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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 22.08.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 18. 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 18.седница која се одржа на ден 21.08.2014 година и тоа:
1. Одлука за одземање на мандат на член на Советот на Општина Делчево;
2. Одлука за кофинансирање на проект „Прочистителна станица за отпадни води со систем
за доведување на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“;
3. Одлука за избор на проект „Прочистителна станица за отпадни води со систем за
доведување на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“;
4. Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-449/1 од 08.07.2014;
5. Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од шесто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-450/1 од 08.07.2014;
6. Мислење за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од деветто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево бр.03-451/1 од 08.07.2014
7. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за квартал 2;
8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација станбена куќа (зграда број 4) на лицето Фејзулов Невзат;
9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација станбена куќа (зграда број 3) на лицето Фејзулов Невзат;
10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација доградба на станбена куќа (зграда број 1) на лицето Фејзулов Мевлут;
11. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација станбена куќа (зграда број 1) на лицето Зоран Ивановски;
12. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација гаража (зграда број 2) на лицето Зоран Ивановски;
13. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација со намена А4 викенд куќа (зграда број 1) на лицето Драгица Петровска;
14. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација со намена А4 викенд куќа (зграда број 1) на лицето Ванчо Велинов;
15. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација со намена Г4 Славе Стоилов;
16. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект (зграда број 2) на лицето Мирко Стаменовски;
17. Одлука за определување на име на Спортско рекративниот центар во град Делчево;
18. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект на лицето Добрин Трајков;
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.2
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

19. Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање паралелки со
помал број на ученици;

20. Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со
помал број на ученици;
21. Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-за отуѓување на дрвени и метални
врати и прозори, олуци, старо стакло од врати и прозори и салонитни и лимени табли;
22. Одлука за давање согласност на ООУ “Св.Климент Охридски“-Делчево за формирање
паралелки со помал број на ученици;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-1564/1
22.08.2014 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година
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Врз основа на член 46 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 18.редовна седница, одржана на ден
21.08. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
за одземање на мандат
на член на Советот на Општина Делчево
Член 1
Со ова одлука се одзема мандатот на Соња Аврамовска, член на Советот на Општина
Делчево, избрана од листата на коалицијата „Сојуз за иднината“.
Одлуката за одземање на мандат се донесува поради неоправдано отсуство на 15, 16 и 17тата седница на Советот на Општина Делчево, со што е исполнет условот предвиден во
член 46 став 3 од Законот за локална самоуправа.
Мандатот на членот на Советот престанува со денот на одржувањето на седницата, т.е.
заклучно со 21.08.2014 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 07-1535/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.4
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-3Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ”
бр.5/02), а во согласност со програмата за рамномерен регионален развој за 2014 година,
Советот на општина Делчево, на својата 18. Седница одржана на ден 21.08. 2014 година,
донесе

ОДЛУКА
За кофинансирање на проект „Прочистителна станица за отпадни води со систем за
доведување на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“

Член 1
Со оваа одлука се определува износот на средствата за сопствено учество на
Општина Делчево за проектот „Прочистителна станица за отпадни води со систем за
доведување на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“
Проектот ќе биде поднесен до Канцеларијата за управување со речниот слив на река
Брегалница.

Член 2
За спроведување на овој проект општина Делчево се обврзува да обезбеди 16.7 % од
вкупниот буџет на проектот „Прочистителна станица за отпадни води со систем за
доведување на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“
Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општина Делчево
за 2015 година.
Остатокот од средствата од 83,3% ќе бидат обезбедени од донаторот преку проектот
за „Управување со речниот слив на Брегалница“ (Мали инфраструктурни проекти)

Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Делчево”.
Број 07-1536/1
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.5
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-4Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ”
бр.5/02), а во согласност со Програмата за рамномерен регионален развој за 2014 година,
Советот на општина Делчево на својата 18. седница одржана на ден 21.08.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
За избор на проект „Прочистителна станица за отпадни води со систем за доведување
на отпадните води во Зимски туристички центар Голак“
Член 1
Со оваа одлука се определува приоритетот на Општина Делчево за аплицирање на
проектот „Прочистителна станица за отпадни води со систем за доведување на
отпадните води во Зимски туристички центар Голак“.
Проектот ќе биде поднесен до Канцеларијата за управување со речниот слив на река
Брегалница (Мали инфраструктурни проекти).
Член 2
За спроведување на овој проект општина Делчево спроведе две форумски сесии на
кои форумски сесии од страна на присутните граѓани како приоритет беше избран проектот
„Прочистителна станица за отпадни води со систем за доведување на отпадните води
во Зимски туристички центар Голак“.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Делчево”.
Број 07-1537/1
21.08. 2014 год.
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.25 | 22.08.2014 година

-5Врз 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 18.редовна седница,
одржана на ден 21.08.2014 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.03-449/1 од 08.07.2014
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.03-449/1 од 08.07.2014 година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.

Број 07-1538/1
21.08. 2014 год.
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.25 | 22.08.2014 година

-6Врз 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 18.редовна седница,
одржана на ден 21.08. 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.03-450/1 од 08.07.2014

1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за реализација на
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од шесто одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево бр.03-450/1 од 08.07.2014 година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-1539/1
21.08. 2014 год.
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.8
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-7Врз 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 18.редовна седница,
одржана на ден 21.08. 2014 година, го дава следното
МИСЛЕЊЕ
на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од деветто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево
бр.03-451/1 од 08.07.2014
1.Советот на Општина Делчево дава позитивно Мислење на Програмата за реализација на
ученичка екскурзија низ РМ за ученици од деветто одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево бр.03-451/1 од 08.07.2014 година.
2. Мислењето да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево.
Број 07-1540/1
21.08. 2014 год.
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.25 | 22.08.2014 година

-8Врз 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 18.редовна седница, одржана на ден
21.08. 2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 2
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за квартал 2, за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.
Број 07-1541/1
21.08. 2014 год.
Делчево

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

-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 18. редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
станбена куќа (зграда број 4) на лицето Фејзулов Невзат
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-557 од 12.08.2011 година, од страна на Фејзулов Невзат и Фејзулов Мевлут, а кое се
однесува на бесправно изграден објект станбена куќа (зграда број 4), изграден на КП број
8116, КО Делчево, на улица “Брегалничка“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот на улица Брегалничка во
ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.10
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1542/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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 18.редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
станбена куќа (зграда број 3) на лицето Фејзулов Невзат

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-557 од 12.08.2011 година, од страна на Фејзулов Невзат и Фејзулов Мевлут, а кое се
однесува на бесправно изграден објект станбена куќа (зграда број 3), изграден на КП број
8116, КО Делчево, на улица “Брегалничка“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот на улица Брегалничка 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.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.11
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1543/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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 18.редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
доградба на станбена куќа (зграда број 1) на лицето Фејзулов Мевлут

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-557 од 12.08.2011 година, од страна на Фејзулов Невзат и Фејзулов Мевлут, а кое се
однесува на бесправно изграден објект доградба на станбена куќа (зграда број 1), изграден
на КП број 8116, КО Делчево, на улица “Брегалничка“ во Делчево, Советот на Општина
Делчево констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот на улица
Брегалничка во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.12
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1544/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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
18.редовна седница, одржана на ден 21.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација станбена куќа (зграда број 1) на лицето Зоран Ивановски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1184 од 26.08.2011 година, од страна на лицето Зоран Ивановски, а кое се однесува
на бесправно изграден објект станбена куќа (зграда број 1), изграден на КП број 2542, КО
Делчево, м.в. Бакина Ливада, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да
се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.13
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1545/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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 18.
редовна седница, одржана на ден 21.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација гаража (зграда број 2) на лицето Зоран Ивановски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1183 од 26.08.2011 година, од страна на лицето Зоран Ивановски, а кое се однесува
на бесправно изграден објект гаража (зграда број 2), изграден на КП број 2542, КО Делчево,
м.в. Бакина Ливада, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.14
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.15
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1546/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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
18.редовна седница, одржана на ден 21.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација со намена А4-викенд куќа (зграда број 1) на лицето Драгица Петровска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1190 од 26.08.2011 година, од страна на лицето Драгица Петровска, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа (зграда број 1), изграден
на КП број 3503, КО Делчево, м.в.Брежје, Советот на Општина Делчево констатира дека
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.16
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1547/1
21.08. 2014 год.
Делчево
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 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 18.
редовна седница, одржана на ден 21.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација со намена А4-викенд куќа (зграда број 1) на лицето Ванчо Велинов

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1490 од 29.08.2011 година, од страна на лицето Ванчо Велинов, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа (зграда број 1), изграден на КП број
5658/1, КО Звегор, м.в.Село, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да
се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.17
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1548/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-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 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 18.
редовна седница, одржана на ден 21.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска
документација со намена Г4 на лицето Славе Стоилов

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1597 од 31.08.2011 година, од страна на лицето Славе Стоилов, а кое се однесува
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.18
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

на бесправно изграден објект со намена Г4, изграден на КП број 4049 и КП број 4111, КО
Звегор, м.в.Ума, 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 07-1549/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-17Врз 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 18. редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект (зграда број 2) на лицето Мирко Стаменовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-894 од 22.08.2011 година, од страна на Мирко Стаменовски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект (зграда број 2), изграден на КП број 8107/2 и КП
број 8107/3, КО Делчево, на улица “Ванчо Прќе“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши стеснување на тротоарот на улица Ванчо Прќе во ДУП
на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.19
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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 07-1550/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

-18Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфаструктурни објекти („Сл.весник на Република Македонија“ бр.66/04,
55/07,145/2010 и 136/11), а согласно Листата за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и на други инфрастриктурни објекти на подрачјето на општина Делчево,
бр.07-1244/1 од 21.05.2012, доесена од Советот на Општина Делчево и одобрена од
Владата на РМ, како и член 22 став 1 точка 28 од Статутот на општина Делчево („Службен
гласник на општина Делчево бр.15/2013), Советот на општина Делчево на 18. седница
одржана на 21.08.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За определување на име на Спортско рекративниот центар во град Делчево
Член 1
Со Одлуката се определува име на Спортско-рекративниот центар во Делчево, којшто е
определен со Генералниот урбанистички план на град Делчево, а е лоциран во населбата
„Ново Делчево“.
Член 2
На Спортско рекреативниот центар во град Делчево се определува име „Пијанец“ при што
полното име ќе гласи: Спортско рекративен центар „Пијанец“ Делчево.
Член 3
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Делчево“.
Број 07-1551/1
21.08. 2014 год.
Делчево
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.20
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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

-19Врз 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 18. редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
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 12-2218 од 02.09.2011 година, од страна на лицето Добрин Трајков, а кое се однесува
на бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 8665/1 и КП број 8665/2,
КО Делчево, на улица “Маршал Тито“ 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 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 07-1552/1
21.08. 2014 год.
Делчево

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.21
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.22
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-20Врз основа на член 28 од Законот за средно образование – Консолидиран текст ( „Сл.весник
на РМ бр.44/95; 24/96;35/97; 82/99; 29/02; 40/03; 42/03; 67/04; 55/05; 113/05; 35/06; 30/07;
49/07;81/08; 33/10; 116/10; 156/10;18/11; 51/11; 6/12; 100/12 и 24/2013, а согласно Заклучокот
на Училиштниот одбор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево бр.02-43/07 од 07.07.2014 година,
Советот на Општина Делчево, на својата 18.редовна седница, одржана на ден 21.08.2014
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за формирање паралелки со помал
број на ученици

Член 1
Заради намален број на ученици запишани во првиот уписен рок во учебната 2014/2015, во
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево, Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на
парелелки со помал број на ученици од бројот утврден во член 28, став 2 од Законот за
средно образование.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 07-1553/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.23
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-21Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основното образование-Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010;
18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013и 14/2014) Советот на Општина
Делчево, на својата 18. редовна седница, одржана на ден 21.08. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на паралелки со помалку од
24 ученици на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево во учебната 2014/15 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
Општина Делчево“.
Број 07-1554/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.24
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-22Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а
согласно член 77 Статутот на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево и член 22 став 1 точка 35 од
Статутот на Општина Делчево), Советот на Општина Делчево, на својата 18.редовна
седница, одржана на ден 21.08. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“
за отуѓување на дрвени и метални врати и прозори, олуци, старо стакло од врати и
прозори и
салонитни и лимени табли
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за отуѓување
на дрвени и метални врати и прозори, олуци, старо стакло од врати и прозори и салонитни и
лимени табли.
Член 2
Проценката и продажбата на материјалот од член 1 на одлуката ќе ја изврши Комисија која
ќе се формира од страна на директорот на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гланик на
Општина Делчево“.
Број 07-1555/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.25
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

-23Врз основа на член 41 од Законот за основното образование-Консолидиран текст („Службен
весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011;
42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013и 14/2014) и Барањето на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево, бр.07-1506 од 18.08.2014 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 18. редовна седница, одржана на ден 21.08. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици на
ООУ „Св.Климент Охридски“

Член 1
Се дава согласност за формирање на чисти паралелки од 1 до 9 одделние, со помалку од 24
ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2014/15 година, дадени во
Преглед 1 и тоа:
•

•
•

•

•

Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ)
се формираат по 3(три) паралелки во I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII и IX одделние
одделение, односно вкупно 27(дваесет и седум) паралелки од I до IX одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира 1(една) паралелка во I одделение;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се
формира по 1(една) паралелка во I,II, III, VI, VII, VIII I и IX одделение, односно вкупно
7(седум) паралелки од I до и IX одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формира по 1(една) паралелка во I, IV,V,VI, VII(осумгодишно), VII(деветгодишно) и
VIII одделение, односно вкупно 7(седум) паралелки од I до VIII одделение,
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се
формира по 1(една) паралелка во I, IV,V,VI, VII,VIII I и IX одделение, односно вкупно
7(седум) паралелки од I до и IX одделение.
Член 2

Се дава согласност за формирање на паралелки за ученици со посебни потреби, од 1-9
одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2014/15 година, дадени во
Преглед 1-А и тоа:
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ)
се формираат 1(една) паралелка во VI и 2 паралелки во VIII одделение, односно вкупно
3 (три) паралелки од I до и IX одделение;

•

Член 3
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки , од 1-5 одделение, во
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2014/15 година и тоа:
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.26
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Стамер се
формира 1(една) комбинирана паралелка од I, II и III 1(една) комбинирана паралелка од IV
и V одделение или вкупно 2 (две);
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Град се
формира 1 (една) комбинирана паралелка од IV и V одделение;
•

•

•

Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се
формира се формира 1 (една) комбинирана паралелка од II и III одделение и 1
(една) комбинирана паралелка од IV и V одделение, или вкупно 2 (две);
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште
се формира 1 (една) комбинирана паралелка од II и III одделение 1 (една)
комбинирана паралелка од IV и V одделение или вкупно 2 (две) ;
Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Разловци се
формира 1 (една) комбинирана паралелка од IV и V одделение.

Член 4
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки за ученици од 1-5
одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2014/15 година, дадени во
Преглед 2 и тоа:
•

Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се
формира 1 (една) комбинирана паралелка за ученици со посебни потреби од IV и V
одделение.
Член 5

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки за ученици од 1-5
одделение, во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2014/15 година-посебни
паралелки, дадени во Преглед 2-а и тоа:
•

Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се
формира 1 (една) комбинирана паралелка за ученици од III , IV и V одделение.
Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
Општина Делчево“.

Број 07-1556/1
21.08. 2014 год.
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.,

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.27
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.25 | 22.08.2014 година

СОДРЖИНА
Р.бр.
-1-2-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-18-

Име на акт
Решение за објавување акти од 18. Седница на Советот на
Општина Делчево
Одлука за одземање на мандат на член на Советот на Општина
Делчево
Одлука за кофинансирање на проект „Прочистителна станица
за отпадни води со систем за доведување на отпадните води во
Зимски туристички центар Голак“
Одлука за избор на проект „Прочистителна станица за отпадни
води со систем за доведување на отпадните води во Зимски
туристички центар Голак“
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од трето одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево бр.03-449/1 од
08.07.2014
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од шесто одделение при ООУ „Св.Климент
Охридски“ – Делчево бр.03-450/1 од 08.07.2014
Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија
низ РМ за ученици од деветто одделение
при ООУ „Св.Климент Охридски“ – Делчево бр.03-451/1 од
08.07.2014
Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за
извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 2
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација станбена куќа (зграда број
4) на лицето Фејзулов Невзат
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација станбена куќа (зграда број
3) на лицето Фејзулов Невзат
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација доградба на станбена
куќа (зграда број 1) на лицето Фејзулов Мевлут
Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот во
урбанистичко-планска документација станбена куќа (зграда број
1) на лицето Зоран Ивановски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот во
урбанистичко-планска документација станбена куќа (зграда број
2) на лицето Зоран Ивановски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот во
урбанистичко-планска документација со намена А4-викенд куќа
(зграда број 1) на лицето Драгица Петровска
Ослука за вклопување на бесправно изграден објектот во
урбанистичко-планска документација со намена А4-викенд куќа
(зграда број 1) на лицето Ванчо Велинов
Одлука за вклопување на бесправно изграден објектот во
урбанистичко-планска документација со намена Г4 на лицето
Славе Стоилов
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект (зграда
број 2) на лицето Мирко Стаменовски
Одлука за определување на име на Спортско рекративниот

Архивски број
Број 08-1564/1
Број 07-1535/1

Страна
бр.
2,3
4

Број 07-1536/1
5
Број 07-1537/1

6

Број 07-1538/1
7
Број 07-1539/1
8
Број 07-1540/1
9
Број 07-1541/1
10
Број 07-1542/1
10,11
Број 07-1543/1
11,12
Број 07-1544/1
12,13
Број 07-1545/1
13,14
Број 07-1546/1
14,15
Број 07-1547/1
15,16
Број 07-1548/1
16,17
Број 07-1549/1
17,18
Број 07-1550/1
18,19
Број 07-1551/1

19
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-19-20-21-22-

-23-24-

центар во град Делчево
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на лицето
Добрин Трајков
Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици
Одлука за давање на согласнoсот за формирање на паралелки
со помал број на ученици на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“ за
отуѓување на дрвени и метални врати и прозори, олуци, старо
стакло од врати и прозори и салонитни и лимени табли

Одлука за давање на согласнoсот за формирање на
паралелки со помал број на ученици на ООУ „Св.Климент
Охридски“
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