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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 5
30.06.2008 година

Службен гласник на Општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Сектор за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен
и ЛЕР

Јуни 2008

Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на
Општина Делчево, донесува
РЕШЕНИЕ
за објавување на актите од 29-та седница
на Советот на Општина Делчево
И
Да се објават во "Службен гласник на Општина Делчево"
актите што Советот на Општина Делчево ги донесе на својата
редовна 29.седница, одржана на ден 27.06.2008 година и тоа:
1.План за управување со отпадот во општина Делчево за
периодот 2008 - 2012 година со Заклучок за усвојување ;
2.Програма за управување со отпадот во општина Делчево за
2008 година со Заклучок за усвојување.
3.Одлука за преотстапување на реализација на Договор за
доделување на средства.
4.Одлука за поддршка на меѓуопштинска соработка:
5.Одлука за пренамена на средствата во рамките на
одобрениот Буџет на ЕЛС Делчево за 2008 година;
6. Заклучок за усвојување на Извештајот за безбедноста на
подрачјето на општина Делчево и безбедноста на сообраќајот на
патиштата .
7.Нацрт-Одлука за утврдување на нацрт ДУП за дел од
локалитет Милково Брдо - "2" во Општина Делчево;

ИИ
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во "Службен гласник на Општина Делчево"
Број 08-455/1

Градоначалник
30.06.2008 година
Делчево

на Општина Делчево
Мирко Иванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 13 од Законот за Локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
29. редовна седница, одржана на ден 27.06.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Планот за управување со
отпадот во општина Делчево (2008-2012)

1.Се усвојува Планот за управување со отпадот во општина Делчево
(2008-2012).

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Сл.гласник на Општина Делчево".

Број 07-447/1
27.06. 2008 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 13 од Законот за Локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
29. редовна седница, одржана на ден 27.06.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за управување со
отпадот во општина Делчево за 2008

1.Се усвојува Програмата за управување со отпадот во општина
Делчево за 2008 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Сл.гласник на Општина Делчево".
Број 07-448/1
27.06. 2008 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр.5/2002) и Програмата за дополнување на Програмата за
работа на ЈПКД "Брегалница" бр.0201-104/2 од 26.05.2008 година, Советот на
Општина Делчево, на својата 29. седница, одржана на 27.06. 2008 година,
донесе
ОДЛУКА
за преотстапување на реализација
на Договор за доделување на средства

Член 1
Се преотстапува целосната реализација на проектот "Расчистување на
диви депонии во општина Делчево", на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.
Член 2
За реализација на проектот од член 1 на одлуката, од страна на
Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање на
РМ и Општина Делчево е заклучен Договор за доделување на средства
бр.083434/1 од 29.04. 2008 година.
Член 3
Вкупниот износ на средства за целосна реализација на Проектот
"Расчистување на диви депонии во општина Делчево" изнесува 2.397.288,00
денари , со вклучен ДДВ.
Со Договорот од Министерството за заштита на животната средина и
просторно планирање за реализација на проектот се обезбедени средства во
висина од 1.700.000,00 денари.
Член 4

Се задолжува ЈПКД "Брегалница" - Делчево да обезбеди средства за
целосна реализација на проектот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Сл.гласник на Општина Делчево".

Број 07-449/1
27.06. 2008 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 14 став 1, член 22 став 1, точка 3 од Законот за локална
самоуправа ("Сл. Весник на РМ", бр. 05/2002) и член 143 став 2 од Деловникот
на Советот на општина Делчево, Советот на општина Делчево на својата
29.седница, одржана на ден 27.06.2007 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За поддршка на меѓуопштинска соработка
Член 1
За потребите за аплицирање на Шема на грантови за меѓуопштинска
соработка 2008, поддржана од Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје, со
оваа Одлука се дава поддршка за воспоставување и развивање на
меѓуопштинска соработка меѓу општините Делчево, Пехчево, Берово и Виница,
во областа на локалниот економски развој.
Член 2
Целта на предлог проектот е развивање на заедничка соработка во делот
на бизнис и маркетинг промоција на регионот, како и на можностите за
инвестирање. Главни активности на проектот се: Креирање на виртуелна мрежа
меѓу четирите општини; Дигитализација на урбанистичките планови на
постоечките индустриски зони со слободни локации во општините; Креирање
на 3Д презентација на истите; Поставување на заеднички веб портал за
комуникација, промоција и поддршка на постоечките бизниси и потенцијалните
инвеститори; Изработка на мултимедијално ЦД и печатени материјали.
Член 3
Ресурсите за овие активности: финансиски, човечки и административни
ќе бидат обезбедени од ОБСЕ и од општините: Делчево, Пехчево, Берово и
Виница.

Обврските на секоја од четирите општини ќе бидат регулирани со
Договор за соработка кој ќе биде потпишан од страна на Градоначалниците на
секоја од општините.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во Службен Гласник
на општина Делчево.

Број: 07-450/1
20.06.2007 година
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Кирчо Иванов,ц.п.

Врз основа на член 36 став 1 т. 13 од Законот за Локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
29. редовна седница, одржана на ден 27.06. 2008 година, донесе

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

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

Број 07-452
27.06. 2008 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа начлен 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Сл.весник на РМ" број 51/05), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број 5/02) ,Советот на
општина Делчево, на седница одржана на ден 27. 06.2008 година, донесе
НАЦРТ О Д Л У К А
за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план
за дел од локалитет Милково Брдо - " 2" во Општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт - Детален урбанистички план
за дел од локалитет Милково Брдо -"2" во Општина Делчево.
Урбанистичкиот план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички план на град Делчево, законот за
просторно и урбанистичко планирање, Програмата за донесување на
Урбанистички планови за Општина Делчево за 2008 год, Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин
на графичка обработка на урбанистичките планови.
Член 2
Планскиот опфат за кој се донесува Детален урбанистички план за дел
од локалитет Милково Брдо - "2", е дел од Блок 1.3 во Урбана единица 1 од
Генералниот урбанистички план на Делчево и е со површина од 10.60 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
-југо-запад ул."Бул.Македонија" до мост на река "Габровчица",
-југо-исток од мостот на река Габровчица оди возводно по течението
на Река Габровчица до к.п.број 7065,
-северо-исток оди по меѓата на к.п. број 7065 и ул."Вера Јоциќ".
-северо-запад ул."Македонска".
Член 3
Детален урбанистички план - дел од локалитет Милково Брдо -2
општина Делчево е изработен од страна на А.Д. Урбанизм, проектирање и
инженеринг " ЗУМ "-Скопје, и е изготвен во два дела:
A) Документациона основа
B) Планска документација
Подрачјето на опфатот е планиран во 4 урбани дела со вкупно
78 парцели .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени , согласно со
намените во ГУП за град Делчево и тоа:






Семејно домување во семејни куќи -А1
Семејно домување во станбени згради А2
Мали комерцијални и деловни единица Б1
Големи трговски единици Б2
Деловни дејности Б4







Образование В1
Социјални грижи В2
Државни институции В4
Заштитно зеленило Д2
Инфраструктура Г5

Максимална висина на објектите, висина до горен венец, се
одредува од ниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека.Во
планскиот опфат за дел од објектите е предвидена висина од 10.20 ( П+2), а дел
од објекти се вклопуваат со постоечката висината.
Со деталниот урбанистички планот се одредени:
- Облик и големина на градежна парцела(м2);
- Регулациона линија ;
- Градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се
гради;
- Максимална површина за градба (м 2)
- Максимален процент на изграденост
- Максимален коефициент на искористеност на земјиштето (к);
- Намена на површина,
- Максимална висина на објект (до завршен венец) од ниво на
тротоат, сообраќајница или пристапна патека (м1) и
- Паркирање и гаражирање на возилата во рамките на парцелата
и во јавени паркинг простори.
Член 4
Деталниот урбанистички план содржи:
Документациона основа
А. Текстуален дел: Документациона основа
Вовед
1. Граници и површини на планскиот опфат
2. Документациона основа
2.1. Анализа на постојна состојба
2.1.1.Постојна документација
2.1.2. Природни карактеристики
2.1.3. Карактеристични податоци за локалитетот
2.1.4. Табеларен приказ
2.1.5. Нумерички показатели на опфатот
2.2. Сообраќај
2.3. Хидротехничка инфраструктура
2.4. Електро-енергетска инфраструктура
Б . Графички прилози: Документациона основа
1. Извод од ГУП на град Делчево
М=1:2500
2. Извод од ДУП -Сервисна зона Делчево
М=1:1000
3. Ажурирана деодетска подлога
М=1:1000
4. Инвентаризација и снимка на бесправно

изградени објекти
5. Инвентаризација и снимање на изграден
градежен фонд

М=1:1000
М=1:1000

6. Хидротехничка инфраструктура
М=1:1000
6. 1. Електро-енергетска и телефонска
инфраструктура
М=1:1000
Планска документација
A. Текстуален дел: Планска документација
1. Вид на плоанот, назив на подрачјето на
Планскиот опфат и планскиот период
2. Геофрафска и геодетска нестоположба
3. Извод од ГУП
4. Опис и образложение на планскиот концепт
и планските решенија за просторниот развој
4.1 класи на намена
5. Сообраќајна и комунална инфраструктура
5.1 Сообраќај
5.2 Хидротехничка инфраструктура
5.3 Електро-енергетска инфраструктура
6. Економско образложение
7. Општи услови за изградба и
користење на земјиштето и градбите
8. Посебни услови за градење
9. Нумерички показатели
10. Мерки за заштита и спасување
Б. Графички прилози: Планска документација
1. Регулациони, градежни линии
котирани растојанија, површини за
изградба на објекти, висина на венец,
број на катови, намена на земјиштето
2. Сообраќаен и нивелационен план
3. Комунална инфраструктура

М = 1 : 1000
М = 1 : 1000
М = 1 : 1000

Член 5
Составен дел на оваа Одлука е Нацрт- Детален урбанистички план
за дел од локалитет Милково Брдо - 2 во Општина Делчево.
Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општина
Делчево и потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 7
Советот на општината во рок од 30 дена од завршувањето на
целокупната законска постапка за донесување на Урбанистичкиот план, ќе
обезбеди комплетна документација за реализација на Планот.
Член 8

Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението
за урбанизам, заштита на животната средина и комунални дејности на
општината.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
"Службен гласник на општина Делчево".

Број 07 - 453
27.06. 2008 год.
Д е лч е в

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

