednosta i bezbednosta na soobra}ajot na
pati{tata na podra~jeto na op{tina Del~evo, podnesen od strana na komandirot na
Policiskata stanica Del~evo.
2.Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Sl.glasnik na Op{tina Del~evo".
3. Zaklu~okot zaedno so Izve{tajot da se dostavi do:
-Ministerot za vnatre{ni raboti na RM;
-Narodniot pravobranitel

Broj 07- 1804/1
29.09.2010 godina
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M broj 5/2002 godina), Sovetot na op{tina Del~evo na svojata
14.sednica odr`ana na den 29.09. 2009 godina, donese

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{nata programa
za rabota na SOU "M.M.Brico"
za u~ebnata 2010/2011 godina
1. Se usvojuva Godi{nata programa za rabota na SOU "M.M.Brico" za u~ebnata 2010/2011
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Del~evo".

Broj 07- 1805/1

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
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29.09.2010 god.
Del~evo

Pretsedatel,
Toni Trajanovski,с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M broj 5/2002 godina), Sovetot na op{tina Del~evo na svojata
14.sednica odr`ana na den 29.09.2009 godina, donese

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{nata programa
za rabota na OU "Sv.Kliment Ohridski"
za u~ebnata 2010/2011 godina
1. Se usvojuva Godi{nata programa za rabota na OU "Sv.Kliment Ohridski" za u~ebnata
2010/2011 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Del~evo".

Broj 07- 1806/1
29.09. 2010 god.
Del~evo

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Законот за измени и дополнување на
Законот за здравствена заштита (“Сл.весник на РМ“ бр.88/2010 година), Советот
на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница одржана на ден 29.09. 2010
година, донесе
ОДЛУКА
за разрешување на претставник на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом “Гоце Делчев“-Делчево
Член 1
Се разрешува Драгица Алексовска, фармацевтски техничар од Делчево,
од функцијата претставник на Локалната самоуправа во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравствен дом “Гоце Делчев“-Делчево, поради престанок на мандатот согласно
член 21 од од Законот за измени и дополнување на Законот за здравствена
заштита.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1807/1
29.09.2010 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа и член
16 став 3 од Законот за измените и дополнувањата на Законот за здравствената
заштита ( “Сл.весник на РМ“ бр.10/2004), Советот на Општина Делчево, на
својата 14.редовна седница, одржана на ден 29.09. 2010 година, донесе
ОДЛУКА
за именување на претставник на Локалната самоуправа
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом “Гоце Делчев“ - Делчево
Член 1
За претставник на Локалната самоуправа - Делчево, во Управниот одбор
на ЈЗУ Здравствен дом “Гоце Делчев“ - Делчево, се именува:
1. Драгица Алексовска, фармацевтски техничар
Член 2
Мандатот на претставникот на Локалната самоуправа - Делчево, во
Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом “ Гоце Делчев“ - Делчево, трае 4
(четири) години.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1808/1
29.09. 2010 година
Делчево

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

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за заштита и спасување (“ Сл.
весник на РМ“ бр.36/04 и 86/08) и член 36 од Законот за локална самоуправа (“
Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 14.
редовна седница, одржана на ден 29.09.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување План за заштита и спасување
од природни непогоди и други несреќи на
подрачјето на општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Делчево го усвојува Планот за
заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на
општина Делчево.
Член 2
Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на
подрачјето на општина Делчево е составен дел на оваа Одлука.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.
гласник на општина Делчево“.
Број 07- 1809/1
29.09.2010 год.
Делчево

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

Vrz osnova na~len 24 stav 2 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (“Sl.vesnik na RM” broj 24/08),Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (“Sl.vesnik na RM” broj 91/09)
~len 24 to~ka 2 i ~len 62 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na
RM” broj 5/02) ,Sovetot na op{tina Del~evo, na sednica odr`ana na den 29.09.2010
godina, donese
ODLUKA
za utvrduvawe na Nacrt - Detalen urbanisti~ki plan
Lokalitet “ “Centralno gradsko podra~je - U.E.2, Blok 2.2” ” vo Op{tina
Del~evo
^len 1
So ovaa Odluka se utvrduva Nacrt - Detalen urbanisti~ki
plan - “Centralno gradsko podra~je - U.E.2, Blok 2.2” vo Op{tina Del~evo.
Urbanisti~kiot plan e izraboten spored odredbite za sproveduvawe na
Generalniot urbanisti~ki plan na grad Del~evo, zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe, Programata za donesuvawe na Urbanisti~ki planovi za
op{tina Del~evo za 2010 god, Pravilnikot za standardite i normativite za
ureduvawe na prostorot i Pravilnikot za pobliska sodr`ina i na~in na grafi~ka
obrabotka na planovite i na~inot i postapkata za donesuvawe na urbanisti~kite
planovi.
^len 2
Prostorot za koj se donesuva Detalen urbanisti~ki plan- za lokalitet
“Centralno gradsko podra~je - U.E.2, Blok 2.2” vo Op{tina Del~evo, e so
povr{ina na urbanisti~kiot opfat od 27.99 ha.
Ovoj lokalitet e definiran so slednite granici:
 severozapad – ulica ,,Industriska,, ;
 severoistok – ulica,, Bulevar Makedonija,,
 jugoistok – ulica,, MM Brico,,
 severoistok- po osovina po ulica ,, NJ Vapcarov,,
 jugoistok- po osovina na ulica ,, NJ Vapcarov,,
 isto- po osovina na ulica ,, S Markovik,,
 jugozapad - reka ,, Bregalnica,,

11

^len 3
Detalen urbanisti~ki plan “Centralno gradsko podra~je - U.E.2, Blok 2.2”
vo Op{tina Del~evo e izraboten od strana na Institut za urbanizam, soobrakaj i
ekologija doo ,,IN - PUMA,, -Skopje i e izgotven vo dva dela:
A) Dokumentaciona osnova
B) Planska dokumentacija
Podra~jeto na opfatot pretstavuva urbana ednica so,,U.E 2.2,, so
4
urbani blokovi i vkupno urbanisti~ki parceli 119.
Vo ramkite na ovoj lokalitet predvideni se nameni , soglasno so
namenite vo GUP za grad Del~evo od 2008 god.
Vo ramkite na planot se predvideni slednite nameni:
 A - Domuvawe
* A2 - semejno domuvawe vo stanbeni zgradi
 B - Komercijalna i delovna namena
* B1 - Mali komercijalni i delovni aktivnosti
* B2 - Golemi trgovski edinici
* B4 - Delovni dejnosti
* B6 - Prostorii za sobiri
 V - Javni funkcii
* V 1- Obrazovanie
* V3 - Kultura
* V 4 - Dr`avni institucii
 D - Zelenilo i rekreacija
* D1 - Parkovsko zelenilo
* D2 - Za{titno zelenilo
 E - Infrastrukura
* E1 -Komunalna infrastruktura
* E1 -Komunalna suprastruktura
So planot se odredeni:
- Oblik i golemina na grade`na parcela(m2);
- Regulaciona linija ;
- Grade`na linija koja go definira prostorot vo koj mo`e da se gradi;
- Maksimalna povr{ina za gradba (m 2)
- Maksimalen procent na izgradenost
- Maksimalen koeficient na iskoristenost na zemji{teto (k);
- Namena na povr{ina,
- Maksimalna visina na objekt (do zavr{en venec) od nivo na trotoat,
soobra}ajnica ili pristapna pateka(m1) i
- Parkirawe i gara`irawe na vozilata vo ramkite na parcelata.
^len 4
Nacrt Detalniot urbanisti~ki plan sodr`i:
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A.Dokumentaciona osnova
-Tekstualen del;
-Grafi~ki prikaz i
-Numeri~ki del za postoe~kiot planski opfat.
B.Planska dokumentacija
-Tekstualen del;
-Grafi~ki prikaz na planskite re{enija i
-Numeri~ki del za planiraniot planski opfat.
^len 5
Urbanisti~kiot plan se zaveruva so pe~at na Sovetot na Op{tina Del~evo i
potpis na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tinata.
^len 6
So donesuvaweto na ovaa Odluka ,Op{tina Del~evo da prodol`i so
postapkata soglasno zakonskata regulativa.
^len 7
Urbanisti~kiot plan so site negovi delovi se ~uva vo Oddelenieto za
urbanizam, ureduvawe i odr`uvawe na grade`no zemji{te i za{tita na `ivotnata
sredina.
^len 8
Ovaa odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo “Slu`ben
glasnik na op{tina Del~evo”.
Broj 07-1810/1
29.09.2010 god.
D e l~ e v o

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski , s.r.
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