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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 12
30.12.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Декември, 2016

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина
Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на
Општина Делчево, на ден 30.12.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 45. 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 45.седница која се одржа на ден 28.12.2016 година и тоа:
1.
2.

Буџет на Општина Делчево за 2017 година;
Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2017 година;

3.

Одлука заутврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година;

4.

Буџетски календар,

5. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Горан Десподовски;
6. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект гаража во урбанистичкопланска документација на Горан Десподовски;
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Милан Анакиев;
8. Одлука за вклопување на бесправно изграден помошен објект
планска документација на Милан Анакиев;

во урбанистичко-

9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Фиданчо Петровски;
10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Ѓорѓи Пејчинов;
11. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Трајче Витановски;
12. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Методи Ситновски;
13. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Фиданчо Стоименовски;
14. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Славе Стојмирски;
15. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Игор Спасевски;
16. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Владимир Цветковски;
17. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект викенд куќа во урбанистичкопланска документација на Игор Стефановски;
18. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект викенд куќа во урбанистичкопланска документација на Марјанчо Манов;
19. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Бранко Спасев;

20. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект помошен објект
урбанистичко-планска документација на Бранко Спасев;

во

21. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект станбена куќа во урбанистичкопланска документација на Стоица Иванов;
22. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект доградба на станбена куќа во
урбанистичко-планска документација на Ванчо Петровски;
23. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект
урбанистичко-планска документација на Ванчо Петровски;

помошен

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-2739/1
30.12.2016 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

објект

во

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/2002), член
23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 61/2004,
96/2004 и 67/2007) и член 3 од Статутот на Општина Делчево (Службен гласник на општина Делчево бр.15/2013),
Советот на општина Делчево на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на буџетот на Општина Делчево за 2017 година
Член 1
Буџетот на Општина Делчево за 2017 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите
на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации,
буџет на дотации и буџет на кредити.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски,
рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат
обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се
предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот
буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината отцени дека се неопходни
позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите
приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на општината изменување и дополнување на
Буџетот.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба
меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачките активности, буџетот на донации или
буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над
планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи
и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината за
одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за
користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува
врз основа на финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплата на платите на вработените во Општината и вработените во основното и средно образование, детската
градинка и јавната локална библиотека, ќе се извршуваат во рамките на обезбедените средства во Буџетот на
Општината, односно висината на платите се утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република
Македонија (сл.Весник на РМ бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07,161/08, 92/09 и 143/2014) и

Законот за изменување и дополнување на Законот на плата и други надоместоци на пратениците во Собранието
на Р.Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл. Весник на РМ бр.38/9, 23/9, 37/05,
84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10,97/10 и 139/2014) и тоа за именувани лица појдовна основа за пресметување на
платата е 26.755 денари, започнувајќи од плата за месец јануари 2017 година додавајќи го постојниот коефициент
и минатиот труд на именуваниот функционер, а на вработените платата ќе се пресметува врз основа на посебна
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници, донесена од Советот на
општината. За вработените без статус на државни службеници, пресметувањето и исплатувањето на платите ќе
се врши согласно важечките законски прописи за нив.
Член 10
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во
смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на вработениот во Општината и локалните јавни
установи, му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде
што е вработен.
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработените во општината и локалните јавни установи се
исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за исплата на платите.
Сите исплати на погоре наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана
документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината.
Член 11
Месечниот надоместок на членовите на Советот се утврдува во висина од 50% од просечната месечна нето плата
во Републиката исплатена во претходата година.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се исплатува за сите седници на Советот во текот на
месецот.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое одсуство од седница на
советот одржани во тековниот месец. Ако член на Советот не присуствувал на ниедна седница на совет во
тековниот месец, во тој случај не му се исплатува надоместок за присуство на седница.
Член 12
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се
набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе
да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000,00 денари каде
задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.
Член 13
Надоместокот за дневница на службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 400,00
денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.
Член 14
За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана резерва), одлучува Советот
на општината а ги извршува Градоначалникот, а за користење на средствата до 50.000,00 денари одлучува
Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата
од резервите.
Член 15
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и потпрограми ги извршува
Градоначалникот на општината.
Член 16
Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и
систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот дава
писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се
финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот
на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање
од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни
установи, со соодветна пропратна документација.
Член 17
Буџетот на Општина Делчево се извршува од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
Член 18
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”, а ќе се
применува од 01 Јануари 2017 година.
Број 09-2703/1

Совет на општина Делчево

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на Општина Делчево,
на својата 45.редовна седница, одржана на ден 28.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за платите
на државните службеници за 2017 година
Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година изнесува
76,8 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Делчево“, а ќе се применува со исплатата на платата за месец јануари 2017
година.
Број 09-2704/1
28.12.2016 година
Делчево

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

Soglasno ~l.27 stav 3 od Zakonot za finansirawe na ELS, Sovetot zadol`itelno gi
utvrduva rokovite za planirawe na op{tinskiot buxet koi se reguliraat so
BUXETSKI KALENDAR
1.Sovetot na Op{tinata go donesuva buxetskiot kalendar vo mesec
Dekemvri-januari
2.Ministerot za finansii izgotvuva izve{taj i go dostavuva do Vladata vo mesec MART.
3.Sovetot na op{tinata ja donesuva ili razgleduva fiskalnata strategija na op{tinata
vo mesec MART ili APRIL.
4.Gradona~alnikot na op{tinata gi utvrduva glavnite nasoki za
podgotvuvawe na finansiskite planovi na op{tinskite buxetski korisnici, vo mesec MAJ.
5.Gradona~alnikot na op{tinata gi dostavuva do op{tinskite buxetski korisnici
glavnite nasoki za izgotvuvawe na finansisikite planovi, vo mesec MAJ.

6.Op{tinskite buxetski korisnici gi dostavuvaat do op{tinata svoite predlog buxetski
presmetki - finansiski planovi, so obrazlo`enie za visinata na iznosite vo mesec JUNIJULI.
7.Finansiskiot oddel na op{tinskata administracija gi analizira barawata na
op{tinskite buxetski korisnici i go izvestuva Gradona~alnikot za osnovnite parametri
(zgolemeni ili namaleni barawa) vo mesec AVGUST-SEPTEMVRI.
8.Ministerot za finansii go dostavuva do op{tinata buxetskiot cirkular najdocna do
krajot na mesec SEPTEMVRI.
9.Finansiskiot Oddel na op{tinskata administracija zaedno so Gradona~alnikot na
op{tinata go podgotvuvaat predlog-buxetot na op{tinata vo mesec OKTOMVRI-NOEMVRI.
10.Gradona~alnikot na op{tinata go dostavuva do Sovetot na op{tinata predlog buxetot
na op{tinata vo mesec NOEMVRI-DEKEMVRI.
-Se objavuva sodr`inata na nacrt buxetot i se dava na dostapnost na javnosta
-se odr`uvaat javni raspravi
11.Sovetot na op{tinata go donesuva buxetot na op{tinata za narednata godina najdocna
do krajot na mesec DEKEMVRI.
Sovet na op{tina Де л ч е в о
Б р о ј 09-2705/1

Pretsedatel,

28.12.2016

Dragan Hristov,с .р .

Де л ч е в о
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево на, својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Горан
Десподовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-23
од23.12.2015 година, од страна на Горан Десподовски од с. Габрово, а кое се однесува на бесправно изграден
објект станбена куќа, изграден на КП бр. 10520 КО Габрово , Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2706/1
28.12.2016 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, нa својата 45.редовна седница, одржана на ден 28.12.2016
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на Горан Десподовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-23 од 23.12.2015 година, од страна на Горан Десподовски од с. Габрово, а
кое се однесува на бесправно изграден објект гаража, изграден на КП бр. 10520 КО
Габрово, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-2707/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година
Делчево

Претседател,
Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Милан Анакиев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1228 од
26.08.2011 година, од страна на Милан Анакиев, а кое се однесува на бесправно изграден објект станбена куќа,
изграден на КП бр.10479/1, КО Габрово, с Габрово, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2708/1
28.12.2016 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)

и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Милан Анакиев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1228 од
26,08,2011 година, од страна на Милан Анакиев , а кое се однесува на бесправно изграден објект Помошен објект,
изграден на КП бр.10479/1, КО Габрово, с Габрово, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2709/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 28.12.2016
година. донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на Фиданчо Петровски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
уп I бр. 12-1647 од 31.08.2011 година, од страна на Фиданчо Петровски од с. Габрово,
а кое се однесува на бесправно изграден објект Станбена кука, изграден на КП бр.
10442/1 КО Габрово, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2710/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 28.12.2016
година, донесе
ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на Ѓорѓи Пејчинов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1213 од 26,08,2011 година, од страна на Ѓорѓи Пејчинов, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП бр.6485/1, КО Град, с. Град,
Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат
и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2711/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година
Делчево

Претседател,
Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Трајче
Витановски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1852 од
01,09,2011 година, од страна на Трајче Витановски, а кое се однесува на бесправно изграден објект станбена
куќа, изграден на КП бр. 955, КО Тработивиште, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2712/1
28.12.2016 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница, одржана на ден 28.12.2016
година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на Методи Ситновски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број

УП1 12-3 од 21,12,2015 година, од страна на Методи Ситновски , а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП бр.997, КО Тработивиште,
Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат
и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2713/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Фиданчо
Стоименовски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1125 од
25.08.2011 година, од страна на Фиданчо Стоименовски, а кое се однесува на бесправно изграден објект
станбена куќа, изграден на КП бр.1910 и 1909, КО Делчево- Делчево, Советот на Општина Делчево констатира
дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2714/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Славе
Стојмирски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1544 од
29.08.2016 година, од страна на Славе Стојмирски од с.Полето, а кое се однесува на бесправно изграден објект
Станбена кука, изграден на КП бр.1924 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10953, КП бр. 1925 КО
Делчево запишана во имотен лист бр.10403, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска

документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2715/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Игор Спасевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-328 од
19,07,2016 година, од страна на Игор Спасевски ул. ,,Брака Миладинови“ бр, 98 Делчево, а кое се однесува на
бесправно изграден објект Станбена кука, изграден на КП бр. 1891/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр.
11010, КП бр. 1891/2 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 11009, Советот на Општина Делчево констатира
дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2716/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Владимир
Цветковски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1587 од
19,07,2016 година, од страна на Владимир Цветковски с.Звегор, а кое се однесува на бесправно изграден
објект Станбена кука, изграден на КП бр. 2214/4 КО Звегор-вон г.р. запишана во имотен лист бр. 39, Советот
на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“
Број 09-2717/1
28.12.2016 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Игор
Стефановски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-352 од
21,03,2016 година, од страна на Игор Стефановски ул. „ Пере Тошев“ бр.10 Делчево, а кое се однесува на
бесправно изграден објект А4 викенд кука , изграден на КП бр. 957/6 КО Звегор вон гр. запишана во имотен
лист бр. 52240, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2718/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Марјанчо
Манов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-455 од
29,03,2016 г, од страна на Марјанчо Манов с. Звегор, а кое се однесува на бесправно изграден објект А4
викенд кука, изграден на КП бр. 916/3 КО Звегор вон гр. запишана во имотен лист бр. 735, КП бр. 920/3 КО
Звегор вон гр. запишана во имотен лист бр. 77, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2719/1
28.12.2016 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - Станбена кука во урбанистичко-планска документација на
Бранко Спасев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-273 од
04,03,2016 година, од страна на Бранко Спасев , а кое се однесува на бесправно изграден објект станбена
куќа, изграден на КП бр. 1074 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 927 и КП бр. 1075 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 658, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2720/1
28.12.2016 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - Помошен објект во урбанистичко-планска документација
на Бранко Спасев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-273 од
04,03,2016 година, од страна на Бранко Спасев, а кое се однесува на бесправно изграден објект Помошен
објект, изграден на КП бр. 1074 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 927 и КП бр. 1075 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 658, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2721/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.12.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45. редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - Станбена кука во урбанистичко-планска документација на
Стоица Иванов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-8 од
21.12.2015 година, од страна на Стоица Иванов од с. Град – Делчево, а кое се однесува на бесправно изграден
објект Станбена кука, изграден на КП бр. 2528/1 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 9857,
Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2722/1
28.12.2016 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект-доградба на станбена куќа во урбанистичко-планска
документација
на Ванчо Петровски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1383 од
29.08.2011 г, од страна на Ванчо Петровски од с.Габрово, а кое се однесува на бесправно изграден објект
доградба на станбена куќа, изграден на КП бр. 10576/2 КО Габрово,запишана во имотен лист бр. 481, Советот
на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2723/1
28.12.2016 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница,
одржана на ден 28.12.2016 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект-помошен објект
во урбанистичко-планска документација
на Ванчо Петровски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1383 од
29.08.2011 г, од страна на Ванчо Петровски од с.Габрово, а кое се однесува на бесправно изграден објект
доградба на помошен објект изграден на КП бр. 10576/2 КО Габрово,запишана во имотен лист бр. 481, Советот
на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-2724/1
28.12.2016 година
Делчево

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

