ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул. „Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
E-mail:info@delcevo.gov.mk

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 10
12.10.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Октомври, 2016

Врз 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 10.10.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 43. седница
на Советот на Општина Делчево
I
Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на Општина
Делчево ги донесе на 43.седница која се одржа на ден 06.10.2016 година и тоа:

1.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа на лицето Ратка
Петровска;
2.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена помошен објект на лицето Ратка
Петровска;
3.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена гаража на лицето Милан Анакиев;
4.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена станбена куќа на лицето Иван
Петровски;
5.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена помошен објект на лицето Лупчо
Георгиев;
6.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена станбена куќа на лицето Фиданчо
Георгиевски;
7.Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
општина Делчево за 2016 година за наслеба „Пролет“;
8.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
учебната 2015/2016 година ;
9.Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
учебната 2016/2017 година;
10.Одлука за давање на согласнoсот за формирање на групи со поголем број на деца во
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
11.Одлука за одобрување на парична помош на Црковен одбор при црквата
„Св.Архангел Михаил“ од с.Драмче;
12.Одлука за финансиска помош.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-2334/1
10.10.2016 год.
Делчево

1.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Врз 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, 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 Делчев, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа
на лицето Ратка Петровска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2006 од 01.09.2011 година, од страна на Ратка Петровска, а
кое се однесува на бесправно изграден објект со намена A4-викенд куќа,
изграден на КП број 1915,КО Делчево, м.в.Песокот, 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 09-2313/1
06.10.2016година
Делчево

2.

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

Врз 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, 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 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена помошен објект
на лицето Ратка Петровска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2006 од 01.09.2011 година, од страна на Ратка Петровска, а
кое се однесува на бесправно изграден објект со намена помошен
објект, изграден на КП број 1915,КО Делчево, м.в.Песокот, 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 09-2314/1
06.10.2016 година
Делчево

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

3.
Врз 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, 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 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена гаража на лицето
Милан Анакиев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-1229 од 26.08.2011 година, од страна на Милан Анакиев, а кое
се однесува на бесправно изграден објект со намена гаража, изграден на КП број
10479/2,КО Габрово, м.в.Село, 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 09-2315/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

06.10.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

4.
Врз 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, 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 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена станбена куќа на
лицето Иван Петровски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2167 од 02.09.2011 година, од страна на Иван Петровски, а
кое се однесува на бесправно изграден објект со намена станбена куќа,изграден
на КП број 2944,КО Вирче, м.в.Село, 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 09-2316/1
06.10.2016 година
Делчево

5.

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

Врз 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, 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 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена помошен објект
на лицето Лупчо Георгиев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2137 од 02.09.2011 година, од страна на Лупчо Георгиев, а
кое се однесува на бесправно изграден објект со намена станбена куќа,изграден
на КП број 1176,КО Делчево, м.в.Кадиска скала, 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“.
Број09-2317/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

06.10.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов

6.
Врз 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, 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 43. редовна седница, одржана на ден 06.10.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект со намена станбена куќа на
лицето Фиданчо Георгиевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-559 од 12.08.2011 година, од страна на Фиданчо Георгиевски,
а кое се однесува на бесправно изграден објект со намена станбена
куќа,изграден на КП број 2542,КО Делчево, м.в.Бакина ливада, 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 09-2318/1
06.10.2016 година
Делчево

7.

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

Врз основа на член 20-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( Сл.в. на
РМ 199/14; 44/2015; 193/15; 31/16; 55/13; 144/12,163/13 и 42/14),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 43.редовна седница, одржана
на ден 06.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево
за 2016
населба „Пролет“
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето
на Општина Делчево за 2016 донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17.0.2016
година.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2016 донесена од страна
на Советот на Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17.02.2016 година се врши следната дополна:
Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево, по точката 21 се додава една нова точка – точка 22 , која
гласи: Изработка на Детален урбанистички план за Модул-2, населба „Пролет“ КО Делчево, град Делчево,
донесен со Одлука бр.07-771 од 04.07.2005 од страна на Советот на Општина Делчево.
Член 3
Предметниот простор е со со опфат од 0,5 ха - Делчево
граници на минимално предвиден опфат:
Северозапад – по осовина на улица- „М.М.Брицо“
- Југозапад по осовина на новопроектираната Улица бр.1
–

Североисток по основина на новопроектираната Улица бр.5, во продолжение со новопроектираната
пешачка патека кон

–

Југоисток по осовина на новопроектираната Улица бр.2
Член 4

Одлуката за прифаќање на дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето
на Општина Делчево за 2016 донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17.02.2016 г
се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската
регулатива на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно неговата Забелешка- Изјава дедена во Барањето
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Делчево,,.

Број 09 –2319/1
06.10.2016 год.
Делчево

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

8.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ„ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница,
одржана на ден 30.10.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај
за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за учебната
2015/2016

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево за учебната 2015/2016.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2321
06.10. 2016 год.
Делчево

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

9.

Врз 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 43.редовна
седница, одржана на ден 06.10. 2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма
за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“ - Делчево за учебната
2016-2017

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за учебната 2016/2017

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

Број 09-2322/1
06.10.2016 год.
Делчево

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

10.
Врз основа на член 64 од Законот за заштита на децата („ Сл.весник на РМ“ бр.23/2013)
и Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.02-93/2 од 03.10.2016, Советот на
Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 06.10. 2016 година,
донесе
ОДЛУКА

за давање на согласнoсот за формирање на групи со
поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на групи со поголем
број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“, од бројот предвиден во член 64 од Законот за
заштита на децата и тоа:
Реден
број

Објект

Група на деца

Утврден број
деца согласно
Законот

Број на
деца во
групата

1

Објект 2

09-18 месеци

Од 8 до 10

12

2

Објект 2

18 месеци до 2
години

Од 10 до 12

12

3

Објект 2

09-2 години

Од 10 до 12

18

4

Објект 2

Од 2 до 3 години

Од 12 до 15

28

5

Објект 2

Од 2 до 3 години

Од 12 до 15

25

6

Објект 2

Од 3 до 4 години

Од 15 до 18

29

7

Објект 2

Од 3 до 4 години

Од 15 до 18

25

8

Објект 2

Од 4 до 5 години

Од 18 до 20

32

9

Објект 2

Од 4 до 5 години

Од 18 до 20

25

10

Објект 2

Од 4 до 6 години

Од 18 до 20

30

11

Објект 2

Од 5 до 6 години

Од 20 до 25

30

12

Објект 2

Од 5 до 6 години

Од 20 до 25

30

13

Објект 1

Од 5 до 6 години

Од 20 до 25

20

14

Објект 1

Од 5 до 6 години

Од 20 до 25

22

Вкупно

338

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Делчево“.

Број 09- 2323/1
06.10.2016 година
Делчево

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

11.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за материјална помош Уп
бр.21-403 од 22.09.2016 година, Советот на Општина Делчево,
на својата
43.редовна седница, одржана на ден 06.10. 2016 година, донесе
ОДЛУКА

за одобрување на парична помош на
Црковен одбор при црквата „Св.Архангел Михаил“
од с. Драмче
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 40.000
денари на Црковниот одбор при црквата „Св.Архангел Михаил“од с. Драмче .
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за доизградба на црквата
„Св.Архангел Михаил“од с. Драмче .Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат исплатени на име Раде
Ѓорѓиевски со ЕМБГ 2707964492518, на жиро-сметка 300057073268891,
Комерцијална банка АД Скопје.
Член 4
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2324/1
06.10.2016 година
Делчево

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

12.
Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето Уп бр.21-431 од
06.10.2016 година, Советот на Општина Делчево,на својата 43.редовна седница,
одржана на ден 06.10.2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на парични средства
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична средства во износ од
80.000,00 денари на ЗГ „Македон“ со седиште на ул. „Булевар Македонија“ бр.43
од Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за изработка на
Монографија за Делчево.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат исплатени на ЗГ „Македон“ со
седиште на ул. „Булевар Македонија“ бр.43 од Делчево, на жиро-сметка
240160105602369, матичен број 5650151, даночен број 4009002106258.
Член 4
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2325/1
06.10.2016 година
Делчево

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

