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 23

07.12. 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

Декември, 2010

Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), Градоначалникот на
Општина Делчево, донесува
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од Седумнаесеттата 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 Седумнаесетта редовна
седница одржана на 06.12. 2010 година и тоа:
1.Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
2.Одлука за за изведување на градба;
3.Одлука
за определување
новогодишни пакетчиња;

на

средства

за

набавка

на

4.Одлука за обезбедување на финансиска поддршка на ЗГ
Регионален центар за застапување - Делчево, за проект од областа
на енергетската ефикасност во с. Тработивиште;
5.Одлука за утврдување на потреба за изработка на ЛУПД за
изградба на повеќенамено игралиште на локалитет „Стар
Расадник“ к.п. бр.6393, к.п.бр.6394 и дел од к.п. бр.6395/1 КО
Делчево, ул. „М.Х.Јасмин“ во Општина Делчево;
6. Одлука за давање на користење просторија со надомест во
објект Стар Противпожарен дом-соспственост на Општина Делчево.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „ Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 08- 2348/1
07.12. 2010 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Малешевски, с.р.
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Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на Република Македонија„, бр. 79/09), член 14 став (1) и член 36
став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“,
бр. 05/02), Советот на Општина Делчево, на својата 17.

седница одржана на

6.12.2010 година, донесе

О

Д

Л

У

К

А

за воспоставување меѓуопштинска соработка
Член 1
Се воспоставува меѓуопштинска соработка со општина Берово, Пехчево и
Виница заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се
однесуваат на Локалниот Економски Развој – планирање на локалниот економски
развој, утврдување на равојните структурни приоритети, водење на локална
економска политика, поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и
претприемништвото

на

локално

ниво

и

во

тој

контекст

учество

воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и

во

агенции и

промовирање на партнерството меѓу општина Берово, општина Пехчево, општина
Делчево и општина Виница (за вршење на работите од член 22 од ЗЛС и
конкретниот предмет на соработка).
Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку
склучување договори за здружување на финансиски, материјални и други средства
(член 9 од Законот за МОС).
Член 3
Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
општина Делчево.

Број 07-2327/1
06.12. 2010
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Врз основа на член 73 и 74 од Законот за градење („ Сл.
весник на РМ“ бр. 130/09) и Законот за измени и дополнување на
Законот за градење („ Сл. весник на РМ“ бр. 124/10), како и член 7
од Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната
документација и образецот на Решението за изведување на
градбите, односно поставување на опремата за кои е потребно
Одобрение за градење, Советот на општина Делчево, на својата
17. редовна седница, одржана на ден 06.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за изведување на градба
Член 1
Се одредува локацијата бр. 2 што се наоѓа на дел од к.п. бр.
6683, сопственост на Република Македонија (во Градскиот парк),
за изведување на градба - поставување на уметничка скулптура.
Член 2
Уметничката скулптура е изработена од посебна легура
rosway, со длабочина на постамент од 90 см, ширина од 105 см и
висина на скулптурата од 290 см.
Член 3
За добивање на Решение за изведување на градба
(поставување на уметничката скулптура), потребно е по
донесувањето на оваа одлука да се комплетира техничката
документација, согласно законските прописи.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука е графичкиот дел со предлоглокацијата.
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 07- 2328/1
06.12. 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 и член 64 став 3 од Законот
за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на
Општина Делчево, на својата 17. редовна седница, одржана на ден
06.12. 2010 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на средства
за набавка на новогодишни пакетчиња
Член 1
Со оваа одлука се определуваат средства за набавка на
новогодишни пакетчиња за:
- деца на социјално-загрозени семејства до 6 години;
-децата од ОЈУДГ „Весели Цветови“ - Делчево;
-учениците од осумгодишно образование (деца од I до IV) и
и учениците од деветгодишно образование (деца од I до V
одделение) од ОУ „Ванчо Прке“;
-учениците од осумгодишно образование (деца од I до IV) и
и учениците од деветгодишно образование (деца од I до V
одделение) од ОУ „Св. Климент Охридски“;
Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од:
месечниот надоместок на членовите на Советот на Општина
Делчево( во износ од 1.500,00 денари од 1 советник), 1500 денари
од платата на Градоначалникот и раководителите на Одделенијата
во Локалната самоуправа, 1500,00 денари од платата на
директорите на основните училишта (ООУ „Ванчо Прке“ и ОУ „Св.
Климент Охридски“), 1500,00 денари од платата на директорот на
ОЈУДГ „Весели Цветови“, како и 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 07-2329/1
06.12. 2010 г.
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 („ Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на Општина
Делчево, на својата 17. редовна седница, одржана на ден 06.12.
2010 година, донесе

ОДЛУКА
за обезбедување на финансиска поддршка на
ЗГ „Регионален центар за застапување“ - Делчево
за учество во проект од областа на енергетската ефикасност

Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за обезбедување на
финансиска поддршка на ЗГ „Регионален центар за застапување“Делчево за учество во проект од областа на енергетската
ефикасност во с. Тработивиште.
Член 2
Советот на Општина Делчево ќе обезбеди 25% од вкупната
сума за финансирање на проектните активности.
Средствата се обезбедени од Регионалниот центар за
застапување преку Глобалниот еколошки фонд - Програма за мали
грантови (ГЕФ ПМГ).
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 07-2330/1
06.12.2010 год.
Делчево

денот

на

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Тони Трајановски, с.р.
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Vrz osnova na~len 12 stav 8 od Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (“Sl.vesnik na RM” broj 124/10),
~len 62 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na RM” broj 5/02)
Sovetot na op{tina Del~evo, na svojata 17. sednica odr`ana na 06.12. 2010 godina,
donese

ODLUKA
za utvrduvawe na potreba za izrabotka na Lokalna urbanisti~ka planska
dokumentacija za izgradba na povekenamensko igrali{te na
Lokalitet “ Star rasadnik- k.p. br.6393; k.p.br. 6394 i del od k.p. br.6395/1
k.o. Del~evo na ul.,, M.H. Jasmin” ” vo Op{tina Del~evo
^len 1
So ovaa Odluka
se
utvrduva potreba za izrabotka na Lokalna
urbanisti~ka planska dokumentacija za Lokalitet “ Star rasadnik- k.p.br. 6393 ;
k.p. br. 6394 i del od k.p. br.6395/1 k.o. Del~evo na ul.,, M.H. Jasmin” ” vo Op{tina
Del~evo
Urbanisti~kata dokumentacija ke bide izrabotena 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 odonesuva izrabotkata na Lokalnata urbanisti~ka
planska dokumentacija, e so povr{ina na urbanisti~kiot opfat od 0.75 ha.
Ovoj lokalitet spored Generalen urbanisti~ki plan za UE 3blok 3.2 (del) e definiran so slednite granici :
 jugozapad – osovina na ulica koja e paralelna so muslimanski
grobi{ta
 severozapad – osovina na ulica,, M H Jasmin,,
 severoistok – osovina na lokalen pat Del~evo -SRC Golak
 jugoistok -osovina na novopredvidena ulica vrz endek - Grozdanec
^len 3
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Podra~jeto na opfatot pretstavuva del od urbana ednica so,, UE3 blok
3.2 - so edna grade`na parcela .
Vo ramkite na ovoj lokalitet predvideni se nameni , soglasno so
namenite vo GUP za grad Del~evo od 2008 god.
Vo ramkite na LUPD se predvideni slednite nameni:


V 1- obrazovanie
-Kombinirana detska ustanova
^len 4

Odlukata za utvrduvawe na potreba za izrabotka na Lokalnata urbanisti~ka
planska dokumentacija 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
Lokalnata urbanisti~ka planska dokumentacija so site nejzini 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 07-2331/1
06.12. 2010 god.
D e l~ e v o

SOVET NA OP[TINA DEL^EVO
Pretsedatel,
Toni Trajanovski , с.р.
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Врз основа на член 64 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 2 алинеја 1 од Правилникот за
условите и начинот за продажба и давање на користење ствари во
сопственост на Општина Делчево бр.07-461/1 од 14.07.2010 година,
Советот на Општина Делчево, на својата 17.редовна седница, одржана на
ден 06.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење просторија со надомест
во објект Стар Противпожарен дом
соспственост на Општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава на користење просторија - стан бр.3 (I кат),
со површина од 30 м2 во објект Стар Противпожарен дом-сопственост на
Општина Делчево, што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“, на к.п. бр. 6673,
заведен во Имотен лист бр. 10321.
Член 2
Просторијата опишана во член 1 на оваа одлука се издава за
становање на физички лица.
Член 3
Се задолжува Комисијата за продавање и давање на користење
ствари во сопственост на Општина Делчево да определи надоместок во
зависност од намената на користење на просторијата.
Член 4
Се задолжува Комисијата за продавање и давање на користење
ствари во сопственост на Општина Делчево да спроведе постапка и да ги
утврди потребните критериуми.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 07-2332/1
06.12.2010 год.
Делчево

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