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Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува:
Одделение за човечки ресурси,
Правни и општи работи

Ноември, 2014

-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 31.10.2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 20. 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 20.седница која се одржа на ден 30.10.2014 година и тоа:

1.Одлука за измени и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Делчево за 2014 година;
2.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација со намена А-4 на лицето Фиданчо Симовски;

во

урбанистичко-планска

3.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација на лицето Раде Манасиевски;

објект

во

урбанистичко-планска

4.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација на лицето Наташа Атанасова;

објект

во

урбанистичко-планска

5.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација со намена Б-1 на лицето Митко Ангеловски;

во

урбанистичко-планска

6.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Љупчо Стојчевски;
7.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Ленка Димитровска;
8.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Бранко Стаменков;
9.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација-станбена куќа на лицето Павле Георгиевски;

во

урбанистичко-планска

10.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација-гаража на лицето Крум Стоиловски;

во

урбанистичко-планска

објект

11.Одлука за вклопување на бесправно-изграден помошен објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Ѓорѓија Мулачки;
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.2
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

12.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација-помошен објект на лицето Ванчо Пешовски;

во

урбанистичко-планска

13.Одлука за вклопување на бесправно-изграден помошен објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Митко Бојчовски;
14.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација-гаража на лицето Митко Бојчовски;

објект

во

урбанистичко-планска

15.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација на лицето Иле Јовчев;

објект

во

урбанистичко-планска

16.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект со намена Б1 во урбанистичкопланска документација на лицето Иле Јовчев;
17.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација-помошен објект на лицето Бистра Ѓеорѓиевска;

во

урбанистичко-планска

18.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација-гаража на лицето Бистра Ѓеорѓиевска;

во

урбанистичко-планска

објект

19.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација со намена Б1 зграда 4 на лицето Ванчо Ѓеорѓиевски;
20.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект зграда број 6 на лицето Ванчо Ѓеорѓиевски;
21.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во
документација-гаража зграда број 2 на лицето Киро Димитровски;

урбанистичко-планска

22.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во
документација-гаража зграда број 3 на лицето Киро Димитровски;

урбанистичко-планска

23.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект
документација-станбена куќа на лицето Ивица Манасиевски;

во

урбанистичко-планска

24.Одлука за вклопување на бесправно-изграден
документација на лицето Ивица Манасиевски;

во

урбанистичко-планска

објект

25.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа за учебната 2013/2014 на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
26.Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за учебната 2014/2015 на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;

27.Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево;

28.Одлука за определување на месец април за месец на јавното здравје;
29.Одлука за формирање на Координативно тело за акција АПРИЛ-месец на јавното
здравје;
30.Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на ДУП на Централно градско
подрачје Урбана единица 2, блок 2.2 – урбан модул М1, Делчево измена и дополна 20142019;
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.3
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

31.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево;
32.Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план
Индустриска и сервисна зона-Север за УЕ 1 дел од блок 1.2-измена и дополна 2014-2019 со
опфат 6,5 ха Делчево;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 08-2107/1
31.10.2014 година
Делчево
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански ,с.р.

-2Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Фиданчо Симовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-710 од 17.08.2011 година, од страна на Фиданчо Симовски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 1969,КО Очипала,
м.в.Дуовска маала, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор
од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.4
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2069/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-3Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20.редовна седница, одржана на ден30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Раде Манасиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-627 од 16.08.2011 година, од страна на Раде Манасиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 6001/1,КО Звегор, населба
Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.5
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2070/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-4Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Наташа Атанасова

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-815 од 19.08.2011 година, од страна на Наташа Атанасова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 772/2 КО Чифлик, м.в.Голем
Рид, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански
опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.6
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2071/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-5Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена Б1 во урбанистичко-планска
документација на лицето Митко Ангеловски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2287 од 02.09.2011 година, од страна на Митко Ангеловски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена Б1, изграден на КП број 4051, КО Град, м.в.Град,
Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.7
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2072/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-6Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Љупчо Стојчевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1055 од 25.08.2011 година, од страна на Љупчо Стојчевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 3742,КО Ветрен,
м.в.Бела Река, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.8
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2073/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-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 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Ленка Димитровска

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1342 од 29.08.2011 година, од страна на Ленка Димитровска, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП бр. 2321 и КП
бр.5008/1, КО Делчево, м.в.Гaбровчица, Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.9
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2074/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-8Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 2, од Правилникот за изменување и дополнување
на 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа во
урбанистичко-планска документација на лицето Бранко Стаменков

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-776 од 18.08.2011 година, од страна на Бранко Стаменков, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 2958,КО Илиово,
м.в.Белите Камења, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор
од плански опфат 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.27 | 03.11.2014 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- 2075/1
30.10.2014 година
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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
станбена куќа на лицето Павле Георгиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1396 од 29.08.2011 година, од страна на Павле Георгиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 8369/1, КП број 8369/2 и КП
број 9040, КО Делчево, на улица “Плачковица“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот стеснување на дел од
коловозот на улица Плачковица 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.11
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2076/1
30.10.2014 година
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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
гаража зграда број 2 на лицето Крум Стоиловски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-696 од 16.08.2011 година, од страна на Крум Стоиловски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража зграда број 2, изграден на КП број 8990/5, КО Делчево, на
улица “Вера Јоциќ“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на улица Вера Јоциќ 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.27 | 03.11.2014 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- 2077/1
30.10.2014 година
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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Ѓорѓија Мулачки

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2009 од 01.09.2011 година, од страна на Ѓорѓија Мулачки, а кое се однесува на
бесправно изграден помошен објект, изграден на КП број 5694, КП број 5687 и КП број 5695,
КО Делчево, на улица “Рударска“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека
може да се изврши стеснување на улица Рударска и стеснување на пристапна патека 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.13
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2078/1
30.10.2014 година
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 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 20. редовна седница, одржана на ден30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Ванчо Пешовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2500 од 03.09.2011 година, од страна на Ванчо Пешовски, а кое се однесува на
бесправно изграден помошен објект, изграден на КП број 5443, КО Делчево, на улица
“Пролетерска“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на тротоарот на улица Пролетерска 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.14
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2079/1
30.10.2014 година
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 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Митко Бојчовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-527 од 10.08.2011 година, од страна на Митко Бојчовски, а кое се однесува на
бесправно изграден помошен објект, изграден на КП број 8886/2 и КП број 8886/1, КО
Делчево, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може
да се изврши стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет Звегорска Река 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.15
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2080/1
30.10.2014 година
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 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
гаража на лицето Митко Бојчовски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-527 од 10.08.2011 година, од страна на Митко Бојчовски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 8886/1 и КП број 8886/2, КО Делчево,
во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет Звегорска Река и 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.27 | 03.11.2014 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- 2081/1
30.10.2014 година
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 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект помошен објект во урбанистичкопланска документација на лицето Иле Јовчев

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1448 од 29.08.2011 година, од страна на Иле Јовчев, а кое се однесува на бесправно
изграден објект помошен објект, изграден на КП број 4048,КО Град, м.в.Долни Ливади,
Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и
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.27 | 03.11.2014 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- 2082/1
30.10.2014 година
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 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 20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена Б1 во урбанистичко-планска
документација на лицето Иле Јовчев

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1450 од 29.08.2011 година, од страна на Иле Јовчев, а кое се однесува на бесправно
изграден објект со намена Б1, изграден на КП број 4048 и КП бр.4047,КО Град, м.в.Долни
Ливади, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански
опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.18
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2083/1
30.10.2014 година
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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект на лицето Бистра Ѓеоргиевска

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2257 од 02.09.2011 година, од страна на Бистра Ѓеоргиевска, а кое се однесува на
бесправно изграден помошен објект, изграден на КП број 8856, КО Делчево, во населба
Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши
стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет Звегорска Река 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.27 | 03.11.2014 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- 2084/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-18Врз 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
гаража на лицето Бистра Ѓеоргиевска

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2257 од 02.09.2011 година, од страна на Бистра Ѓеоргиевска, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 8856, КО Делчево, во населба
Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши
стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет Звегорска Река 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.20
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 2085/1
30.10.2014 година
Делчево
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 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
со намена Б1 зграда број 4 на лицето Ванчо Ѓеоргиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1504 од 29.08.2011 година, од страна на Ванчо Ѓеоргиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена Б1 зграда број 4, изграден на КП број 7690, КП број
7692/1 и КП број 9038, 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.21
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 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- 2086/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.22
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-20Врз 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
помошен објект зграда број 6 на лицето Ванчо Ѓеоргиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1505 од 29.08.2011 година, од страна на Ванчо Ѓеоргиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден помошен објект зграда број 6, изграден на КП број 7690, КО Делчево, на
улица “Ванчо Прќе“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се
изврши прекинување на тротоарот на улица Ванчо Прќе во ДУП на град Делчево и истиот
може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 2087/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.23
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-21Врз 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
гаража зграда број 2 на лицето Киро Димитровски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1019 од 24.08.2011 година, од страна на Киро Димитровски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража зграда број 2, изграден на КП број 6453/1 и КП број
6453/2, КО Делчево, на улица “Плачковица“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот на улица Плачковица во ДУП
на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 07- 2088/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.24
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-22Врз 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 редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
гаража зграда број 3 на лицето Киро Димитровски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1019 од 24.08.2011 година, од страна на Киро Димитровски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража зграда број 3, изграден на КП број 6453/1 и КП број
6453/2, КО Делчево, на улица “Плачковица“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот на улица Плачковица во ДУП
на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 07- 2089/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.25
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-23Врз 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014
година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација
станбена куќа на лицето Ивица Манасиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-629 од 16.08.2011 година, од страна на Ивица Манасиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 6011/1/1 и КП број 6011/2, КО
Звегор, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може да
се изврши стеснување на регулација на река Звегорска во ДУП за локалитет Звегорска Река
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- 2090/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.26
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-24Врз 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 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 20. редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект помошен објект во урбанистичкопланска документација на лицето Ивица Манасиевски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-628 од 16.08.2011 година, од страна на Ивица Манасиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП број 5996,КО Звегор, населба
Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 07- 2091/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.27
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-25Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана на ден
30.10.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
за работа за учебната
2013/2014 на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа за учебната 2013/2014 на ОЈУДГ „Весели
Цветови“ - Делчево.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.

Број 07- 2092/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.28
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-26Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана на ден
30.10.2014година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма
за работа за учебната
2014/2015 на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево

1. Се усвојува Годишната програма за работа за учебната 2014/2015 на ОЈУДГ „Весели
Цветови“ - Делчево.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.

Број 07- 2093/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.29
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-27Врз основа на член 36 став 1 т.13 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана на 30.10.
2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево

1. Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот на
Полициската станица од општа надлежност-Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
општина Делчево“.
3. Заклучокот со Извештајот да се достави до:
- Министерот за внатрешни работи на РМ;
- Народниот правобранител на РМ.

Број 07- 2094/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-28Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013, а
согласно поднесеното Барање/Иницијатива од страна на Комисијата за еднакви можности
помеѓу мажите и жените бр.07-1922/1 од 10.10.2014 година, Советот на Општина Делчево,
својата редовна 20. седница одржана на ден 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на месец април
за месец на јавното здравје

Член 1
Се определува месец април за месец на јавното здравје во општина Делчево.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 07- 2095/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.8 | 07.06.2013 година
Страна бр.31
Службен гласник на Општина Делчево | Бр.27 | 03.11.2014 година

-29Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и
член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013, а
согласно поднесеното Барање/Иницијатива од страна на Комисијата за еднакви можности
помеѓу мажите и жените бр.07-1922/1 од 10.10.2014 година, Советот на Општина Делчево,
својата редовна 20. седница одржана на ден 30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Координативно тело за акција
АПРИЛ-месец на јавното здравје

Член 1
Се формира Координативно тело за акција АПРИЛ-месец на јавното здравје.

Координативно тело за акција АПРИЛ-месец на јавното здравје е составено од 13 членови и тоа:

Членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените:
1.Благица Јочевска
2.Радмила Ивановска Цветковска
3.Ана Ситновска
4.Славица Димитрова
5.Горан Трајковски
6.Тони Начевски
Претставници на општинските воспитно-образовни институции:

1.Сашко Ивановски-Директор на ООУ „Ванчо Прке“
2.Валентина Михаиловска-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“
3.Билјана Петровска-ВД на СОУ „М.М.Брицо“
4.Тони Ивановски-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“
Претставник на Центар за јавно здравје- Кочани, РЕ Делчево:
1. Примариус д-р Јелица Стојковска
Претставници на НВО

1.Голубинка Анастасова-Општинска организација на пензионери
2.Виолета Арсова-Општинска организација на пензионери
3. Антонио Димитровски-Демократска младина на Македонија
Претставник ЕЛС Делчево
1. Сузана Петровска
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Член 2
Членовите на Координативното тело за акција АПРИЛ-месец на јавното здравје имаат мандат од две
години.
Член 3
Координативното тело има за задача да ги спроведе активностите предвидени во Акцискиот план за
месец Април, месец на јавното здравје во координација со Градоначалникот на општина Делчево и
институциите одговорни за унапредување на јавното здравје на граѓаните во општина Делчево.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево.

Број 07- 2096/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-30Врз 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
20.редовна седница, одржана на ден 30.10.2014 година донесе

ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план на Централно градско
подрачје Урбана единица 2,блок 2.2 – урбан модул М1 , Делчево измена и дополна 2014-2019 г

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифака Иницијативата за изработка Детален урбанистички план на
Централно градско подрачје Урбана единица 2,блок 2.2 – урбан модул М1 , Делчево измена и
дополна 2014-2019 г
Член 2
Иницијативата произлегува од новонастаната потребата на Група граѓани за вградување на новите
законски нормативи и стандарди со цел задоволување на потребите со намена :

1. А1 (домување на станбени куќи)
2. А2 (домување на станбени згради)
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3. Б1 (мали комерцијални и деловни намени)
4. В3 (култура)
Член 3
Одлуката се однесува за прифаќање на Иницијативата за изработка Детален урбанистички план на
Централно градско подрачје Урбана единица 2,блок 2.2 – урбан модул М1 , Делчево измена и
дополна 2014-2019 г за минимално потребен опфат од 2,21ха.
Граници на минимално предвиден опфат:
Од мост на река Брегалница кон североисток по осовина на улица ,,Методи Митевски Брицо,, до
крстосница на улица ,,Никола Јонков Вапцаров,, кон северозапад до крстосница со улица,,Светозар
Маркоиќ,, и на југ по осовина на улица ,,Светозар Марковиќ,, до мост на река Брегалница.
Намена:

5. А1 (домување на станбени куќи)
6. А2 (домување на станбени згради)
7. Б1 (мали комерцијални и деловни намени)
8. В3 (култура)
Член 4
Одлуката 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 ЗабелешкаИзјава дедена во Барањето

Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Делчево,,.

Број 07- 2097/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-31Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана
на ден 30.10.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
за работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“ 2013/2014

1.

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“
2013/2014 година;

2.

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

Број 07- 2098/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-32Врз основа на член 17-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени
на истиот ( „Сл.весник на РМ“ 51/05; 137/07; 91/09 ; 124/10;18/11 ; 55/13 ; 144/12 ,163/13 и
42/14 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана на ден
30.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план Индустриска и
сервисна зона – Север- за Урбана единица 1 дел од Блок 1,2 – измена и дополна 20142019 г- со опфат од 6,5 ха - Делчево

Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифаќа Иницијативата за изработка Детален урбанистички
план Индустриска и сервисна зона – Север - за Урбана единица 1 дел од Блок 1,2 – измена
и дополна 2014-2019 г- со опфат од 6,5 ха - Делчево.
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Член 2
Иницијативата произлегува од новонастаната потребата за формирање на градежни
парцели ии површини согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање ( Сл Весник на РМ бр. 63/12,126/12,19/13,167/13 и 37/14) и Законот за
урбанистичко и просотрно планирање и измени на истиот ( Сл.в. на РМ 51/05; 137/07; 91/09 ;
124/10; 18/11 ; 55/13 ; 144/12 ,163/13 и 42/14).
Член 3
Одлуката се однесува на изработка Иницијативата за изработка на Детален урбанистички
план Индустриска и сервисна зона – Север - за Урбана единица 1 дел од Блок 1,2 – измена
и дополна 2014-2019 г- со опфат од 6,5 ха - Делчево.
граници на минимално предвиден опфат:




на југозапад по магистрална улица - Булевар Македонија
североисток – по новопроектирана сервисна
северозапад по новопроектирана собирна улица



Член 4
Одлуката за прифакање на 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 дадена во Барањето.

Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Делчево,,.
Број 07- 2099/1
30.10.2014 година
Делчево
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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СОДРЖИНА
Р.бр.

-1-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

Име на акт

Архивски број

Решение за објавување акти од 20. седницана Советот на
Број 08-2107/1
Општина Делчево
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
Број 07- 2069/1
намена А4-викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Фиданчо Симовски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект
станбена куќа во урбанистичко-планска документација на
лицето Раде Манасиевски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект
станбена куќа во урбанистичко-планска документација на
лицето Наташа Атанасова
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
намена Б1 во урбанистичко-планска документација на
лицето Митко Ангеловски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
намена А4-викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Љупчо Стојчевски
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
намена А4-викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Ленка Димитровска
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
намена А4-викенд куќа во урбанистичко-планска
документација на лицето Бранко Стаменков
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација станбена куќа на
лицето Павле Георгиевски

4,5

5,6

Број 07- 2071/1

6,7

Број 07- 2072/1

7,8

Број 07- 2073/1
8,9

Број 07- 2074/1
9,10

Број 07- 2075/1
10,11

Број 07- 2076/1
11,12

Број 07- 2077/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на
лицето Ѓорѓија Мулачки

Број 07- 2078/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на
лицето Ванчо Пешовски

Број 07- 2079/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на
лицето Митко Бојчовски

Број 07- 2080/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во

2,3,4

Број 07- 2070/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација гаража зграда број 2
на лицето Крум Стоиловски

-14- урбанистичко-планска документација гаража на лицето

Страна
бр.

12,13

13,14

14,15

15,16

Број 07- 2081/1

16,17
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Митко Бојчовски

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект
помошен објект во урбанистичко-планска документација
на лицето Иле Јовчев

Број 07- 2082/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со
намена Б1 во урбанистичко-планска документација на
лицето Иле Јовчев

Број 07- 2083/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект на
лицето Бистра Ѓеоргиевска

Број 07- 2084/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација гаража на лицето
Бистра Ѓеоргиевска

Број 07- 2085/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација со намена Б1 зграда
број 4 на лицето Ванчо Ѓеоргиевски

Број 07- 2086/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација помошен објект
зграда број 6 на лицето Ванчо Ѓеоргиевски

Број 07- 2087/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација гаража зграда број 2
на лицето Киро Димитровски

Број 07- 2088/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација гаража зграда број 3
на лицето Киро Димитровски

Број 07- 2089/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
урбанистичко-планска документација станбена куќа на
лицето Ивица Манасиевски

Број 07- 2090/1

Одлука за вклопување на бесправно изграден објект
помошен објект во урбанистичко-планска документација
на лицето Ивица Манасиевски

Број 07- 2091/1

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај
2013/2014 на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево
Заклучок за усвојување на Годишната програма
за работа за учебната 2014/2015 на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево
Заклучок за усвојување на Извештајот за јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево
Одлука за определување на месец април за месец на
јавното здравје

17,18

18,19

19,20

20,21

21,22

23

24

25

26

27

-25- за работа за учебната

Број 07- 2092/1

28

-26-

Број 07- 2093/1

29

Број 07- 2094/1

30

Број 07- 2095/1

31

-27-28-
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-29-

-30-

-31-

-32-11-

Одлука за формирање на Координативно тело за акција
АПРИЛ-месец на јавното здравје
Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка
Детален урбанистички план на Централно градско
подрачје Урбана единица 2,блок 2.2 – урбан модул М1 ,
Делчево измена и дополна 2014-2019 г
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за
работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“ 2013/2014
Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка
Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона
– Север- за Урбана единица 1 дел од Блок 1,2 – измена и
дополна 2014-2019 г- со опфат од 6,5 ха - Делчево
СОДРЖИНА

Број 07- 2096/1

32,33

Број 07- 2097/1
33,34

Број 07- 2098/1

Број 07- 2099/1

35

35,36

37,38 и 39
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