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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 10
17.08.2018 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Август, 2018

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 17.08.2018 година,
донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од Дванаесеттата 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 Дванаесеттата седница која се одржа на ден 14.08.2018 година и тоа:
1.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2018 година;
2.Oдлука за проширување на средствата во буџетот на Општина Делчево за 2018 година;
3.Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба на улици во населба Басарица, ул. “Св.Троица“,
„Киселичка“, „Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и „Селничка„;
4.Одлука за утврдување на намена на инвестицијата „Изградба на улици во населба Басарица, ул. “Св.Троица“,
„Киселичка“, „Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и „Селничка„;
5.Одлука за утврдување на приоритет на проект Фекална канализација што поминува низ дел од населба „Басарица“ и
дел од постојна населба покрај Локален пат Л-2 Делчево-с.Киселица-с. Вратиславци-Општина Делчево;
6.Одлука за утврдување на намена на инвестицијата Фекална канализација што поминува низ дел од населба
„Басарица“ и дел од постојна населба покрај Локален пат Л-2 Делчево-с.Киселица-с. Вратиславци-Општина Делчево;
7.Решение за разрешување на членови во Управниот одбор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево, претставници на
Советот на родители;
8.Решение за именување на членови во Управниот одбор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево, претставници на
Советот на родители;
9.Одлука за давање на согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево;
10.Одлука за давање на согласност на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за обезбедување престој и исхрана за деца
над 6 години;
11.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден
објект надвор од плански опфат помошен објект за селско стопанство по барање на Миле Јовановски;
12.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден
објект надвор од плански опфат помошен објект-кочина за одгледување на свињи по барање на Миле Јовановски;
13.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден
објект надвор од плански опфат станбена луќа по барање на Горанчо Богдановски;
14.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат станбена куќа на Ѓорги Радисавов;
15.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат станбена куќа по барање на Ванчо Николов;
16.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат станбена куќа на Благојчо Стојановски;
17.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат станбена куќа на Љупчо Мицевски;
18.Одлука за измена на Програмата за урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2018 година;
19.Одлука за согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.
20.Одлука за доделување на општинска награда 7 Септември за 2018 година.

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1402/1

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

17.08.2018 год.

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник
на РМ“ бр.5.2002), Советот на општина Делчево, на својата 12. редовна седница,
одржана на ден 14.08.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 2
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево зa 2018 година, за квартал 2, за периодот од 01.01.2018 до

30.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 1375/1
14.08.2018 год.
Делчево

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

2.

3.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,
Советот на општина Делчево на својата 12. седница одржана на ден 14.08.2018 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
Изградба на улици во населба „Басарица“ Ул. „Св. Троица“, „Киселичка“,
„Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и „Селничка“
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на улици во населба
„Басарица“ Ул. „Св. Троица“, „Киселичка“, „Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и
„Селничка“ за аплицирање до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот разво по Мерка 322 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2018 година: 2. Инвестиции за изградба и/или реконструкција на улици во населени места

во руралните средини (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во
должина до 1км.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-1377/1
14.08.2018 година
Делчево

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

4.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на
општина Делчево на својата 12.седница одржана на ден 14.08.2018 година ја донесе
следната
ОДЛУКА
За утврдување на намената на инвестицијата
Изградба на улици во населба „Басарица“ Ул. „Св. Троица“, „Киселичка“,
„Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и „Селничка“
Член 1
Со оваа одлука се утврдува намената на инвестицијата за проектот „Изградба на улици
во населба „Басарица“ Ул. „Св. Троица“, „Киселичка“, „Бигланска“, „Драмечка“, „Басаричка“ и
„Селничка“ за аплицирање до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот разво по Мерка 322 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година: 2. Инвестиции за изградба и/или реконструкција на улици во населени места во
руралните средини (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во
должина до 1км
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-1378/1
14.08.2018 година
Делчево

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

5.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на
општина Делчево на својата 12. седница одржана на ден 14.08.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
Фeкална канализација што поминува низ дел од населба „Басарица“ и дел од
постојна населба покрај Локален пат Л-2 Делчево – с.Киселица – с.Вратиславци Општина Делчево“
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ШТО
ПОМИНУВА НИЗ ДЕЛ ОД НАСЕЛБА БАСАРИЦА И ДЕЛ ОД ПОСТОЈНА НАСЕЛБА ПОКРАЈ ЛОКАЛЕН
ПАТ Л-2: ДЕЛЧЕВО – С.КИСЕЛИЦА – С.ВРАТИСЛАВЦИ - ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО“за аплицирање до
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот разво по Мерка 321 од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година: 3.Инвестиции во

водоснабдителни и канализациони системи во населени места во рурални средини.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-1379/1
14.08.2018 година
Делчево

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

6.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на
општина Делчево на својата 12. седница одржана на ден 08.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на намената на инвестицијата
Фeкална канализација што поминува низ дел од населба „Басарица“ и дел од
постојна населба покрај Локален пат Л-2 Делчево – с.Киселица – с.Вратиславци Општина Делчево“
Член 1
Со оваа одлука се утврдува намената на инвестицијата за проектот
„ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ШТО ПОМИНУВА НИЗ ДЕЛ ОД НАСЕЛБА БАСАРИЦА И ДЕЛ ОД ПОСТОЈНА
НАСЕЛБА ПОКРАЈ ЛОКАЛЕН ПАТ Л-2: ДЕЛЧЕВО – С.КИСЕЛИЦА – С.ВРАТИСЛАВЦИ - ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО“ за аплицирање до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот разво по Мерка 321 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година: 3.Инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места
во рурални средини.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-1380/1
14.08.2018 година
Делчево
7.

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

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр. 5/ 2002)
и член 114 став 13 од Законот за заштита на децата (“Сл. весник на РМ' бр.23/2013 ), а
согласно член 28, став 2 од Статутот на ОЈУДГ “Весели Цветови” - Делчево, а согласно
Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0201-125/1 од 06.08.2018 година, Советот
на Општина Делчево, на својата 12.редовна седница одржана на ден 14.08.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на членови во Управниот одбор на
Општинската јавна установа Детската градинка
,,Весели цветови “-Делчево претставници
на Советот на родители
I.Се разрешуваат Александра Ивановска и Стефанија Атанасовска Јовановски,
претставници на Советот на родители од функцијата членови на Управниот одбор на ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево.

Причина за нивното разрешување е на нивно барање и од лични причини.
II.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1381/1
14.08.2018 година
Делчево

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

8.
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр. 5/ 2002)
и член 114 став 13 од Законот за заштита на децата (“Сл. весник на РМ' бр.23/2013 ), а
согласно член 28, став 2 од Статутот на ОЈУДГ “Весели Цветови” - Делчево, Советот на Општина
Делчево,а согласно Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0201-125/1 од
06.08.2018 година, Советот на Општина Делчево на својата 12.редовна седница одржана на
ден 14.08.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови во Управниот одбор на
Општинската јавна установа Детската градинка
,,Весели цветови “-Делчево претставници
на Советот на родители
I.За членови на УО на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево, претставници на Советот на
родители се именуваат:
1. Билјана Стојковска
2. Елена Михаилова
II.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09-1382/1
14.08.2018 година
Делчево

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

9.
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.0201-125/2 од 06.08.2018, Советот на
Општина Делчево, на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoст 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

Број на
деца во

Законот

групата

1

Објект 2

09 месеци2
години

Од 10 до 12

16

2

Објект 2

09 месеци до 2
години

Од 10 до 12

16

3

Објект 2

18 месеци-3
години
комбинирана
група

Од 15 до 20

25

4

Објект 2

Од 2 до 3 години

Од 12 до 15

27

5

Објект 2

Од 2 до 3 години

Од 12 до 15

27

6

Објект 2

Од 3 до 4 години

Од 15 до 18

30

7

Објект 2

Од 3 до 4 години

Од 15 до 18

30

8

Објект 2

Од 4 до 5 години

Од 18 до 20

30

9

Објект 2

Од 4 до 5 години

Од 18 до 20

30

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

20

Вкупно

361

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1383/1
14.08.2018 година
Делчево

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

10.
Врз основа на член 57 став 2 и член 64 став 4 од Законот за заштита на децата („ Сл.весник
на РМ“ Консолидиран текст-февруари/2018) и Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
бр.0201-125/3 од 06.08.2018, Советот на Општина Делчево, на својата 12. редовна седница,
одржана на ден 14.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoст на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за обезбедување престој
и исхрана за деца над 6 години
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласнот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
обезбедување престој и исхрана на деца над 6 години, односно од поаѓање во основно
училиште до 10 години.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1384/1
14.08.2018 година
Делчево

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

11.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект за селско стопанство по барање на Миле Јовановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект, а во врска со
поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-54
од 30.12.2015 година, од страна на Миле Јовановски с. Звегор - Делчево за бесправно
изграден објект, Помошен објект за селско стопанство, означен во елаборат како зграда бр. 1
изграден на КП бр. 5750/2 КО Звегор запишана во имотен лист бр. 246 и кој бесправен
објект е надвор од урбанистички плански опфат.
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 09-1385/1
14.08.2018 година
Делчево

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

12.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година донесе
ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект – кочина за одгледување на свињи по барање на Миле Јовановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 1254 од 30.12.2015 година, од страна на Миле Јовановски с. Звегор - Делчево за бесправно
изграден објект, Помошен објект – кочина за одгледување на свињи, означен во елаборат како
зграда бр. 2 изграден на КП бр. 5750/2 КО Звегор запишана во имотен лист бр. 246 и кој
бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
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 09-1386/1
14.08.2018 година
Делчево

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

13.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти („Службен Весник“ 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на
Општина Делчево, на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука –по барање на Горанчо Богдановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 122474 од 03.09.2011 година, од страна на Горанчо Богдановски с. Вирче - Делчево за бесправно
изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП бр.
3002 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 598 и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат .
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 09-1387/1
14.08.2018 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

14.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти („Службен Весник на РМ“ 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот
на Општина Делчево, на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена куќа –по барање на Ѓорги Радисавов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 1254 од 13.02.2018 година, од страна на Ѓорги Радисавов с. Град - Делчево за бесправно
изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр. 3 изграден на КП бр.
6093 КО Град запишана во имотен лист бр. 411 и кој бесправен објект е надвор од
урбанистички плански опфат .
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 09-1388/1
14.08.2018 година
Делчево
15.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево,
на својата 12. редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена куќа – по барање на Ванчо Николов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-111 од 16.01.2016 година, од страна на Ванчо Николов ул.„Бул. Македонија“ бр. 17/36 - Делчево, за бесправно изграден објект, станбена куќа, означен во елаборат како зграда

бр.1 изграден на КП бр. 2520 запишана во имотен лист бр. 8635 КО Делчево.
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 09-1389/1
14.08.2018 година
Делчево

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

16.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17), Советот
на Општина Делчево, на својата 12. редовна седница, одржана на ден 2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена куќа – по барање на Благојчо Стојановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-522 од 10.08.2011 година, од страна на Благојчо Стојановски ул.„Маршал Тито“ 143
Делчево, за бесправно изграден објект , Станбена кука , означен во елаборат како зграда бр.1
изграден на КП бр. 8976/1 запишан во имотен лист бр. 10788 КО Делчево.
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 09-1390/1
14.08.2018 година
Делчево

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

17.
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 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот
на Општина Делчево, на својата 12.редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година
донесе
ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука – по барање на Љупчо Мицевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-514 од 03.08.2011 година, од страна на Љупчо Мицевски ул.„Видое Смилевски Бато“ бр.
5 Делчево, за бесправно изграден објект, станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр.1
изграден на КП бр. 2481 запишани во имотен лист бр. 8554 КО Делчево.
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 09-1391/1
14.08.2018 година
Делчево

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

18.
Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник
на РМ“ бр.199/14;44/15,193/15,31/16,163/16, 164/17 и 191 / 17 ) член 11 став 1 и член 36 став
6 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ број 5/2002), Советот на
Општина Делчево на седница одржана на ден 14.08.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2018
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши измена на Програмата за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2018 година, со бр. 09-144/1 од 30.01.2018
година.
Член 2
Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина
Делчево за 2018 донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-144/1 од
30.01.2018 година се врши следната измена:
Точката 1 која во Програмата гласи:Довршување на Детален урбанистички планлесна индустрија и сервиси на м.в. „Стар Монопол“ Делчево-дел од блок 2.6, урбана
единица 2 со граници:
-Дел од улица Маршал Тито“ кон југ од спој со ул. “Крушевска“ на север на опфат кон
југ до спој со северозападна страна на ендек (источни граници на к.п. бр.8761/4, к.п.
бр.8761/2, к.п. бр.8764, к.п. бр.8766, к.п. бр.8715), кон североисток до осовина на ул.
„Крушевска“ (новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП, делумно изведена).
-По осовина на ул.„Крушевска“(новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП,
делумно изведена) кон северозапад до спој со ул.„Маршал Тито“, осовина на ул. „Маршал
Тито“-југозападна страна, целосно се менува и истата треба да гласи:
1.Детален урбанистички план-Лесна индустрија и сервиси на м.в. „Стар
монопол“-Делчево-дел од блок 2.6 урбана единица 2, површина 5.08 ха, со граници:
-По осовина на ул.„Маршал Тито“-југозападна страна;
-По граници на к.п. бр.8761/4, к.п. бр.8761/2, к.п. бр.8764, к.п.бр.8766-југоисточна
страна;

-По осовина на ул. „Крушевска“ (новопроектирана Сервисна улица согласно ГУП,
делумно изведена)-северна страна.
Член 3
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 4
Оваа Одлука со графичкиот прилог е составен дел на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2018 донесена од страна на
Советот на Општина Делчево со бр. 09-144/1 од 30.01.2018 година.
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-1392/1
14.08.2018
Делчево

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

19.
Врз основа на член 28 од Законот за средно образование – Консолидиран текст ( „Сл.весник
на РМ бр.44/95; 24/96;35/97; 82/99; 29/02; 40/03; 42/03; 67/04; 55/05; 113/05; 35/06; 30/07;
49/07;81/08; 33/10; 116/10; 156/10;18/11; 51/11; 6/12; 100/12 и 24/2013, Советот на
Општина Делчево, на својата 12.седница, одржана на ден 14.08.2018 година, донесе,
ОДЛУКА
За давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево
за формирање на паралелки
со помал број на ученици
Член 1
Заради намален број на ученици запишани во СОУ Методи Митевски Брицо Делчево, во
учебната 2017-2018, од Советот на Општина Делчево се бара согласност за формирање на
парелелки со помал број на ученици од законски утврдениот број -25 и тоа:
Образование/образовен
профил

Година

паралелка

Број на ученици

Гимназиско-општествено I
хуманистичко
и
природно-математичко
подрачје -А комбинирана

I-1

21

Гимназиско-општествено I
хуманистичко-А

I-2

17

Гимназиско
-општествено
хуманистичко-А

I

I-3

17

Гимназиско
I
-општествено
хуманистичко подрачје А

I-4

17

Гимназиско
-општествено
хуманистичко

I-5

17

I
подрачје-

комбинација А
Стручно/комбинирана
текстилно-кожарска
хемиско-технолошка
струка

I

I-6

15

Природно-математичко
II
подрачје А и Јазичноуметничка-А

II-1

15

Комбинирана

II

II-2

15

ОпштественоII
хуманистичко
подрачје
комбинација -А

II-3

18

ОпштественоII
хуманистичко
подрачје
комбинација -А

II-4

18

ОпштественоII
хуманистичко
подрачје
комбинација -А

II-5

18

Стручно
II
комбинирана текстилнокожарска
и
хемиско
технолошка струка

II-6

13

Гимназиско
III
Забелешка:
Во
4-те
паралелки
ќе
бидат
формирани повеќе групи
според
изборот
на
учениците по образовен
профил
и
вториот
странски јазик

III-1
15
подрачја:општествено
хуманистичко
подрачје
комбинација А
природноматематичка
комбинирана А и Б

и

Гимназиско

Стручно образование
Текстилно-кожарска
хемиско-технолошка

III

III-2
природноматематичка
комбинација Б

15

III

III-3
16
подрачја:општествено
хуманистичко
подрачје
комбинација А

III

III-4
16
подрачја:општествено
хуманистичко
подрачје
комбинација А

III

III-5

6

-комбинирана
Гимназиско-природно
IV
математичко подрачје-Б
општествено
хуманистичко подрачје А
комбинирана

IV-1

16

Гимназиско
општественохуманистичко подрачје
природно-математичко
подрачје
јазично-уметничко
подрачје
комбинирана

IV

IV-2

18

Гимназиско
IV
општественохуманистичко подрачје А

IV-2

13

Гимназиско
општественохуманистичко подрачје
природно-математичко
подрачје
комбинирана

IV

IV-3

25

Стручно образование
текстилно-кожарска

IV

IV-5

8

Стручно
Хемиско-технолошка
струка

IV

IV-6

14

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1393/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.08.2018 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член
24 од Правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди
и признанија на Општина Делчево бр.09-166/1 од 30.01.2018 година,како и Предлогот на
Комисијата за доделување на општински награди и признанија, Советот на Општина Делчево,
на својата 12.редовна седница, одржана на ден 14.08.2018 година,донесе
ОДЛУКА

за доделување на општинска награда
7 Септември за 2018 година
Член 1
Општинската награда 7 Септември за 2018 година се доделува на следните кандидати:
1. Горан Велков за особени постигнувања од областа на спортот;
2. Виолета Арсова за особени постигнувања во областа на здравствената заштита;
3. Кристина Петровиќ за особени постигнувања во областа на образованието;
4. Љупчо Стојчевски за особени постигнувања во областа на спортот;
5. Андреј Илиевски Волкашин за особени постигнувања во областа на филмската
уметност;
6. Петар Атанасовски-Пепи за особени постигнувања во областа на ликовната
уметност
Член 2
Општинската награда 7 Септември се состои од парична награда во износ од 3.000
денари за секој кандидат и плакета и истата ќе биде доделена на 7 Септември 2018 година.
Член 3
Средствата за наградата се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2018
година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.Гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-1394/1
14.08. 2018 година
Делчево

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

