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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 07.04.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 14. седница
на Советот на Општина Делчево
I
I.Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на продолжението на 14.седница кое се одржа на ден
04.04.2014 година и тоа:

1. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Цвета Трајанова помошен објект (зграда 1);
2. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Цвета Трајанова помошен објект (зграда 2);
3. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Цвета Трајанова за А4 викенд куќа;
4. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Фиданчо Гоцев;
5. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Миле Јаневски-станбена куќа;
6. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Миле Јаневски-помошен објект;
7. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на 0Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Горан Ѓорѓиевски;
8. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Валери Коларски;
9. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Алија Кацаров;
10. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Бранко Ѓорѓиев;
11. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Ѓорѓи Златков;
12. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Добрин Трајков;
13. Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на Општина Делчево во
имплементација на проекти за развој на специфични развојни подрачја;
14. Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево со
15. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“ за 2013 година;

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.2

16. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-176/1 од 04.03.2014;
17. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
шесто одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-175/1 од
04.03.2014;
18. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од
осмо одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-145/1 од 20.02.2014;
19. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
за 2013 година;
20. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
2013 година со Заклучок за усвојување;
21. Одлука за давање согласност за примена на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево;
22. Одлука за давање согласност за примена на Правилникот за организација и
систематизација на работните места на јавните службеници во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;
23. Одлука за давање согласност за отуѓување на корозиран лим, стари дрвени прозори
и стари ќерамиди;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 08-623/2
07.04.2014 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански, с.р.
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-2Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево на, на својата 14. редовна седница, одржана на ден
15.03.2013 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицетоЦвета Трајанова за помошен објект (зграда бр.1)
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-803 од 19.08.2011 година, од страна на Цвета Трајанова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект(зграда бр.1), изграден на КП број 868 и КП 862,
КО Чифлик, на м.в.Кулата во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-570/1
15.03.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-3Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
на лицето Цвета Трајанова помошен објект (зграда бр.2)

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-803 од 19.08.2011 година, од страна на Цвета Трајанова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект(зграда бр.2), изграден на КП број 866 и КП 867,
КО Чифлик, на м.в.Кулата во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-571/1
15.03.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-4Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
на лицето Цвета Трајанова за А4-викенд куќа

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-803 од 19.08.2011 година, од страна на Цвета Трајанова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 866, КО Чифлик, на
м.в.Кулата во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-572/1
15.03.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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Страна бр.6

-5Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Фиданчо Гоцев

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-1418 од 29.08.2011 година, од страна на Фиданчо Гоцев, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 951,КО Звегор, на
м.в.Присое во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-573/1
15.03.2014 година
Делчево
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-6Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Миле Јаневски станбена куќа
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-758 од 18.08.2011 година, од страна на Миле Јаневски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 5822/1,КО Звегор, на м.в.Село
во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-574/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-7Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Миле Јаневски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-758 од 18.08.2011 година, од страна на Миле Јаневски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 5822/1,КО Звегор, на
м.в.Село во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-575/1
15.03.2014 година
Делчево
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.9
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

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

-8Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево , на својата 14.редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Лубица Ристовска

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-606 од 15.08.2011 година, од страна на Лубица Ристовска, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 2303/3 и КП бр.2305,КО
Делчево, на м.в. М.Брдо во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот
се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-576/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.10

-9Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево , на својата 14.редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Јасминка Стоименовска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-301 од 14.07.2011 година, од страна на Јасминка Стоименовска, а кое се
однесува на бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 4228/4,КО
Делчево, на м.в.Мемишов Рид во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-577/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.11
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

-10Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација за
лицето Звонко Стојанов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-2022 од 01.09.2011 година, од страна на Звонко Стојанов, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 5183,КО Делчево, на
м.в.Милково Брдо во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-578/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.12

-11Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Горан Ѓорѓиевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-1549 од 29.08.2011 година, од страна на Горан Ѓорѓиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 3891/5,КО Делчево, на
м.в.Чука во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-579/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.13
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

-12Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на
лицето Валери Коларски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-826 од 19.08.2011 година, од страна на Валери Коларски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 2141/2,КО Делчево, на
м.в.Песокот во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-580/1
15.03.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.14

-13Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 3 став 2, од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11, 162/12 и 95/13
), Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
станбена куќа на лицето Алија Кацаров
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1339 од 29.08.2011 година, од страна на лицето Алија Кацаров, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 7428, КО Делчево, на улица
“Трст“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши
промена на намената на земјиштето во ДУП на дел од урбан блок Централно градско
подрачје-Делчево, од намена зеленило- Д1 во намена домување во станбени куќи-А1 и
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-581/1
15.03.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.15
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

-14Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 3 став 2, од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11, 162/12 и 95/13
), Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Бранко Ѓеоргиев

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-1347 од 29.08.2011 година, од страна на лицето Бранко Ѓеоргиев, а кое се
однесува на бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 6222/8, КО
Делчево, на улица “Видое Смилевски Бато“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ДУП за Делчево,
локалитет Старо Делчево, од намена зеленило- Д1 во намена домување во станбени куќиА1 и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-582/1
15.03.2014 година
Делчево
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.16

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

-15Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 6 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Горги Златков
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-1355 од 29.08.2011 година, од страна на Горги Златков, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 5787 и КП број 5786, КО
Звегор, во село Звегор, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши
стеснување на тротоарот на улица број 4 во УДНМ за село Звегор и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-583/1
15.03.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.17
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

-16Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 6 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 14. редовна седница, одржана на ден 15.03.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Добрин Трајков

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-2217 од 02.09.2011 година, од страна на Добрин Трајков, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 8721, КО Делчево, на улица
“Маршал Тито“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на тротоарот на улица Маршал Тито во ДУП на град Делчево и истиот
може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-584/1
15.03.2014 година
Делчево
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.18

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

-17Vrz 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 15.03. 2014 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
Број 07-586/1
15.03.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.19
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

-18Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница, одржано на ден
15.03. 2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
за 2013 година

1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ „Ванчо Прке“ -Делчево за 2013 година и тоа:
- сметка за наменска дотација 720010543690314
•

сметката за сопствени приходи 720010543678710

•

сметка за донации 7200105436785462.

•

сметка на проект 720010543678531 и 720010543678565 и

•

буџетска сметка 160010543660319.
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 07-587/1
15.03.2014 година
Делчево
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.20

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

-19Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и
Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на 14.редовна седница,
одржана на ден 15.03. 2014 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од трето
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
бр.03-176/1 од 04.03.2014 година
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за реализација на
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од трето одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“
– Делчево бр.03-176/1 од 04.03.2014 година со следните измени и дополнувања:Точка 8.
Финансирање на екскурзијата да гласи:„Екскурзијата односно целокупните трошоци за
раеализација на планираните активности-превоз, појадок, ручек и вечера ќе бидат на товар
на родителите чии ученици ќе бидат учесници во екскурзијата.
Влезниците при посета на некои места, дневници на наставниците, лекар, посебно
осигурување на учениците и други трошоци ќе бидат на товар на Советот на Општина
Делчево“.
Во Точка 9-Обврски на реализаторот на екскурзијата се брише последниот став:„Лекар
за кој ќе ги сноси трошоците и дневницита на наставниците“.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.21
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Број 07-588/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-20Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и
Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на 14.редовна седница,
одржана на ден 15.03.2014 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
бр.03-175/1 од 04.03.2014

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на
на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од шесто
одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево бр.03-175/1 од 04.03.2014 година со
следните измени и дополнувања:Точка 8. Финансирање на екскурзијата да
гласи:„Екскурзијата односно целокупните трошоци за раеализација на планираните
активности-превоз, појадок, ручек и вечера ќе бидат на товар на родителите чии ученици ќе
бидат учесници во екскурзијата.
Влезниците при посета на некои места, дневници на наставниците, лекар, посебно
осигурување на учениците и други трошоци ќе бидат на товар на Советот на Општина
Делчево“.
Во Точка 9-Обврски на реализаторот на екскурзијата се брише последниот став:„Лекар
за кој ќе ги сноси трошоците и дневницита на наставниците“.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.22

2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“ –
Делчево.
Број 07-589/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-21Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и
Барањето на мислење на Програми за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,а согласно член 7 став 1 од
Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
на учениците од основните училишта, Советот на Општина Делчево, на 14.редовна седница,
одржана на ден 15.03. 2014 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од осмо одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
бр.03-145/1 од 20.02.2014

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за реализација на
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од осмо одделение при ООУ „Св.Климент Охридски“
– Делчево бр.03-145/1 од 20.02.2014 година со следните измени и дополнувања:Точка 8.
Финансирање на екскурзијата да гласи:„Екскурзијата односно целокупните трошоци за
раеализација на планираните активности-превоз, појадок, ручек и вечера ќе бидат на товар
на родителите чии ученици ќе бидат учесници во екскурзијата.
Влезниците при посета на некои места, дневници на наставниците, лекар, посебно
осигурување на учениците и други трошоци ќе бидат на товар на Советот на Општина
Делчево“.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.23
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Во Точка 9-Обврски на реализаторот на екскурзијата се брише последниот став:„Лекар
за кој ќе ги сноси трошоците и дневниците на наставниците“.

2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“ –
Делчево.
Број 07-590/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-22Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница, одржано на ден
15.03.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ Св. „Климент Охридски“Делчево
за 2013 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ Св.“Климент Охридски“ –
Делчево за 2013 година и тоа:
- сметка за наменска дотација (903)
- сметката за сопствени приходи (787)
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-591/1
15.03.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.24

-23Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002) и член 22 став1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 14.редовна
седница, одржана на ден 15.03. 2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево
за 2013 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево за 2013 година и
тоа:
-на сметката 7200102259787-10
-на сметката за наменска дотација 7200102259903-14
донаторски сметки
-на сметката 7200102259785-12
-на сметката 7200102259785-27
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-592/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-24Врз основа член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 26 став 1 алинеја 1 од Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови-Делчево, а согласно член
22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 14.редовна седница, одржана на
ден 15.03.2014 година, донесе

ОДЛУКА

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.25
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

за давање согласност за примена
на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево

Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за примена на Статутот на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево бр.01-45/1 од 21.02.2014 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 07-593/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-25Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на РМ“ бр
23/2013),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 став 1
алинеја 8 од Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови-Делчево, а согласно член 22 став 1 точка 30 од
Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина
Делчево, на својата 14.редовна седница, одржана на ден 15.03.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за примена
на Правилникот за организација и систематизација
на работните места на јавните службеници
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево

Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за примена на Правилникот за организација и
систематизација на работните места на јавните службеници во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево,
бр.01-46/1 од 21.02.2014.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.26

Број 07-594/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-26Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а
согласно член 26 став 2 од Статутот на ОЈУДГ „весели Цветови“-Делчево и член 22 став 1
точка 35 од Статутот на Општина Делчево), Советот на Општина Делчево, на својата
14.редовна седница, одржана на ден 15.03. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за отуѓување на корозиран лим,
стари дрвени прозори и стари ќерамиди
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за отуѓување на корозиран лим,стари
дрвени прозори и стари ќерамиди сопственост на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.
Стариот салонит да се депонира на Градската депонија и да бидат преземени мерки за
негово уништување согласно законските прописи за што ќе биде составен Записник од
страна на Комисија што ќе се формира од претставници на ОЈУДГ „Весели Цветови“,
Советот на Општина Делчево и Општината.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-595/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-27Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на 14.редовна седница, одржана на ден 15.03.
2014 година, донесе
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.27
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишниот извештај за работењето
на ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2013 година
1.Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за 2013
година.
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07-597/1
15.03.2014 година
Делчево

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

-28Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, 14.редовна седница, одржана на ден .05. 2014
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2013 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –Делчево за
2013година.
Член 2
Одлуката влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Страна бр.28

Број 07-598/1
15.03.2014 година
Делчево

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

СОДРЖИНА
Р.бр.

-1-2-3-4-

Име на акт
Решение за објавување акти од 14. Седница на Советот на
Општина Делчево
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Цвета
Трајанова за помошен објект (зграда бр.1)
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Цвета
Трајанова помошен објект (зграда бр.2)
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Цвета
Трајанова за А4-викенд куќа

Архивски број
Број 08-623/2

Страна
бр.

2,3

Број 07-570/1

4

Број 07-571/1

5

Број 07-572/1

6

-5-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Фиданчо Гоцев

Број 07-573/1

7

-6-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Миле Јаневски
станбена куќа

Број 07-574/1

8

-7-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Миле Јаневски

Број 07-575/1

9

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.29
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Лубица
Ристовска
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Јасминка
Стоименовска
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација за лицето Звонко
Стојанов
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Горан
Ѓорѓиевски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација на лицето Валери
Коларски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација станбена куќа на лицето
Алија Кацаров
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на лицето
Бранко Ѓеоргиев

Број 07-576/1

10

Број 07-577/1

11

Број 07-578/1

12

Број 07-579/1

13

Број 07-580/1

14

Број 07-581/1

15

Број 07-582/1

16

Број 07-583/1

17

-16- урбанистичко-планска документација помошен објект на лицето Број 07-584/1

18

-8-9-10-11-12-13-14-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во

-15- урбанистичко-планска документација помошен објект на
лицето Горги Златков

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
Добрин Трајков

Заклучок za usvojuvawe na Izve{tajot za javnata
bezbednost i bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata
na podra~jeto na op{tina Del~evo

Број 07-586/1

19

-18- Заклучок за усвојување на Завршната сметка на OОУ „Ванчо

Број 07-587/1

20

-19-

Број 07-588/1

21

Број 07-589/1

22

-21- низ РМ за ученици од осмо одделение при ООУ „Св.Климент

Број 07-590/1

23

-22-

Број 07-591/1

24

Број 07-592/1

24,25

Број 07-593/1

25

Број 07-594/1

26

-26- лим, стари дрвени прозори и стари ќерамиди

Број 07-595/1

26,27

-27- на ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2013 година

Број 07-597/1

27

-28- „Брегалница“ – Делчево за 2013 година

Број 07-598/1

28

-17-

-20-

Прке“Делчево за 2013 година
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево бр.03-176/1 од 04.03.2014 година
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево бр.03-175/1 од 04.03.2014
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија

-23-24-25-

Охридски“ – Делчево бр.03-145/1 од 20.02.2014
Заклучок за усвојување на Завршната сметка на OОУ Св.
„Климент Охридски“Делчево за 2013 година
Заклучок за усвојување на Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели
Цветови“ – Делчевоза 2013 година
Одлука за давање согласност за примена на Статутот на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Одлука за давање согласност за примена на Правилникот за
организација и систематизација на работните места на јавните
службеници во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево

Одлука за давање согласност за отуѓување на корозиран
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето
Заклучок за усвојување на Завршната сметка на ЈПКД
СОДРЖИНА

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

29,30

Страна бр.30

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.31
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.21 | 07.04.2014 година

