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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 6
15.11.2005 година
Службен гласник на Општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Сектор за правни,финансиски и
Гласникот е бесплатен
општи работи

Ноември,2005
Делчево
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоупрва ("Сл.весник на
РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на општина Делчево, донесеува
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од Седмата седница
И
Да се објават во "Службен гласник на Општина Делчево" актите што Советот на
Општина Делчево ги донесе на својата Седма седница, одржана на ден 14.11.2005 година и
тоа:
1.Одлука за измени и дополнување на на Буџетот на ЕЛС Делчево за 2005 година;
2.Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС Делчево за
2005 година;
3.Годишна програма за работа на ДСУ "М.М.Брицо"-Делчево за учебната 2005/2006 година;
4.Одлука за одобрување средства од Буџетот на Општина Делчево за реализација на проектот
електрификација на Манасово маало-с.Бигла;
5.Одлука за престанување важноста на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за
комунален развој и патишта "КРИП Инженеринг"-Делчево;
6.Предлог-Одлука за именување на претставници на Советот на Општина Делчево во УО на
Општинската јавна установа Детска градинка "Весели Цветови"-Делчево;
7.Одлука за определување висината на надоместокот за склучување на брак на подрачјето на
општина Делчево;
8.Предлог-Извештај за извршена проценка на штети од елементарна непогода-град на
тековното земјоделско производство во 2005 година;
9.Предлог-Одлука за за пристапување кон изработка на ЛЕАП;
10. Предлог-Одлука за формирање на Локален управен комитет;
11. Предлог-Одлука за формирање на Партиципативно тело;
12.Предлог-Одлука за определување на градски улици кои се дел од магистрален и регионален
пат како и утврдување на нивен почеток и завршеток;
13.Предлог-Одлука за определување на критериуми за начинот и постапката за издавање и
одземање на дозволата за вршење на општински линиски превоз и распределување на
линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз како и критериумите за начинот на
утврдување и одобрување на возен ред за линија во општинскиот линиски превоз на патници;
14.Предлог-Одлука за користење на просторот за паркирање на моторни возила;
15.Предлог-Одлука за определување на тарифа на авто-такси превозот на подрачјето на
општината Делчево;
16. Предлог-Одлука за определување на тарифа на линиски општински превоз на патници на
подрачјето на општината;
17. Предлог-Одлука за определување на паркинг-простори за моторни возила во градот
Делчево;
18. Прашања и предлози на членови на Совет.
ИИ
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Делчево"

Достаевно до:
-Совет на Општина Делчево
-Архива
-Стручна служба

Број 08-1496/1
15.11.2005 година
Делчево

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Мирко Иванов,с.р.

Врз основа на член 82 став 4 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ"
бр.5/2002) и член 96 став 1 алинеја 1 и член 97 став 1 алинеја 1 од Статутот на општина Делчево
("Сл.гласник на Општина Делчево") на својата Седма седница, одржана на ден 14.11. 2005
година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување средства од Буџетот на
Општина Делчево за реализација на проектот
Електрификација на Манасово маало-с.Бигла

Член 1
Се одобруваат средства во висина од 20% од вредноста на проектот Електрификација
на Манасово маало во с.Бигла како сопствено учество на Општина Делчево.
Вкупната вредност на проектот изнесува 3.688.700,оо денари и истиот е поднесен во
Бирото за стопански недоволно развиени подрачја на РМ.
Член 2
Средствата од став 1 на членот 1 ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на
Општина Делчево".
Број 07-1470
14.11. 2005 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
КирчоИванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Делчево (,,Службен
гласник на општина Делчево,,бр.30/02), Советот на општина Делчево на седницата одржана на
ден 14.11.2005 година, донесе
ОД Л У К А
за престанување важноста на Одлуката за основање на јавно
комунален развој и патишта
"КРИП Инженеринг " Делчево

претпријатие за

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува престанување на важноста на Одлуката за основање на
Јавно претпријатие за комунален развој и патишта ,,КРИП Инженеринг,, Делчево бр.07-645 од
10.05.2001 година, донесена од страна на Советот на општина Делчево (во понатамошниот
текст Јавно претпријатие).
Член 2

Надлежностите на Јавното претпријатие се пренесуваат на општина Делчево, со денот
на влегувањето во сила на оваа Одлука.
Член 3
Се укинува жиро сметката на Јавното претпријатие за комунален развој и патишта
,,КРИП Инженеринг,, Делчево.
Паричните средства што се на жиро сметката на Јавното претпријатие, со денот на
затворањето, да се уплатат на жиро сметката на Буџетот на општина Делчево.
Побарувањата и обврските на Јавното претпријатие ги презема Општина Делчево.
Член 4
Просториите,опремата, инвентарот, архивата, документацијата, средствата за работа и
други средства и објекти кои се во сопственост на Јавното претпријатие, се пренесуваат во
сопственост на Општина Делчево.
За работењето на Јавното претпријатие до укинувањето на жиро сметката ќе се
изработи Завршна сметка.
Член 5
Општина Делчево ги презема следните вработени од Јавното претпријатие:
1.Ѓорѓи Јанковски,дипломиран инженер архитект;
2.Звонко Атанасовски,дипломиран градежен инженер;
3.Ванчо Иванов,градежен техничар.
Член 6
Стручната служба на Јавното претпријатие да ги преземе сите потребни дејствија за
престанок со работа на Јавното претпријатие
Член 7
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Делчево,,
Бр.07-1471
14.11.2005 година
Делчево

Претседател,
на Советот на општина Делчево
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл.весник
на РМ,, бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Делчево ( ,,Сл.гласник на
Општина Делчево,, бр.31/2002), а согласно член 50 став 1 точка 8 од Законот за измени и
дополнувања на Законот за заштита на децата (,,Сл.весник на РМ,,бр.65/2004), Советот на
Општина Делчево, на својата седма седница одржана на ден 14.11. 2005 година, донесе
ОДЛУКА
за именување на претставници
на Советот на Општина Делчево во Управниот одбор на
Општинската јавна установа Детската градинка ,,Весели цветови -Делчево

Член 1

За претставници на Советот на Општина Делчево во Управниот одбор на општинската
јавна установа Детската градинка ,,Весели цветови,,-Делчево, се именуваат лицата:
1.Игор Илиевски,дипломиран економист,вработен во АД "Палтекс"-Делчево;
2.Ленче Ѓеорѓиева,виш економист,вработена во ПЕ за финансии,Делчево;
3.Гордана Спасевска,ССС,вработена во Центарот за вработување во Делчево.
Член
Мандатот на претставниците во Управниот одбор на општинската јавна установа
Детската градинка ,,Весели цветови,,-Делчево,трае 4 години.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Број 07-1472
14.11. 2005 година
Делчево

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

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"
бр.5/2002) и член 21 став 1 43 од Статутот на Општина Делчево ("Сл.гласник на Општина
Делчево" бр.31/2002), Советот на Општина Делчево, на својата Седма седница одржана на ден
14.11. 2005 година, донесе
ОДЛУКА
за определување висината на надоместокот за
склучување на брак на подрачјето на општина Делчево
Член 1
За склучување на брак на подрачјето на Општина Делчево се определува надоместок
во висина од 1.000,оо денари.
Надоместокот од став 1 на овој член се уплатува од страна на граѓаните кои склучуваат
брак во Матичната служба на Општина Делчево.
Член 2
Надоместокот за склучување на брак да се уплати на жиро-сметката на Буџетот на
Општина Делчево.
Надоместокот ќе служи за регулирање на трошоците за членовите на Советот и
матичарите кои учествуваат при склучувањето на брак на подрачјето на општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл.гласник на
Општина Делчево".

Број 07-1473
14.11. 2005 г.
Делчево

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

Врз основа на поднесениот Извештај од страна на Комисијата за утврдување на штета
од елементарни непогоди-град, на подрачјето на Општина Делчево,Советот на Општина
Делчево, на својата Седма седница, одржана на ден 14.11.2005 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
1.Се усвојува Извештајот за извршена проценка на штети од елементарни непогоди град на тековното земјоделско производство во 2005 година ( на 04.08 и 13.08), што
Комисијата го поднесе до Советот на Општина Делчево.
Извештајот се усвојува во целост со сите табеларни прилози.
2.Бидејќи станува збор за средства во износ од 3.000.000,оо денари, кои не се
предвидени со Буџетот и кои тешко можат да се обезбедат од постојаните извори на приходи
на општината,да се поднесе Барање од Градоначалникот и Советот на Општина Делчево, до
Владата на РМ за обезбедување на потребните средства .
3.Заклучокот да се достави до :
-Архива
-Градоначалник на Општина Делчево;
-Претседател на Совет на Општина Делчево.
4.Заклучокот влегува во сила со денот на донесеувањето.

Број 07-1474
14.11. 2005 г.
Делчево

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ" број 5/2002) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Делчево ("Сл.гласник на
Општина Делчево" бр.31/2002), Советот на Општина Делчево,на својата Седма
седница,одржана на ден 14.11.2005 година, донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка на
Локален еколошки акционен план
Член 1
Се пристапува кон изработка на Локален еколошки акционен план на Општина
Делчево.
Член 2

Финансиските средства потребни за изработка на Локалниот еколошки акционен план
се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на
Програмата за 2005 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Делчево".

Број 07-1475
14.11. 2005 година
Делчево

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа ("Сл.весник на
РМ" број 5/2002) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Делчево ("Сл.гласник на
Општина Делчево" бр.31/2002), Советот на Општина Делчево,на својата Седма
седница,одржана на ден 14.11.2005 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Локален управен комитет

Член 1
Се формира Локален управен комитет за изработка на Локален еколошки акционен
план на Општина Делчево, во следниов состав:
1.Ѓорѓи Јанковски,
2.Бистра Господинова-Јаневска,Општина Делчево
3.Димитар Сугарев,ЕСМ, Подружница Делчево
4.Фердо Ристовски,ЈПКД "Брегалница"
5.Љупчо Петровски,Еколошко друштво "Дождовник"
6.Гоце Јаневски,член на Совет
7.Владо Ангелов, "Македонски шуми", Подружница Делчево
8.Жарко Велиновски,ГД АД "Гранит",Делчево
9.Макеонка Никовска,член на Совет

Член 2
Локалниот управен комитет дава насоки и препораки за изработка на ЛЕАП, формира
работни групи за соработка со изработувачот и организира учество на граѓаните во процесот на
изработка и донесување на ЛЕАП.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Делчево".

Број 07-1476

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.11. 2005 година
Делчево

Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 17 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Сл.весник на РМ" бр.51/2005 година) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина
Делчево ('Сл.гласник ан Општина Делчево" бр.31/2002), Советот на Општина Делчево, на
својата Седма седница донесе

ОДЛУКА
за формирање на Партиципативно тело
Член 1
Се формира Партиципативно тело, во состав:
1.Ѓорѓи Јанковски
2.Бистра Господинова-Јаневска
3.Димитар Сугарев
4.Фердо Ристовски
5.Тони Стоименовски
6.Милка Христова, член на Совет
7.Никола Николовски, Одделение за премер и катастар
8.Кире Дујовски,ГД АД "Гранит",Делчево
9.Ана Среброва Цветковска,член на Совет
Член 2
Партиципативното тело ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и
правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и
сугестии за изготвување на плански решенија од областа на урбанистичкото планирање во
Општина Делчево.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на
Општина Делчево".

Број 07-1477
14.11.2005 година
Делчево

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ
бр.5/2002) , член 5 став 3 од Законот за јавни патишта ("Сл. весник на РМ"бр.26/96) и член 21
став 1 точка 10("Сл.гласник бр.31/2002") од Статутот на Општина Делчево ,Советот на Општина
Делчево , на седницата одржана на 14.11.2005 година, донесе:
О Д Л У К А
За определување на градски улици кои се дел од магистрален и од регионален
пат како и утврдување на нивен почеток и завршеток
член 1

Со оваа одлука се уврдуваат градски патишта кои имаат карактер на улици магистрален и
регионален пат како и утврдување на нивен почеток и завршеток.
член 2
-Улици кои се сметаат за дел од магистрален пат М-5 (Кочани -Делчево-Граничен премин со
Р.Бугарија )се следните:
-стационажа : 9+800--- 12+800
 Започнува кај крстосница -разделен триаголник пред влез во општина Делчево која ги
спојува магистралниот пат М-5 и регионалниот пат Р-523 --ул.Бул.Македонија--завршува до
крај на ул.Бул.Македонија до сообраќаен знак за известување со ознака Општина Делчево кај"
населба Басарица.
-Улици кои се дел од регионален пат Р-522 ( Делчево-Голак)
-стационажа : 0+000--- 1+000;
 Започнува од кај крстосница со светлосни сообраќајни знаци-семафори - ул. М.М.Брицо-ул.Маршал Тито--завршува кај градски гробишта-Делчево.
-Улици кои се дел од Регионален пат Р-533 (Делчево -врска со М-5 -Габрово):
 Започнува од кај крстосницата со семафори--Ул. М. М. Брицо ,се спојува со Ул. Ѓорче Петров.продолжува по ул. Ѓорче Петров

до нејзин завршеток,завршува кај место викано "сина

слива"на излез од општина Делчево.
-Улици кои се дел од Регионален пат Р-533 (Делчево- Граница со Р. Бугарија -Црна Скала)
-стационажа :0+000--- 9+590;
 Регионален пат Р-533 -започнува од

место на спојување со Магисралниот пат-М-5 во

близина на населба "Басарица" и завршува на граничен премин со Р Бугарија со назив "Црна
Скала".
Према постоечките урбанистички планови на градот овој пат не опфаќа делови од градските
улици на Општина Делчево.
-Улици кои се дел од регионален пат Р-523 (Делчево - Берово)
-стационажа : 0+000-- 1+000;
Започнува од кај разделен тријаголник на излез од општина Делчево каде се спојува М-5 со
Р-523 --завршува после базата на АД.-Гранит кај завршеток на нас. Звегорска река .

член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето ,а ќе се објави во "Службен гласник"на
Општина Делчево.
Број 07-1478

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.11.2005 год.

Претседател,

Делчево

Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 20 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на
РМ бр.5/2002З"), член 22 став 1 алинеја 8 од Законот за превоз во патниот сообраќај ("Сл.
весник на РМ бр.68/2004") ,
член 21 став 1 точка 20 од статутот на Општина
Делчево("Сл.гласник на Општина Делчево бр.31/2002"),и врз основа на член4,5,6,7 и 8 од
Одлуката за уредување на превозот во Општина Делчево бр. 07-899/1 од 27.12.2004
год.Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден 14.11.2005 година донесе :
ОДЛУКА
За определување на критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на
дозволата за вршење на општински линиски превоз и распределување на линиите на
превозниците во општинскиот линиски превоз како и критерими за начинот на утврдување и
одобрување на возен ред за линија во општинскиот линиски превоз на патници.
1. Општи одредби
Член 1
Со оваа одлука се пропишува начинот на добивање и одземање на дозволата,образецот на
дозволата ,како и критериумите и начинот на уврдување и одобрување на возниот ред во
општинскиот линиски превоз на патници .
Член 2
Постапка за добивање и одземање на дозвола за редовен линиски превоз на патници
во општинскиот линиски превоз опфаќа одделни дејсвтија со кои определено правно и
физичко лице кое поседува лиценца за вршење на линиски општински превоз на патници на
определена линија ,согласно утврден и одобрен возен ред.
2 .Постапка за начинот на издавање и одземање на дозволата
2.1 Издавање на дозвола на општински линиски превоз
Член 3
Барање за издавање на дозвола за општински линиски превоз на патници од страна на
превозникот се поднесува до Одделението за урбанизам , заштита на животната средина и
комунални дејности при Општина Делчево.
Кон барањето превозникот поднесува решение со кое му е одобрен возниот ред за линијата за
која бара дозвола и регистриран возен ред од Одделението за урбанизам ,заштита на
животната средина и комунални дејности.
Дозволата се издава во соодветен број на примероци колку што има одобрено поаѓања
во возниот ред.
По барање на превозникот може да се издадат и повеќе примероци .

За издавање на дозвола за линиски општински превоз на патници во општинскиот
патен сообраќај покрај решението и возниот ред превозникот приложува и ценовник на
превозот за определената линија.
Член 4
Дозволата за општински линиски превоз на патници се издава најдоцна во рок од 30 дена од
денот на поднесување на барањето.Рокот на важност на дозволата е 4 години .
Член5
Барањето за издавање на дозвола за општински линиски превоз на патници ќе биде
одбиено ако барателот :
-не достави одобрен и регистриран возен ред:
-Во рок од 30 дена од денот на одобрување на возниот ред не поднесе барање за издавање на
дозвола:
-Нема лиценца за вршење на линиски општински превоз на патници:
-Нема доволен број на возила во сопсвеност(автобуси ,минибуси ,комби возила)
-нема најмалку по еден вработен возач во редовен работен однос по возило;
Член 6
-По истекот на рокот за кој е издадена дозволата од член 4 истата може да се
продолжи.
Кон барањето за продолжување на дозволата превозникот покрај доказите од член 3 на оваа
одлука приложува и копија од издадената дозвола чие продолжување се бара.
Член7
Дозволата од член 4 од оваа одлука нема да се продолжи ако :
-истекол рокот на важност на лиценцата
-не ги подмирил законските обврски во врска со вршење на превозот (данок, пензиско И
здрасвено осигурување);
-нема доволен број на возила во сопственост и најмалку по еден возач во редовен работен
однос по возило;
-ако во текот на важење на дозволата извршил повреда на прописите , за техничката
исправност на возилата и времето на управување и одмор на возачите.
2.2 Одземање на дозволата за општински линиски превоз
Член 8
Дозволата за вршење на линиски општински превоз на патници може да му се одземе
на превозникот и пред истекот на рокот на нејзината важност ако:
-престанала важноста на лиценцата за вршење линиски општински превоз на патници.
-превозникот не ги исполнува условите врз основа на кои е издадена; и
-на Барање на превозникот.
Член 9
Изгубена ,оштетена или дотраена дозвола може да се замени со нова на барање на
превозникот.
Кон барањето за издавање на нова дозвола согласно став1 од овој член превозникот
приложува доказ од кој може да се утврди дека истата е изгубена,дотраена или оштетена.
3.Образец на дозвола
Член 10
Дозволата за општински линиски превоз на патници се издава на образец формат А-4
во жолта боја (образец бр.1)
Образецот од став1 на овој член на предната страна содржи :
Република македонија,општина Делчево,бр. од евиденција на издадени дозволи ,бр. на
регистриран возен ред за линијата ,сериски број на дозволата,назив на дозволата :"
дозвола за вршење на линиски општински превоз на патници",назив и име на
превозникот,седиште И адреса , рубрика во која се внесува почетна и крајна

станица,рубрика за назначување на место на влез и излез на патниците ,рок на важност на
дозволата,место и датум на издавање ,место за печат и потпис на овластеното лице.
На задната страна се одпечатени условите под кои се врши превозот ,напомена и рубрика
за забелешки и дополнување.
4.Критериуми за начинот на утврдување и одобрување возен ред за линија во општинскиот
линиски сообраќај и начин на негово одобрување.
Член11
Возниот ред за определена линија за општински линиски превоз на патници го утврдува
превозникот на пропишан образец според критериуми определени со овој
правилник.(Образец бр.2)даден во прилог кон одлуката.
Член12
Возниот ред гласи на име на превозникот.Доколку превозот го вршат заеднички повеќе
превозници во возниот ред се наведуваат имињата на сите превозници.
Член13
При уврдување на возниот ред за определена линија превозникот треба до води сметка за
временскиот интервал на поаѓање кој за општински возни редови изнесува:
Должина на линијата во км.
Патнички /директни
0-40 км.

Минимална временска разлика (минути)
Пред/после
Пред/после
10
10

Поаѓање е време кое го означува почетокот на извршување на превозот на почетната и на
сите попатни станици наведени во возниот ред.
Во општинскиот линиски сообраќај за време на врвно оптоварување почнувајќи од 6,00 до
8,00 часот претпладне и од 14,00 до 17,00 часот попладне ,временскиот интервал може да
се намали за 50% за релации до 40 км.
При утврдување на возен ред за директна општинска линија не се земаат во предвид
возни редови за патнички линии.
Член14
Местата на застанување во возниот ред за општински линиски превоз на патници се
утврдени со одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на
Општина Делчево донесена на советот на општина Делчево под бр.07-899/1 од 27.12.2004
година.
Член 15
Барање за одбрување на возните редови се поднесува до комисија за одобрување на
возни редови .
Комисијата за одобрување на возни редови за определени линии ја формира
Градоначалникот.
Кон барањето за одобрување на возниот ред за определената линија, превозникот треба
да го наведе полниот назив на фирмата и да ја приложи следната документација:
1.Копија од лиценцата за линиски превоз на патници;
2.Копија од регистрација на фирмата ;
3.Решение за претежна дејност од државниот завод за статистика;
4.Копија од сообраќајната дозвола за минимум едно возило во сопственост на фирмата за
една линија кое ги исполнува посебните техничко -експлоатациони услови за вршење на
одделни видови на превоз ;
5.Копии од образцитеМ1/2 за вработените возачи во редовен работен однос по возило;
Предлог на утврден возен ред (образец бр 2) за определена линија;
6. Ценовник за предложен возен ред за линиски превоз на подрачјето на општината.

Член 16
Превозникот може да поднесе барање за одобрување на возен ред за патничка
линија.директна и брза линија.Патничка линија е линија која има повеќе попатни станици
.Брза линија е линија која слегување и качување на патници се врши само на поглавни
места.Директна линија е линија која има само почетна и крајна станица без попатни
станици.
Член 17
За нова линија или за промена на стара нема да се одобри возен ред ако истата со веќе
одобрена линија има две или повеќе заеднички станици а предложените поаѓања на тие
станици се со ист временски интервал.
Член18
Доколку во постапката за одобрување на возен ред има барање со иста почетна и крајна
станица приоритет има превозникот со седиште во почетната станица.
Член 19
Превозникот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението со кое е одобрен
возниот ред поднесува барање за регистрирање на возниот ред и издавање на дозвола .
Кон барањето за регистрација на возниот ред превозникот приложува:
1, Одобрен возен ред во минимум 4 примероци
2.Доказ за платена административна такса за регистрација на возен ред
Член 20
По барање на превозникот важноста на возниот ред се продолжува.
Барањето за продолжување на возниот ред се поднесува до Одделението за урбанизам и
заштита на животната средина при Општина Делчево за возни редови за Општински
линиски превоз на патници ,најмалку 30 дена пред истекот на регистрацијата.
5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 21
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен гласник на Општина
Делчево"
Број 07-1479
14.11.2005 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став1 точка 3 ,член 11 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на РМ бр.5/2002) ,член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина
Делчево(Сл. гласник на општина Делчево бр.31/2002), член 2 став 2 И член 20 став 1 ,тарифен
бр 8 од Законот за комунални такси (Сл.весник на РМ"бр.61/2004) ,Советот на општина Делчево
на својата седница одржана на ден 14.11.2005год. донесе:
ОДЛУКА
за користење на просторот за паркирање на моторни возила
Член 1
За користење на простор за паркирање на моторни возила се утврдува тарифата за
комунални такси во општина Делчево и тоа :

-паркирање на патнички моторни возила на паркиралишта-дневно-25 денари;
- паркирање на комби возила и минибуси -40 денари
-паркирање по саат поминато време - 15 денари
-паркирање на товарни моторни возила и автобуси -дневно-75 денари
-паркирање на полуприколки и приколки за влечни возила -дневно- 35 денари .
Член 2
Наплатата на таксата ја врши правното лице на кое му е доверено организирањето и
одржувањето на паркинг - плацот и ја уплатува на соодветна уплатна сметка во рамките на
трезорската сметка за општината.
Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во службен гласник
Општина Делчево.

Број 07 - 1480

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

14.11.2005год.
Делчево

Врз основа на член 54 став 1 алинеја 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај,
Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден
донесе:
ОДЛУКА
За определување на тарифа на авто-такси превозот на подрачјето на општината Делчево.
Член 1

Со оваа одлука се определува тарифата за вршење на авто-такси превоз на подрачјето
на општина Делчево.
Член 2
Тарифа -1 за вршење на авто-такси превоз на подрачјето на општина Делчево се определува за:
1. Старт( почеток) на извршување на превозот ...........................................20.00 ден.
2. Изминат километар при возење ...................................................................15.00 ден.
3. Чекање во траење од 1 минута .....................................................................3.00 ден.
Тарифа-2 за вршење на авто-такси превоз во време на ноќно возење (од 0.00часот на полноќ
до 05.00 часот наутро) и за време на празнични денови :
1.Старт (почеток) на извршување на превозот .................................................20.00ден
2.Изминат километар при возење.........................................................................18.00 ден
3.Чекање во траење од 1 минута...........................................................................3.00ден.
*Заштитна цена до 1 км.поминат при возење ...........................................35.00ден.
Член 3
Цената за извршениот превоз се наплатува врз основа на износот утврден со таксиметарот, а
според определената тарифа.
превозникот е должен на видно место да ја истакне тарифата.

Член 4
Авто такси превозниците се должни во рок од 1 месец од стапувањето во сила на Одлуката за
тарифата да извршат баждарење на таксиметрите според определената тарифа.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,, Сл. Гласник на Општина Делчево,,.
Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определената
цена на такси превозот на патници на подрачјето на Општина Делчево бр.07-897/1 од
27.12.2004 год.
Број 07-1481
14.11.2005
ДЕЛЧЕВО

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

Врз основа на член 22 став став 1 алинеја 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(Сл.весник на РМ бр.68/2004 год.) и член 6 став 5 и став 6 од Одлуката за уредување на
превозот во патниот сообраќај во Општина Делчево бр. 07/899/1 од 27.12.2004 год. Советот на
Општина Делчево на седницата одржана на ден 14.11.2005 година донесе:

О Д Л У К А
За определување на тарифа на линиски општински превоз на патници на подрачјето на
општината
Член1
Со оваа одлука се определува тарифата за вршење на линиски општински превоз на
патници на подрачјето на општина Делчево.
Член 2
Тарифата за вршење на линиски општински превоз по патник во зависност од видот на
линиите со кои располага општината е преставена преку следниот табеларен приказ:
ВИД НА ЛИНИЈА
ДЕЛЧЕВО- С.ГАБРОВО
ДЕЛЧЕВО- С.ЗВЕГОР
ДЕЛЧЕВО - С.СТАМЕР
ДЕЛЧЕВО - С. ГРАД
ДЕЛЧЕВО - С. ВИРЧЕ
ДЕЛЧЕВО - С.ТРАБОТИВИШТЕ
ДЕЛЧЕВО - С .С..ИСТЕВНИК И
С. НОВ ИСТЕВНИК
ДЕЛЧЕВО - С.РАЗЛОВЦИ
ДЕЛЧЕВО- ГОЛАК(РЕК. ЦЕНТАР)

ЦЕНА( ВО ДЕНАРИ)
20
20
30
40
40
40
60
80
70

ДЕЛЧЕВО - С.БИГЛА-С.ТУРИЈА
ДЕЛЧЕВО - С.ИЛИОВО-С. ТУРИЈА
ДЕЛЧЕВО - С.ОЧИПАЛА
ДЕЛЧЕВО - С. ДРАМЧЕ
ДЕЛЧЕВО - С. СЕЛНИК
ДЕЛЧЕВО - С.ВРАТИСЛАВЦИ
ДЕЛЧЕВО - С. ПОЛЕТО
ДЕЛЧЕВО - С. ВЕТРЕН
ДЕЛЧЕВО - С. КИСЕЛИЦА
ДЕЛЧЕВО - ГРАНИЧЕН ПРЕМИН
ДЕЛЧЕВО-С. ЧИФЛИКС. ПЕТРАШЕВЕЦ

80
80
20
50
50
80
20
20
30
70
40

Член 3
Цената на превозот по патник и по вид на линија превозниците ќе ја наплатуваат врз основа
на утврдениот износ во дадената табела од член 2 од оваа одлука .Превозникот е должен да
се придржува на определените цени за превоз и без одбрение на советот на општина Делчево
не смее да прави промена на истата .
Член 4
Превозниците кои вршат линиски општински превоз на патници при региситрирање на возен
ред и добивање дозвола за определена линија се должни да приложат ценовник за превоз по
патник и вид на линија чии цени се идентични со цените од член 2 од оваа одлука.

Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Сл. гласник на Општина Делчево".
Број 07-1482
Претседател
14.11.2005 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Кирчо Иванов,с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ
бр.5/2002), а во врска со член 22 став1 алинеја 5 и 6 од законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.
весник на РМ бр.68/2004),член 21 став 1 точка 14 од Статутот на општина Делчево Советот на општина
Делчево на седницата одржана на ден 14.11.2005 година донесе:
ОДЛУКА
За определување на паркинг простори за моторни возила во градот Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определува просторот кој ќе служи за паркирање на :
1. Товарни моторни возила (влечни возила со приколки и полуприколки).
2. Автобуси
3. Минибуси
4. Комби возила
5. Патнички моторни возила-(авто такси возила и останати моторни возила).
Член 2
За јавни простори за паркирање во општина Делчево се определуваат следните:
1. Паркинг-простор кај "здравствен дом Гоце Делчев"- наменет за паркирање на патнички моторни
возила(авто-такси возила и останати моторни возила)

2.
3.

4.

Паркинг простор пред спомен домот "АСНОМ" кој се поврзува со ул. Светозар Марковиќ- ќе
биде наменет само за патнички моторни возила (авто-такси и останати патнижки возила)
Моментално неуреден паркинг простор кај спомен домот "АСНОМ"со влез кај ул. "Светозар
Марковиќ" до полигонот за полагање на возачки испит и завршеток кај објектот на" КУД Гоце
Делчев"-ќе биде повеќенаменски (за паркирање на автобуси,минибуси ,комби возила,патнички
моторни возила)со неговото уредување .
Постоечки простор за одржување на Товарни моторни возила и Автобуси кој од едната страна
се спојува со" ул.Бул.Македонија" и од другата е поврзан со крак на ул. "Индустриска" и се наоѓа
во непосредна близина на новиот станбен објект -ќе биде наменет за паркирање на товарни
моторни возила(со приколки и полуприколки и автобуси )
Член 3

Јавните простори за паркирање ги одржува уредува и користи ЈПКД"БРЕГАЛНИЦА".
Член 4
Одржување ,уредување ,и користење на паркинг просторот во смисла на член 3 од оваа одлука
подразбира:
-ошлуночување,асфалтирање,обележување на паркинг просторот и негово заградување и поставување
на рампи.
-одржување на јавна чистота на местата за паркирање
-обезбедување на паркираните возила од кражба и оштетување.
Член 5
Надоместокот
за користење на паркинг-просторите го одредува советот на оп
штината со посебна одлука во рамките на законските нормативи предвидени за користење на паркинг
простори.

Член 6
За непречено користење на јавниот простор за паркирање на возилата ,паркиралиштата се обележуваат
со соообраќаен знак ИИИ- 32 или доколку е дозволено паркирање само на одредена категорија на
возила да се стави дополнителна табла за известување.
Член 7
Правните лица кои имаат сопствен паркинг ,должни се паркингот да го обележат согласно сообраќајните
прописи и да го уредуваат и одржуваат во согласност на член 3 од оваа одлука .
Член 8
На просторите за паркирање забрането е :
1.Да се паркираат оштетени и неисправни возила.
2.Да се паркираат возила за кои не е наменет просторот за паркирање.
3.Да се остава земјоделска ,приклучна и друга механизација.
4. Испуштање на моторни масла ,вода,отпадна вода,и штетни материи на јавните паркинзи и паркингпросторите на правните лица .
Член 9
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Сл. Гласник на Општина Делчево".

Бр. 07- 1483
14.11.2005 година
Делчево

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

