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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 09.06.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 16. 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 16.седница која се одржа на ден 05.06.2014 година и тоа:
1. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за комунален ред на Општина
Делчево и мерки за нејзино спроведување;
2. Одлука за утврдување на висината на комуналните такси во општина Делчево;
3. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Делчево во рамки на
Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP);
4. Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Делчево ;
5. Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот
, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Делчево и населени
места во Општина Делчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и
права на земјоделско земјиште;
6. Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на ДУП за Урбана единица 2,
дел од блок 2.7 „Централно градско подрачје“ со опфат од 1,6 ха-Делчево-измена и
дополна;
7. Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на ДУП за една градежна
парцела во Урбана единица 1 дел од Блок 1,3 за г.п. бр.к.п.бр.5589 ул. „Григор
Прличев“ бр.13-Делчево измена и дополна 2014-2019
8. Решение за разрешување на член на Управен одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево;
9. Решение за именување на член на Управен одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 08-1110/1
09.06.2014 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански ,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.2
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

-2Врз основа на член 12 став 2 од Законот за комунални дејности („Сл.весник на РМ“
бр.95/2012) и член 22 став 1 точка 19 од Статутот на Општина Делчево, („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, Советот на Општина Делчево, на својата 16.редовна
седница, одржана на ден 05.06. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за комунален ред
на Општина Делчево и мерки за нејзино спроведување

Член 1
Во членот 82 ставот 2 се менува и гласи:
„За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се добие Одобрение од
Комисија за утврдување на фактичката состојба„.
Член 2
По ставот 2 се додава нов став кој гласи:„Комисијата од ставот 2 ја именбува
Градоначалникот на Општината“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 1093/1
05.06.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

-3Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ
бр.5/2002), член 2 став 2 и член 20 тарифен број 1,2,3,4,5,6 и 7 од Законот за комунални
такси (Сл. Весник на РМ бр. 61/04), како и член 22 став 1 точка 25 од Статутот на Општина
Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на
својата 16.седница, одржана на ден 05.06.2014, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на висината на комуналните такси
во Општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на комуналните такси во општина Делчево.
Член 2
Комунална такса за истакната фирма, односно назив за:
А.деловни

простории

за

физички

лица

кои

вршат

дејност.........2.000,оо

денари

Б.деловни простории на физичките лица кои вршат дејност, а данокот го плаќаат во
паушален износ.....................500,оо денари
В.деловни простории на трговски друштва и други правни лица од областа на
производството, прометот и услугите..................6.000,оо
Г. За продавници, киосци, деловни едеинци, откупни пунктови и сл. ....2.000,оо денари
Д. Деловни простории на правни лица од комуналните дејности....3.000,оо денари
Член 3
Комунална такса за користење на површини во кампови за подигање на шатори и
друга слична привремена употреба-дневно се утврдува тарифа во износ од 30,оо денари.
Член 4
Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на
дејност од м2 дневно се утврдува тарифата во износ од 7,оо денари.
Член 5
Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места се плаќа
такса и тоа:
-до 7 (седум) дена 800,оо денари
-до 30 (дена) дена 1.300,оо денари и
-до 1(една) година 1.600,оо денари.
Член 6
Комунална такса за користење на музика во јавни локали годишно се утврдува
тарифа во износ од 5.000,оо денари.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.4
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

Член 7
Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од
деловните простории се плаќа такса годишно и тоа:
-за физички лица............1.000,оо денари
-за правни лица..............2.000,оо денари
Член 8
Комунална такса за користење на плоштади и друг простор, со цел изложување на
предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност, се плаќа такса
за заземена површина од м2 дневно во износ од 5,оо денари.
Член 9
Комуналната такса се наплаќа на уплатна буџетска сметка на Општината во рамките
на трезорската сметка.
Член 10
Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за
утврдување на комунални такси во Општина Делчево број 07-1796 од 29.12.2005 година и
Одлуката за измена Одлуката за утврдување на комунални такси во Општина Делчево број
07-200/1 од 14.03.2008 година.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 1094/1
05.06.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.5
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

-4-

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 20 од Законот за јавен долг (
„Сл. весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Делчево на својата 16.
седница одржана на 05.06. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
За долгорочно домашно задолжување на општина Делчево во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги (MSIP)

Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на општина Делчево,
кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за
финансии , во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на
општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој –
Светска банка, во висина на 17.312.889,44 денари, а со цел финансирање на капитален
инвестиционен проект: Реконструкција на постоечки кров и доградба на детска градинка
“Весели цветови” – Делчево.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку
Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната
банка за обнова и развој – Светска банка, под следниве услови:
•
•
•
•

каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
рок на отплата: 13 години
грејс период: 3 години
последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.11.2030
година.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”
Број 07- 1095/1
05.06.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.6
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

-5Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 20 од Законот за јавен долг (
„Сл. весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) ,Советот на Општина Делчево на 16.редовна
седница, одржана на 05.06.2014 година донесе
ОДЛУКА
За краткорочно домашно задолжување на општина Делчево

Член 1
Општина Делчево се задолжува преку краткорочно домашно задолжување со склучување на
Договор за кредит за финансирање проект од ИПА компонента-прекугранична соработка во
износ од 3.000.000 денари, а со цел реализација на капитален инвестиционен проект:
„Подобар живот за децата во пограничниот регион“.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно краткорочно задолжување под услови и
критериуми одредени од банката.
Член 3
За избор на банка-кредитор ќе бидат земени во предвид најповолните услови кои што
ги нуди банката.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила веднаш со објавувањето на истата во “Службен гласник на
Општина Делчево”.
Број 07- 1096/1
05.06.2014 година
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.7
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

-6Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (“Службен Весник на РМ “бр.61/2004) и
Методлогијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (“Службен Весник на
РМ“ бр.50/05,40/10,46/10 и 183/11, бр.54/2012, 17/2013 , 21/2013),Советот на Општина
Делчево, на својата 16. редовна седница, одржана на ден 05.06.2014година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот ,
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Делчево и населени
места во Општина Делчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и
права на земјоделско земјиште
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност на
недвижен имот , утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Делчево и
населени места во Општина Делчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и
права на земјоделско земјиште во Општина Делчево.
Член 2
За прва зона се зема четиринаесетта зона, за втора зона се зема петнаесетта зона и
за трета зона се зема шеснаесетта зона од Методологијата за утврдување на пазарна
вредност на недвижен имот (“Службен Весник на РМ„ бр.50/05,40/10,46/10 и 183/11,54/2012,
17/2013 , 21/2013).
Член 3
I.Прва зона го опфаќа потегот помеѓу :
1) улица “Индустриска“- спој на улица“Идустриска“ со улица “Булевар Македонија“-спој на
“Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ – улица“Македонска“- спој на улица“
Македонска“ со улица “Вера Јоциќ, спој на улица“ Вера Јоциќ“ со улица “Ѓорче Петров“ улица “Ѓорче Петров“ -спој на улица “Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека
согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со
река Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со улица“Булевар Македонија“улица “Булевар Македонија“-спој на улица“Булевар Македонија “со улица “Трст“улица“Трст“-спој на улица “ Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалницазавршеток на старо пазариште-спој на старо пазариште со Војниички ендек-спој со
Војниички ендек со улица“Маршал Тито“ - улица. “Маршал Тито“ - спој на улица “Маршал
Тито „со ул. „Солунска„-ул „Солунска„-спој на улица„Солунска „со улица. „ Маршал Тито“улица “Маршал Тито“- спој на улица “Маршал Тито“ со Пустевски ендек - Пустевски ендекРека Брегалница-улица “Индустриска“.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.8
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.23 | 09.06.2014 година

Прва зона прва подзона опфаќа:
1) река „Брегалница –спој на река Брегалница-Пустевски ендек-спој на Пустевски ендек со
улица.„Маршал Тито“-улица,„Маршал Тито“ -спој на улица ,Маршал Тито “ со
улица.„Индустриска“-улица.“Индустриска“ -спој на улица.“Идустриска“ со “Булевар
Македонија“-спој на “Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ – улица “Македонска“- спој
на крак од улица“Брака Миладиновци“ со улица“Македонска“ -крак од улица „Брака
Миладиновци“- улица “Брака Миладиновци“- спој на улица “Брака Миладиновци “со
Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево- Новопредвидена улица согласно ГУП
Делчево-спој на Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево со Киселички пат-Киселички
пат-по граница на ГУП
2) улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица“Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека
согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со
река Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со улица “Булевар Македонија“
– улица“Булевар Македонија“-спој на улица“ Булевар Македонија “ со улица“ Трст“- улица
“Трст“-спој на улица “Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток на
старо пазариште-спој на старо пазариште со Војнички ендек-спој на со Војнички ендек со
улица. “Маршал Тито“- улица“Маршал Тито“-спој на урбаниот блок лесна индустрија со
урбаниот блок семејно домување согласно ГУП на Делчево-Река “Брегалница“-улица “Орце
Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-улица“Булевар Македонија“ -спој на улица“Булевар
Македонија“ со улица “Скопска“- улица“Скопска“-спој на улица “Скопска“ со
улица“М.М.Брицо“- улица“М.М.Брицо“-спој на улица“М.М.Брицо“ со улица“ Ѓорче Петров“.
II.Втора зона го опфаќа потегот помеѓу:
1) Спој на улица“Маршал Тито“ со улица“Индустриска“ – улица“Маршал Тито“- спој на
улица“Маршал Тито“ со улца“Солунска“-улица “Солунска“-спој на улица“ Солунска“со улица“
Маршал Тито“ –улица“Маршал Тито“-улица спој на урбаниот блок лесна иднустрија со
урбаниот блок семејно домување согласно ГУП на Делчево-река Брегалница- Таушански
ендек -граница на ГУП-Спој на граница на Гуп со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој на
улица “ Иво Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица “Миче Ацев“ -спој на улица“Мирче
Ацев“ со улица“Ванчо Прке“ –улица “Ванчо Прке“-спој на улица “Ванчо Прке“ со улица
“Брегалничка“ -спој на улица “Брегалничка“ со улица. “Илинденска“-улица. “Илинденска“-спој
на улица“Илинденска “со улица “Острец“-улица“Острец“-спој на улица“Острец“ со
улица“Маршал Тито“.
2) Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево -спој на новопредвидена улица со
улица“Брака Миладиновци“-крак од улица“Брака Миладиновци“-спој на крак од ул „Брака
Миладиновци „со ул„ Македонска„ - ул„ Македонска„ - спој на ул “Македонска“ со улица“.Вера
Јоциќ“-улица“Вера Јоциќ“-спој на улица “Вера Јоциќ“ со улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица
“Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево -спој на
новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река Габровчица- река
Габровчица-граница на ГУП.
2) Населба Пролет
3) улица“Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-Булевар Македонија -спој на Булевар
Македонија со улица“Скопска“- улица “Скопска“-спој на улица“Скопска“ со улица“М.М.Брицо“граница на ГУП.
4) Туристички локалитет „Голак“
Втора зона прва под зона подзона опфаќа:
1) спој на улица“Браќа Миладиновци“ со улица“Велко Влаховиќ“- улица“Велко Влаховиќ“-спој
на улица “Велко Влаховиќ“ со улица“Правомајска“-улица “Правомајска“-спој на улица
“Правомајска“ со улица “Ѓорче Петров“-улица“Ѓорче Петров“ до граница на ГУП.
2) граница на ГУП-улица „Видие Смилевски Бато„ -спој на улица„.Видие Смилевски Бато„ со
улица „Христијан Тодоровски Карпош„-улца „ Христијан Тодоровски Карпош-„спој на улица
„Христијан Тодоровски Карпош„ со крак од улица„.Борис Кидрич„-спој на крак од улица.
„Борис Кидрич „со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со улица
„Маршал Тито„- улица „Маршал Тито„-спој на улица „Маршал Тито„со пат за Голак-пат за
Голак-граница на ГУП
III.Трета зона ги опфаќа:
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-Населба „Басарица“
Трета зона прва подзона опфаќа
-Населба „Звегорска Река“
Трета зона втора подзона опфаќа
1) Населба „Стрелиште“
2) Линија 1) Спој на граница на ГУП со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој на улица“ Иво
Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица“Миче Ацев“ -спој на улица “Мирче Ацев“ со улица
“Ванчо Прке“ –улица“Ванчо Прке“-спој на улица“Ванчо Прке“ со улица“Брегалничка“ -спој на
улица“Брегалничка“ со улица “Илинденска“-улица “Илинденска“-спој на улица“Илинденска
“со улица “Острец“-улица“Острец“-спој на улица “Острец“ со улица“Маршал Тито“.
Линија 2) Спој на граница на ГУП со улица “Видиео Смилевски Бато“ -спој на ул“Видиео
Смилевски Бато“ со улица“Христијан Тодоровски Карпош“-улица“ Христијан Тодоровски
Карпош“спој на улица“Христијан Тодоровски Карпош“ со крак од улица“Борис Кидрич“-спој
на крак од улица“Борис Кидрич“со ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек
Грозданец со улица “Маршал Тито“.
Член 4
За пазарна вредност на градежно земјиште во прва зона се зема 20 евра , за прва зона прва
подзона ,втора зона и втора зона прва подзона се зама 15 евра ,а за трета зона,трета зона
прва подзона и трета зона втора подзона се зема 10 евра по метар квадратен според среден
курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 5
За пазарна вредност на градежно земјиште во населени места во Општина Делчево
се зема за с.Габрово и с.Звегор по 300 денари за м2 , за с.Тработивише по 180 денари за
м2, за с.Вирче ,с.Град и с.Стамер по 150 денари за м2 ,за с.Полето и с.Очипала по 100
денари за м2 и за сите останати по 45 денари за м2.
Член 6
Доколку градежното земјиште се наога во подрачје каде нема донесено Детален
урбанистички план а се наоѓа во Генерален урнабнистички план на град Делчево вредноста
се намалува од 40% до 70% во зависност од близината на деталниот урбанистички план
,близината на населеното место , поврзаност со инфраструктура и големината на
површината.
Член 7
За пазарна вредност на земјоделско земјиште по м2 се зема:
Р.Б

Класа на земјиштето

Вид на
земјиште
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Нива

40,00

35,00

33,00

28,00

25,00

20,00

15,00

10,00

2.

Ливада

35,00

28,00

22,00

18,00

14,00

11,00

9,00

7,00

3.

Овошна
градина

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

18,00

15,00
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4.

Пасиште

15,00

12,00

10,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

5.

Шума

35,00

30,00

25,00

20,00

18,00

15,00

12,00

9,00

Член 8
Отстапување на одредени цени на земјоделското земјиште може да се врши од страна на
Проценувачите во следниве случаи:
а) Зголемување , но не повеке од 50% во зависност од
- близина на населено место
- поврзаност со инфраструктура
б) Намалување , но не повеке од 50% во зависност од :
- оддалеченост од населено место
- непристапност на пат
- големина на површина
- за шумите и овошните насади од состојбите на истите

Член 9
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 10
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката со број 07-486/1 од
22.02.2013 година.
Член 11
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 1097/1
05.06.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-7Врз 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 16. редовна седница, одржана на ден 05.06.2014 година,
донесе

ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за Урбана
единица 2 , дел од Блок 2,7- ,,Централно градско подрачје ,, со опфат од 1,6 ха Делчево - измена и дополна

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифака Иницијатива за изработка на Детален
урбанистички план за Урбана единица 2 дел од Блок 2,7- ,,Централно градско подрачје ,, со
опфат од 1,6 ха - Делчево - измена и дополна
Член 2
Иницијативата произлегува од новонастаната потребата на Инвеститорот за
зголемување на површината за градење на објектот.
Член 3
Иницијативата се однесува на изработка на Детален урбанистички план за Урбана
единица 2, дел од Блок 2,7- ,,Централно градско подрачје ,, со опфат од 1,6 ха - Делчево измена и дополна граници на минимално предвиден опфат:
•
•
•

југоисточна граница на к.п. бр. 7563 до улица ,, Солунска,,
на југ по ул,, Солунска до спој со ул,, М Тито па до мост на еденк спој со северна
граница на к.п. бр.7951 и к.п. 7952 до кеј на Р Брегалница
кон север по кеј на Р Брегалница до мост и спој со источна граница на к.п.7563
Член 4

Иницијативата се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
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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- 1098/1
05.06.2014 година
Делчево

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

-8Врз 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 ........ редовна седница, одржана на ден 05.06.2014 година
донесе

ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за една
градежна парцела во Урбана единица 1 дел од Блок 1,3 за г.п. бр. к.п. Бр. 5589 ул. ,, Г
Прличев,, бр,13 - Делчево измена и дополна 2014-2019 г

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифака Иницијатива за изработка на Детален урбанистички
план за една градежна парцела во Урбана единица 1 дел од Блок 1,3 за г.п. бр. к.п. Бр. 5589
ул. ,, Г Прличев,, бр,13 - Делчево измена и дополна 2014-2019 г
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Член 2
Иницијативата произлегува од новонастаната потребата на Инвеститорот за зголемување
на површината за градење на објектот.

Член 3
Иницијативата се однесува на изработка на Детален урбанистички план за една градежна
парцела во Урбана единица 1 дел од Блок 1,3 за г.п. бр. к.п. Бр. 5589 ул. ,, Г Прличев,, бр,13
- Делчево измена и дополна 2014-2019 г за минимално потребен опфат од 419 м2.
граници на минимално предвиден опфат:
•
•
•
•

од угозапад и северозапад огранишена со изведена пристапна улица
од југоисток со к.п. Бр5590 и к.п. бр.5591
североисто к.п.бр. 5593
и северозапад кон улица к.п. 5595
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- 1099/1
05.06.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-9Врз основа член 17 став 3 од Законот за јавни претпријатија (“Сл.весник на РМ” 38/96,
40/2003, 49/2006 и 22/2007) и член 22 став 1 алинеја 31 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), а по поднесено Барање за разрешување на
член на УО на ЈПКД „Брегалница“ бр.07-987/1 од 23.05.2014 година, поднесено од страна на
Мира Стојчевска,Советот на Општина Делчево на својата 16.редовна седница, одржана на
05.06. 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување на член на Управниот одбор
на ЈПКД “Брегалница”-Делчево

I.Се разрешува Мира Стојчевска од член на Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево.
II. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Делчево.

Број 07- 1100/1
05.06.2014 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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Врз основа член 17 од Законот за јавни претпријатија (“Сл.весник на РМ” 38/96, 40/2003,
49/2006 и 22/2007) и член 22 став 1 алинеја 31 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),Советот на Општина Делчево на својата 16.
седница одржана на ден 05.06. 2014 година,донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на член на Управниот одбор
на ЈПКД “Брегалница”-Делчево
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I.Методи Толевски се именува за член на Управниот одбор на ЈПКД “Брегалница”-Делчево,
за периодот до истекот на мандатот на целиот Управен одбор, т.е. до 31.05.2017 година.
II. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Делчево.
Број 07- 1101/1
05.06.2014 година
Делчево

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

СОДРЖИНА
Име на акт

Р.бр.

-1-2-3-4-5-6-

-7-

Решение за објавување акти од 16. Седница на Советот на
Општина Делчево
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
комунален ред на Општина Делчево и мерки за нејзино
спроведување
Одлука за утврдување на висината на комуналните такси во
Општина Делчево
Одлука за долгорочно домашно задолжување на Oпштина
Делчево во рамки на Проектот за одобрување на општинските
услуги (MSIP)
Одлука за краткорочно домашно задолжување на Општина
Делчево
Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна
вредност на недвижен имот , утврдување на пазарна вредност
на градежно земјиште за град Делчево и населени места во
Општина Делчево и утврдување на пазарна вредност на
недвижности и права на земјоделско земјиште
Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка на Детален
урбанистички план за Урбана единица 2 , дел од Блок 2,7,,Централно градско подрачје ,, со опфат од 1,6 ха - Делчево измена и дополна

-8-

Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка на Детален
урбанистички план за една градежна парцела во Урбана
единица 1 дел од Блок 1,3 за г.п. бр. к.п. Бр. 5589 ул. ,, Г
Прличев,, бр,13 - Делчево измена и дополна 2014-2019 г

-9-

Решение за разрешување на член на Управниот одбор
на ЈПКД “Брегалница”-Делчево
Решение за именување на член на Управниот одбор

-10- на ЈПКД “Брегалница”-Делчево
-11-
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