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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 19.05.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 15. 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 15.седница која се одржа на ден 16.05.2014 година и тоа:
1. Одлука за доделување на награда на ученици од IV години од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
2. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делечво за 2014 за квартал 1.
3. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на
Источно-планскиот регион 2009-2013 ;
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работењето на Источно-планскиот регион
2009-2013;
5. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Стојче Георгиев;
6. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Љупчо Атанасовски;
7. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација со намена Б1 на лицето Венцо Јанкуловски;
8. Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Венцо Јанкуловски-помошен објект;
9. Предлог-Одлука за донесување на Предлог - Детален урбанистичи план за централно
градско подрачје УЕ 2 дел од блок 2,2 измена и дополна 2013-2018г Општина Делчево со
опфат од 1,23 ха ,изработен од ,, ЗУМ ПРОЕКТ,, Скопје т.бр. 16/13-У од јануари 2014 год.;
10. Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план за Урбана
единица 1 дел од Блок 1,4 со опфат од 3,9 ха - Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-961/1
19.05.2014 година
Делчево

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2014 година

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Страна бр.2

-2Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002), а по доставена Ранг листа на најдобри ученици од IV година во СОУ „М.М.Брицо“,
бр. 23-859/2 од 14.05.2014 година, Советот на Општина Делчево, на својата 15. редовна
седница, одржана на ден 16.05.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување награда на ученици од IV година
од СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
Член 1
Се доделува награда на 10 (десет) најдобри ученици од IV година од СОУ „М.М.Брицо
– Делчево. Наградата е екскурзија низ Европа.
Член 2
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.
Број 07-930/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2015 година

-3Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5.2002), Советот на општина Делчево, на својата 15.редовна седница, одржана на ден
16.05.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 1
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за
квартал 1, за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-931/1
16.05.2014
Делчево

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2014 година

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Страна бр.4

-4Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник на
РМ“ бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 15.редовна седница, одржана на ден 2014, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување
на Програмата за развој на
Источно-планскиот регион за 2009-2014 година
1. Се усвојува Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источнопланскиот регион за 2009-2014 година.
2. Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во
Штип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-932/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.5
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2015 година

-5Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник на
РМ“ бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 15.редовна седница, одржана на ден 16.05. 2014,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работењето
на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2013 година

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот

регион за 2013 година, заедно со Годишниот финансиски извештај за 2013 година, кој
е составен дел на Извештајот за работењето.

2. Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во
Штип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на
Општина Делчево“.

Број 07-933/1
16.05.2014
Делчево

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2014 година

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Страна бр.6

-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 2 од Правилникот за изменување и дополнување
на правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 162/12), Советот на Општина Делчево, на својата 15.
редовна седница, одржана на ден 16.05.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Стојче Георгиев

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-1368 од 29.08.2011 година, од страна на лицето Стојче Георгиев, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 3854,
КО Делчево, м.в. Лозиште, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградените објекти од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 07-934/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.7
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2015 година

-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 2 од Правилникот за изменување и дополнување
на правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 162/12), Советот на Општина Делчево, на својата 15.
редовна седница, одржана на ден 16.05.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Љупчо Атанасовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-115 од 27.05.2011 година, од страна на лицето Љупчо Атанасовски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 2908,
КО Делчево, м.в. Долни Бавчи, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може
да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградените објекти од член 1, ќе се изработи и
донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 07-935/1
16.05.2014
Делчево

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2014 година

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.
Страна бр.8

-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 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 15. редовна седница, одржана на ден 16.05.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
со намена Б1 на лицето Венцо Јанкуловски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-603 од 15.08.2011 година, од страна на Венцо Јанкуловски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена Б1, изграден на КП број 8826, КО Делчево, м.в.
Раскрсница, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување
на улицата за влез и излез во бензинска станица од регионален пат Р 1302 Делчево (врска
со А3) Пехчево-Берово-Дабиле (врска со А4) во ДУП на град Делчево м.в Грамадна 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 07-936/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.9
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2015 година

-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 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 15. редовна седница, одржана на ден 16.05.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Венцо Јанкуловски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
број УП1 12-603 од 15.08.2011 година, од страна на Венцо Јанкуловски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 8826, КО Делчево, м.в.
Раскрсница, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување
на улицата за влез и излез во бензинска станица од регионален пат Р 1302 Делчево (врска
со А3) Пехчево-Берово-Дабиле (врска со А4) во ДУП на град Делчево м.в Грамадна 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 07-937/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-10Врз основа на член 25 став 4 и 5 и член 26 став 5 алинеа 2 од Закон за просторно и
урбанистичко планирање и измени на истиот ( Сл.в. на РМ 51/05;137/07;91/09;124/10;18/ 11 ;
55/13 ; 144/12 и 163/13),член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.22 | 19.05.2014 година

Страна бр.10

(“Сл.в на РМ“ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 15. редовна седница,
одржана на ден 16.05.2014 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Предлог - Детален урбанистичи план за централно градско подрачје
УЕ 2 дел од блок 2,2 измена и дополна 2013-2018г Општина Делчево со опфат од 1,23
ха ,изработен од ,, ЗУМ ПРОЕКТ,, Скопје т.бр. 16/13-У од јануари 2014 г.
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се донесува Предлог - Детален урбанистичи план за централно
градско подрачје УЕ 2 дел од блок 2,2 измена и дополна 2013-2018г Општина Делчево со
опфат од 1,23 ха ,изработен од ,, ЗУМ ПРОЕКТ,, Скопје т.бр. 16/13-У од јануари 2014 г.
дефиниран со следните граници:
-североисток - Булевар Македонија
-југоисток - новопредвидена пешачка патека
-југозапад - новопредвидена пристапна патека
-северозапад- - ул.,, Индустриска,,
Член 2
Составен дел на оваа одлука е Предлог - Детален урбанистичи план за централно
градско подрачје УЕ 2 дел од блок 2,2 измена и дополна 2013-2018г Општина Делчево со
опфат од 1,23 ха ,изработен од ,, ЗУМ ПРОЕКТ,, Скопје т.бр. 16/13-У од јануари 2014 г. и
Согласност на предлог планот издадена од Министерството за транспорт и врски бр. 146475/2 од 06,05,2014г.
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, заштита на животната средина, комунални дејности , сообракај и локлен
економски развој .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Број 07-939/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-11Врз основа на член 17-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени
на истиот ( Сл.в. на РМ 51/05;137/07;91/09;124/10;18/ 11 ; 55/13 ; 144/12 и 163/13),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 15. редовна седница, одржана на ден 16.05.2014 година,
донесе

ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план за Урбана
единица 1 дел од Блок 1,4 со опфат од 3,9 ха - Делчево

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифаќа Иницијативата за изработка Детален урбанистички
план за Урбана единица 1 дел од Блок 1,4 со површина од 3,9 ха. - Општина Делчево.

Член 2
Иницијативата произлегува од новонастаната потребата на Инвеститорот за зголемување
на површината за градење на објектот.

Член 3
Иницијативата се однесува на изработка Иницијативата за изработка Детален урбанистички
план за Урбана единица 1 дел од Блок 1,4 со површина од 3,9 ха. - Општина Делчево
граници на минимално предвиден опфат:
•

по улица Осоговска од југ со спој со Булевар Македонија кон североисток до спој со
Булевар ММ Брицо
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•

Од спој на ул. Осоговска со ММ Брицо по Булевар ММ Брицо – кон север до мостото
на река Габровчица

•

од север кон североисток по течение на река Габровчица до моста на Булевар
Македонија и

•

од мост на река Габровчица по Булевар македонија кон југ до спј со улица Осоговска

Член 4
Иницијативата се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно
неговата Забелешка- Изјава дедена во Барањето.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Број 07-940/1
16.05.2014
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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СОДРЖИНА
Име на акт

Р.бр.

-1-2-3-4-

Архивски број

Број 08-961/1
Решение за објавување акти од 15. Седница на Советот на
Општина Делчево
Број 07-930/1
Одлука за доделување награда на ученици од IV година од
СОУ „М.М.Брицо“ – Делчево
Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за
Број 07-931/1
извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 1
Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за
Број 07-932/1
спроведување на Програмата за развој на Источно-планскиот
регион за 2009-2014 година

Страна
бр.

2
3
4
5

-5-

Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на
Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2013 година

Број 07-933/1

6

-6-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот викенд
куќа во урбанистичко-планска документација на лицето Стојче
Георгиев

Број 07-934/1

7

-7-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот викенд
куќа во урбанистичко-планска документација на лицето Љупчо
Атанасовски

Број 07-935/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација со намена Б1 на лицето
Венцо Јанкуловски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на лицето
Венцо Јанкуловски

8

Број 07-936/1

9

Број 07-937/1

10

-10-

Одлука за донесување на Предлог - Детален урбанистичи план
за централно градско подрачје УЕ 2 дел од блок 2,2 измена и
дополна 2013-2018г Општина Делчево со опфат од 1,23 ха
,изработен од ,, ЗУМ ПРОЕКТ,, Скопје т.бр. 16/13-У од јануари
2014 г.

Број 07-939/1

10,11

-11-

Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка Детален
урбанистички план за Урбана единица 1 дел од Блок 1,4 со
опфат од 3,9 ха - Делчево

Број 07-940/1

12,13

-8-9-

-12- СОДРЖИНА
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