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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 27.08.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 28. 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 28. седница која се одржа на ден 26.08.2019 година и тоа:
1.

Одлука за доделување на општинска награда 7 Септември за 2019 година;

2.

Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2020 година;

3.

Заклучок за усвојување на Шестмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2019-30.06.2019 година бр.0102-218/1 од 16.07.2019 година

4.

Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за 2020 година ;

5.

Одлука за давање на согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОЈУДГ„Весели Цветови“Делчево;

6.

Одлука за давање на согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на
ОЈУДГ„Весели Цветови“-Делчево;

7.

Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за реконструкција
на доводен цевковод за водоснабдување на с.Ѕвегор-Општина Делчево;

8.

Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за водоснабдителен систем за
с.Ѕвегор-Општина Делчево;

9.

Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за водоснабдителен систем за
с.Габрово-Општина Делчево;

10. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Кирчо Алексов;
11. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект -помошен објект бр.2 по барање на Кирчо Алексов;
12. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Јорданка Тачева (УП
бр.12-166);
13. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Јорданка Тачева (УП
бр.12-167);
14. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Јорданка Тачева;
15. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Костадин Петров;
16. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Љупчо Ивановски;
17. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно

изграден објект надвор од плански опфат, објект настрешница во функција на објект со намена Б1 зграда
бр.1 по барање на Лупчо Ковачки;
18. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Невенчо Ратков;
19. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Невенчо Ратков;
20. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект за селско стопанство зграда бр.1 по
барање на Митко Велинов;
21. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Перо Михаилов;
22. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Александар
Миленски;
23. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Бранко Арсовски;
24. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Бранко Арсовски;
25. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.3 по барање на Бранко
Арсовски;
26. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Георгија Џабирски;
27. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Дане Јовановски;
28. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект надвор од плански опфат објект за одгледување на свињи
и сместување на храна за животни зграда бр.1 по барање на Деса Величковска;
29. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Даниела Антовска;
30. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Душко Даневски;
31. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Душко Пеичинов;
32. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект со намена А4 викенд куќа зграда бр.1 по барање на
Димитар Петровски;
33. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект -помошен објект зграда бр.2 по барање на Димитар
Петровски;
34. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Добрин Митевски;
35. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект гаража зграда бр.2 по барање на Добрин Митевски;
36. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Драган

Десподовски;
37. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Драги Илиев;
38. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Душанка
Петровска;
39. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект гаража зграда бр.2 по барање на Душанка Петровска;
40. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект А4 за времено сместување-одмаралиште зграда бр.1 по
барање на Јавно претпријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми ПО Скопје;
41. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Стевчо Спасевски;
42. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Раде Манасиевски;
43. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.8 по барање на Раде Николовски;
44. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект доградба на станбена куќа-тераси зграда бр.1 по барање
на Рајко Ристовски;
45. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект доградба на станбена куќа-тераси зграда бр.3 по барање
на Рајко Ристовски;
46. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.4 по барање на Рајко Ристовски;
47. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект настрешница зграда бр.5 по барање на Рајко Ристовски;
48. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа објект зграда бр.1 по барање на Славчо
Златанов;
49. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат гаража, зграда бр.2 по барање на Славчо Златанов;
50. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Славица Пешовска;
51. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.2 по барање на Слободан
Ангелов;
52. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа објект зграда бр.1 по барање на Стојне
Симовски;
53. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа објект зграда бр.1 по барање на Тони
Начевски;
54. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа објект зграда бр.1 по барање на Шади
Зекиров;

55. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2020 година ;
56. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2020
година;
57. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 20192020 година ;
58. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020 година ;
59. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019- 2020 година ;
60. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2020 година ;
61. Одлука за определување на тарифа за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина
Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08-1651/1
27.08.2019 година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
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.09166/1 од 30.01.2018 година,како и Предлогот на Комисијата за доделување на општински награди и признанија,
Советот на Општина Делчево, на својата 28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година,донесе
ОДЛУКА
за доделување на општинска награда
7 Септември за 2019 година
Член 1
Општинската награда 7 Септември за 2019 година се доделува на Љупчо Чучуковски, претседател на
Планинарскиот спортски клуб „Голак“ од Делчево и член на Федерацијата на планинарски спортови на Република
Северна Македонија.
Наградата 7 Септември му се доделува како знак на општествено признание за особени постигнувања од
областа на планинарскиот спорт и заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и за развој и
афирмација на Општина Делчево во Република Северна Македонија и во светот.
Член 2
Општинската награда 7 Септември се состои од парична награда во износ од 20.000 денари и плакета.
Член 3
Средствата за наградата се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2019 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.Гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1589/1
26.08.2019 година
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија
бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член 32 од Законот за административните службеници(Службен весник на
Република Македонија бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево, на својата 28. редовна седница,
одржана на ден 26.08.2019 година , донесе
Заклучок
За усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година
1.Се усвојува Годишниот план за вработување за 2020 година на Општина Делчево бр.19-1455/1 од 05.08.2019
година .
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Делчево .
Број 09-1590/ 1
26.08.2019 година
Делчево

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

3.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/202, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став
1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Шестмесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2019 -30.06.2019
1.

Се усвојува Шестмесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за
периодот 01.01.2019 - 30.06.2019 година, број 0102-/218/1 од 16.07.2019 година, усвоен од страна
на Управниот одбор на ЈКП „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202-222/2 од 22.07.2019 година.

2.

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

Број 09-1591/1
26.08. 2019 година
Делчево

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

4.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен Весник на Република Македонија“
бр.27/2014,199/14, 27/16 и 35/18),Советот на Општина Делчево, на својата 28. редовна седница, одржана на
26.08.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2020 година бр.0102106/1 од 14.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1592/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

5.
Врз основа на член 64 од Законот за заштита на децата („ Сл.весник на РМ“ бр.23/2013,12/14,44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 27/16, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19) и Барањето на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0302-75/6
од 14.08.2019 година, Советот на Општина Делчево, на својата 28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019
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.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1593/1
26.08.2019 година
Делчево

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

6.
Врз основа на член 67 став 6 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ“ бр.23/2013, 12/2014,
44/2014,144/2014, 10/15, 25/15, 150/15, 27/16, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19) и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 28.редовна седница одржана на
26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување на
почетокот и завршетокот на работното време
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на работното
време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево и тоа:
-За објект број 1, кој се наоѓа на ул. „М.М.Брицо“ бр.36 со полудневен и продолжен престој на деца од
06:00 до 16:00;
-За објект бр.2 , кој се наоѓа на ул. „Светозар Марковиќ“ бр.12 со целодневен престој на деца од 05:00 до
18:00 часот.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1594/1
26.08.2019 год.
Делчево

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

7.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за реконструкција на доводен
цевковод за водоснабдување на с. Звегор – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура
за реконструкција на доводен цевковод за водоснабдување на с. Звегор– Општина Делчево на цела површина во
опфат на Општ акт за с. Звегор.
Член 2
Потребата Проект за инфраструктура за рекомструкција на доводен цевковод за водоснабдување на с. Звегор –
Општина Делчево на цела површина во опфат на Општ акт за с. Звегор е решавање на проблемот со контролирана и
чиста вода за пиење поврзана со пречистетелна станица .
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 1595/1
26.08. 2019 год
Делчево

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

8.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен
систем за с.Звегор – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за
инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за с. Звегор – Општина Делчево во должина од 1900-2000 м1
во опфат на Општ акт за с. Звегор.
Член 2
Потребата Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за с. Звегор – Општина Делчево во
должина од 1900-2000 м1 е решавање на проблемот со контролирана и чиста вода за пиење поврзана со
пречистетелна станица .
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 1596/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08. 2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

9.
Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 28. редовна седница, одржана на ден 26.08. 2019 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен
систем за с. Габрово – Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура
за изградба на водоснабдителен систем за с. Габрово – Општина Делчево во должина од 40-60 м1 опфатени во ГУП
за градот Делчево.

Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за с. Габрово – Општина Делчево
во должина од 40-60м1 е решавање на проблемот со контролирана и чиста вода за пиење поврзана со
пречистетелна станица .
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 1597/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26. 08.2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

10.
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
26. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Кирчо Алексов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-200 од 29,06,2018 година, од страна Кирчо Алексов од с.Илиово - Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зграда реден бр.1 изграден на КП
бр. 2192 КО Илиово запишана во имотен лист бр. 237 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“.
Прилог:скица
Број 09-1598/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Кирчо Алексов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-200 од 29,06,2018 година, од страна Кирчо Алексов од с.Илиово - Делчево
за бесправно изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат како зграда реден бр. 2 изграден на КП
бр. 2192 КО Илиово запишана во Имотен лист бр. 237 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“.
Прилог:скица
Број 09-1599/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр.1 –по барање на Јорданка Тачева
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-166 од 08,06,2018 година, од страна Јорданка Тачева ул.„Маршал Тито

бр.104“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр.1
изграден на КП бр. 7122/2 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 387 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“.
Прилог:скица
Број 09-1600/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

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 (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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Јорданка Тачева
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-167 од 08,06,2018 година, од страна Јорданка Тачева ул.„Маршал Тито
бр.104“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр.1
изграден на КП бр. 7124/2 КО Драмче, КП бр. 7123/2 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 387 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“.
Прилог:скица
Број 09-1601/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

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 (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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Јорданка Тачева
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-167 од 08,06,2018 година, од страна Јорданка Тачева ул.„Маршал Тито
бр.104“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект– , означен во елаборат како зг реден бр.2
изграден на КП бр. 7124/2 КО Драмче, КП бр. 7123/2 КО Драмче и КП бр. 7122/2 КО Драмче запишана во имотен лист
бр. 387 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“.
Прилог:скица
Број 09-1602/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

15.
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, својата 28.
редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр. 1 –по барање на Костадин Петров
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-426 од 28.03.2016 година, од страна на Костадин Петров од с.Звегор Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП

бр. 2792 КО Звегор Вон-Г.Р. запишана во имотен лист бр. 1108 и бр.2794 КО Звегор Вон-Г.Р. запишана во имотен лист
бр. 74 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“.
Прилог:скица
Број 09-1603/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

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 (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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр.бр, 1 –по барање на Љупчо Ивановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-250 од 15,11,2018 година, од страна Љупчо Ивановски ул.„Григор Прличев
бр.32“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр.1
изграден на КП бр. 7927 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 131 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“.
Прилог:скица
Број 09-1604/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

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 (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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект настрешница во функција на објект со намена Б1 згр. Бр. 1 –по барање на Лупчо Ковачки
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1680 од 31,08,2011 година, од страна Лупчо Ковачки ул.„Македонска
бр.ББ“ с.Тработивиште – Делчево за бесправно изграден објект, Објект настрешница во функција на објект со намена
Б1 – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 920 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.
96 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“.

Прилог:скица
Број 09-1605/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

18.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр.1 –по барање на Невенчо Ратков
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2445 од 03,09,2011 година, од страна Невенчо Ратков од с.Габрово -

Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден
на КП бр. 10509/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 432 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“.
Прилог:скица
Број 09-1606/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Невенчо Ратков
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2445 од 03,09,2011 година, од страна Невенчо Ратков од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден
на КП бр. 10509/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 432 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“.
Прилог:скица
Број 09-1607/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект за селско стопанство згр. Бр. 1 –по барање на Митко Велинов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2235 од 02,09,2011 година, од страна на Митко Велинов ул.„Вера Јоциќ
бр.69“- Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект за селско стопанство – , означен во елаборат
како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 1893/2 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 692 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“.
Прилог:скица
Број 09-1608/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

21.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Перо Михаилов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1822 од 01,09,2011 година, од страна Перо Михаилов од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден

на КП бр. 10199 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 2213 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“.
Прилог:скица
Број 09-1609/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

22.
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
28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр. 1 по барање на Александар Миленски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2525 од 03,09,2011 година, од страна Александар Миленски ул.„Охридска
бр.4“ – Делчево за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1
изграден на КП бр. 2180/2 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 822 и КП бр. 2181 КО Вирче запишана во имотен
лист бр. 100 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“.
Прилог:скица
Број 09-1610/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

23.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Бранко Арсовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-411 од 28,12,2018 година, од страна на Бранко Арсовски од с.Вирче Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 2996 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 404 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“.
Прилог:скица
Број 09-1611/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

24.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 2 –по барање на Бранко Арсовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-411 од 28,12,2018 година, од страна на Бранко Арсовски од с.Вирче -

Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на
КП бр. 2996 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 404 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“.
Прилог:скица
Број 09-1612/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

25.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр.3 –по барање на Бранко Арсовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-411 од 28,12,2018 година, од страна на Бранко Арсовски од с.Вирче Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 3 изграден
на КП бр. 2996 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 404 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“.
Прилог:скица
Број 09-1613/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

26.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Георгија Џабирски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2404 од 03,09,2011 година, од страна на Георгија Џабирски од с.Град –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.1 изграден на
КП бр.6197/1 КО Град запишана во имотен лист бр.824 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“.
Прилог:скица
Број 09-1614/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

27.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр. 1 –по барање на Дане Јовановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2557 од 03.09.2011 година, од страна на Дане Јовановски од с.Звегор Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 2845 КО Звегор Вон-Г.Р. запишана во имотен лист бр. 74 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“.
Прилог:скица
Број 09-1615/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

28.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект за одгледување на свињи и сместување на храна за животни згр, бр, 1 –по барање на Деса Величковска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-429 од 28,12,2018 година, од страна на Деса Величковска од с.Драмче Делчево за бесправно изграден објект , Објект за одгледување на свињи и сместување на храна за животни –
означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 1843 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10471 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“.
Прилог:скица
Број 09-1616/1
26.08.2019 година
Делчево

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

29.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Даниела Антовска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-176 од 18,06,2018 година, од страна на Даниела Антовска ул.„29-ти
Ноември бр.6“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.
1 изграден на КП бр. 649 КО Звегор Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 497 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“.
Прилог:скица
Број 09-1617/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

30.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр.1 –по барање на Душко Даневски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-214 од 21,06,2011 година, од страна Душко Даневски од с.Вирче - Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.

1897 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10285 и КП бр. 1898 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10478 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“.
Прилог:скица
Број 09-1618/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

31.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Душко Пеичинов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1993 од 01,09,2011 година, од страна Душко Пеичинов с.Град – Делчево за
бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.
6490/1 КО Град запишана во имотен лист бр. 705 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“.

Прилог:скица

Број 09-1619/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

32.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена А4 викенд куќа згр.бр. 1 –по барање на Димитар Петровски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-590 од 15.08.2011 година, од страна Димитар Петровски ул.„Орце Николов
бр.1/1-1“ - Делчево за бесправно изграден објект, Објект со намена А4 викенд куќа, означен во елаборат како зг
реден бр. 1 изграден на КП бр. 869 КО Очипала запишана во имотен лист бр. 174 и КП бр. 870 КО Очипала запишана
во имотен лист бр. 175 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“.
Прилог:скица
Број 09-1620/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

33.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Димитар Петровски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-590 од 15,08,2011 година, од страна Димитар Петровски ул.„Орце Николов
бр.1/1-1“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр.

2 изграден на КП бр. 870 КО Очипала запишана во имотен лист бр. 175 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“.
Прилог:скица
Број 09-1621/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

35.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Добрин Митевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1911 од 01,09,2011 година, од страна на Добрин Митевски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр.10643 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 507 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“.
Прилог:скица
Број 09-1622/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

36.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект гаража згр. Бр. 2 –по барање на Добрин Митевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1911 од 01.09.2011 година, од страна на Добрин Митевски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП
бр.10643 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 507 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“.
Прилог:скица
Број 09-1623/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

37.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр.бр.2 –по барање на Драги Илиев
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2414 од 03,09,2011 година, од страна на Драги Илиев с.Град – Делчево за
бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр.6571
КО Град запишана во имотен лист бр. 1252 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“.
Прилог:скица
Број 09-1625/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

38.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Душанка Петровска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1043 од 24,08,2011 година, од страна на Душанка Петровска с.Габово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр.10079 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 884 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“.

Прилог:скица

Број 09-1626/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

39.
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
28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект гаража згр. Бр. 2 –по барање на Душанка Петровска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1043 од 24,08,2011 година, од страна на Душанка Петровска с.Габово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража – , означен во елаборат како зг рада бр.2 изграден на КП
бр.10079 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 884 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“.
Прилог:скица
Број 09-1627/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

40.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
28. редовна седница, одржана на ден 28.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект А4 за времено сместување - одмаралиште згр, бр, 1 –по барање на Јавно претпријатие за стопанисување со
шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-846 од 22,08,2011 година, од страна Јавно претпријатие за стопанисување
со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје ул.„Перо Наков бр.ББ“ Скопје – Гази Баба за бесправно изграден објект ,

Објект А4 за времено сместување - одмаралиште – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.
5156 КО Вирче м.в.Голак запишана во имотен лист бр. 221 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“.
Прилог:скица
Број 09-1628/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

41.
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
28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Стевчо Спасевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-228 од 15,10,2018 година, од страна на Стевчо Спасевски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10107 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 65 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“.
Прилог:скица
Број 09-1629/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

42.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр. 1 –по барање на Раде Манасиевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-385 од 26,12,2018 година, од страна на Раде Манасиевски ул.„Звегорска
Река бр.ББ“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 651 КО Звегор Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 824 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“.
Прилог:скица
Број 09-1630/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

43.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 8 –по барање на Раде Николовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-556 од 12,08,2011 година, од страна на Раде Николовски ул.„Маршал Тито
бр. 8“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 8

изграден на КП бр. 2618/2 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10129 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“.

Прилог:скица
Број 09-1631/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

44.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект доградба на станбена куќа - тераси згр. Бр. 1 –по барање на Рајко Ристовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1486 од 29,08,2011 година, од страна на Рајко Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект доградба на станбена куќа - тераси – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 10374 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 113 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“.
Прилог:скица
Број 09-1632/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

45.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект доградба на станбена куќа - тераса згр. Бр. 3 –по барање на Рајко Ристовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1486 од 29,08,2011 година, од страна на Рајко Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект доградба на станбена куќа - тераса – , означен во елаборат како зг
рада бр. 3 изграден на КП бр. 10374 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 113 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“.
Прилог:скица
Број 09-1633/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

46.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр.4 –по барање на Рајко Ристовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1486 од 29,08,2011 година, од страна на Рајко Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 4 изграден
на КП бр. 10374 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 113 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“.
Прилог:скица
Број 09-1634/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

47.
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
28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект настрешница згр. Бр. 5 –по барање на Рајко Ристовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1486 од 29,08,2011 година, од страна на Рајко Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект настрешница – , означен во елаборат како зг рада бр. 5 изграден на
КП бр. 10374 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 113 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“.

Прилог:скица
Број 09-1635/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

48.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Славчо Златанов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1978 од 01,09,2011 година, од страна на Славчо Златанов од с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.1 изграден на
КП бр.10116/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.1218 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“.
Прилог:скица
Број 09-1636/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

49.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект гаража згр. Бр. 2 –по барање на Славчо Златанов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1978 од 01,09,2011 година, од страна на Славчо Златанов од с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража – , означен во елаборат како зг рада бр.2 изграден на КП

бр.10116/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.1218 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“.
Прилог:скица
Број 09-1637/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

50.
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 28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. Бр. 1 –по барање на Славица Пешовска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-41 од 02,02,2018 година, од страна на Славица Пешовска ул.„Орце
Николов бр.6-6“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада
бр.1 изграден на КП бр.3166 и КП бр.3167 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 11846 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“.
Прилог:скица

Број 09-1638/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

51.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Слободан Ангелов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1423 од 29,08,2011 година, од страна Слободан Ангелов од с.Град Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 2
изграден на КП бр. 6388/1 КО Град запишана во имотен лист бр. 796 и КП бр. 6621КО Град запишана во имотен лист
бр. 275 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“.
Прилог:скица
Број 09-1639/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски

52.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Стојне Симовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-2320 од 02,09,2011 година, од страна на Стојне Симовски од с.Очипала –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.1 изграден на

КП бр.1955 КО Очипала запишана во имотен лист бр.164 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“.
Прилог:скица
Број 09-1640/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

53.
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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр.1 –по барање на Тони Начевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1134 од 25,08,2011 година, од страна Тони Начевски од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден
на КП бр. 10651/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 1190 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“.

Прилог:скица
Број 09-1641/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

54.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
28. редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. Бр. 1 –по барање на Шади Зекиров
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке 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. 12-1886 од 01,09,2011 година, од страна Шади Зекиров ул.„Даме Груев
бр.ББ„ с.Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг
реден бр. 1 изграден на КП бр. 1102 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 25 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“.
Прилог:скица
Број 09-1642/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.08.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

55.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија
бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член 32 од Законот за административните службеници(Службен весник на
Република Македонија бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево, на својата 28. редовна седница,
одржана на ден 26.08.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
за 2020 година на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
1.

Се усвојува Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈЛБ „Илинден“-Делчево бр.16-57/1 од
21.08.2019 година.

2.

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

Број 09-1643/1
26.08.2019 година
Делчево

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

56.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија
бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член 32 од Законот за административните службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево , на својата 28 редовна седница,
одржана на ден 26.08.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на “OOУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за 2020 година
бр.04-516/1 од 22.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1644/1
26.08.2019 година
Делчево

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

57.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и член
22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.5/2013 ), Советот на
Општина Делчево, на својата 28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Св.Климент Охридски““-Делчево за 2019/2020
1.

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ Св.Климент Охридски““-Делчево за учебната 2019/2020
година;

2.

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

Број 09-1645 /1
26.08.2019 год.
Делчево

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

58.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија
бр.27/2014 и 198/2018) а согласно член 32 од Законот за административните службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево , на својата 28 редовна седница,
одржана на ден 26.08.2019 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на “OOУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2020 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево за 2020 година бр.01-293/1 од
23.08.2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1646/1
26.08.2019 година
Делчево

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

59.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и член
22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“бр.5/2013 ), Советот на
Општина Делчево, на својата 28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020
1.

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2019/2020 година;

2.

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

Број 09-1647/1
26.08.2019 год.
Делчево

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

60.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и член 22 став
1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“бр.5/2013 ), Советот на Општина
Делчево, на својата 28.редовна седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
СОУ „М.М.Брицо““-Делчево за 2019/2020
1.

Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ М.М.Брицо““-Делчево за учебната 2019/2020 година;

2.

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

Број 09-1648/1
26.08.2019 год.
Делчево

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

61.
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“
бр. 68/2004, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 06/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14,
97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/2016, 71/16, 64/18 и 163/18) и член 5 став 6 од Одлуката за уредување на превозот
во патниот сообраќај на подрачјето на општина Делчево број 07-296/1 од 02.02.2012 година и измената и
дополнувањето на Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на Општина Делчево
бр.07-2328/1 од 27.09.2012 год. бр.09-241/1 од 22.02.2017 год., бр.09-771/1 од 30.04.2019 год. и бр.09-1275/1 од
08.07.2019 год., Советот на Општина Делчево на својата 28.седница, одржана на ден 26.08.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на тарифа за општински линиски превоз на патници
на подрачјето на општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се определува тарифата за вршење на општински линиски превоз на патници на подрачјето на
општина Делчево.
Член 2
Тарифата за вршење на општински линиски превоз по патник во зависност од видот на линиите со кои располага
општината е претставена преку следниот табеларен приказ:
ВИД НА ЛИНИЈА

ЦЕНА (ВО ДЕНАРИ БЕЗ ДДВ) во еден правец

ДЕЛЧЕВО – С.ГАБРОВО

30

ДЕЛЧЕВО – С.ЅВЕГОР

30

ДЕЛЧЕВО – С.СТАМЕР

40

ДЕЛЧЕВО – С.ГРАД

55

ДЕЛЧЕВО – ВИРЧЕ

55

ДЕЛЧЕВО – С.ТРАБОТИВИШТЕ

60

ДЕЛЧЕВО – С.СТАР ИСТЕВНИК И С.НОВ ИСТЕВНИК

80

ДЕЛЧЕВО – С.РАЗЛОВЦИ

100

ДЕЛЧЕВО – ГОЛАК (РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР)

90

ДЕЛЧЕВО – С.БИГЛА – С.ТУРИЈА

100

ДЕЛЧЕВО – С.ИЛИОВО – С.ТУРИЈА

100

ДЕЛЧЕВО – С.ОЧИПАЛА

35

ДЕЛЧЕВО – С.ДРАМЧЕ

70

ДЕЛЧЕВО– С.СЕЛНИК

70

ДЕЛЧЕВО – С.ВРАТИСЛАВЦИ

100

ДЕЛЧЕВО – С.ПОЛЕТО

30

ДЕЛЧЕВО – С.ВЕТРЕН

40

ДЕЛЧЕВО – С.КИСЕЛИЦА

50

ДЕЛЧЕВО – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ДЕЛЧЕВО“

90

ДЕЛЧЕВО – С.ЧИФЛИК

40

С.СТАМЕР – С.ГРАД

40

С.ВИРЧЕ – С.ГРАД

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 одобрение на Советот на општината не смее да прави промени на истата.
Член 4
Превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници при регистрирање на возен ред и добивање на
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 на оваа Одлука.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за определување на тарифа на
линиски општински превоз на патници на подрачјето на општината бр.07-1482 од 14.11.2005 година.
Член 6
Одуката за тарифата влегува во сила со денот објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1649/1
26.08.2019 година

Совет на Општина Делчево
Претседател,
Драган Маневски,с.р.

