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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 12
05.09.2018 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Септември, 2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр. 5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл.
гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево на
ден 05.09.2018 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од Тринаесеттата 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 13. седница која се одржа на ден 04.09.2018 година и
тоа:
1.Одлука за збратимување;
2.Одлука за одвојување на средства за финансиско учество на Општина Делчево во имплементација на
проекти од регионално значење;
3.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат помошен објект барање на Драги Миленски с. Вирче;
4.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански станбена куќа на Драги Миленски;
5.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа по барање на Бранко Синадинов
6.Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат гаража на Бранко Синадинов;
7.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација надвор од
плански опфат помошен објект по барање на Тихомир Ангелов;
8.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат, станбена куќа – по барање на Слободан Десподовски;
9.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
учебната 2017/2018;
10.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
учебната 2018/2019;
11.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната
2017/2018;
12.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната
2018/2019;
13.Одлука за измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање
паралелки со помал број на ученици;

14. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната

2017/2018;
15.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2018/2019;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1503/1

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

05.09.2018 год.

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 и член 14 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на

Република Македонија” број 5/02) и член 12 од Статутот на Општина Делчево Советот
на Општина Делчево на својата Тринаесетта седница одржана на 04.09. 2018 година,
донесе

ОДЛУКА
за збратимување на Општина Делчево со Општина Горажде
Член 1
Општина Делчево се збратимува со Општина Горажде, Федерација Босна и
Херцеговина.
Член 2
Видот и начинот на соработката помеѓу Општина Делчево и Општина Горажде
ќе се утврди со посебна спогодба/протокол.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Делчево да ја потпише
Спогодбата/Протоколот за збратимување на Општина Делчево со Општина Горажде.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1486/1
04.09.2018 година
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина
Делчево, Советот на општина Делчево на својата 13. седница одржана на ден
04.09.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
За одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во
имплементација на проекти од регионално значење

Член 1
Со оваа одлука се утврдува намената на проектот
„Збогатување на
туристичката понуда со изградба на пешачки мост на река Брегалница во
Делчево“.
Проектот е поднесен до Министерството за локална самоуправа на Р.Македонија,
Биро за регионален развој, а по програмата за рамномерен регионален развој за 2018
година.
Член 2
За реализација на проектот „Збогатување на туристичката понуда со изградба
на пешачки мост на река Брегалница во Делчево“. вкупниот буџет на проектот е 7.
515. 471,9 денари од кои 65,5% ќе се обезбедат од Министерството за локална
самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за рамномерен регионален
развој за 2018 година. Општина Делчево како партнер ќе обезбеди 34,5% од буџетот
на општина Делчево за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на
Општина Делчево“.

Бр.09-1487/1
04.09 2018 година
Делчево

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

3.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, 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 13. редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба од донесување на
урбанистичко-планска документацијаза вклопување на бесправно изграден објект,

надвор од плански опфат Помошен објект
на Драги Миленски с.Вирче
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп
I бр. 12-2208 од 02.09.2011 година, од страна на Драги Миленски с.Вирче, а кое се однесува
на бесправно изграден објект Помошен објект, означен во елаборат како зграда бр.3 изграден
на КП бр. 5532/1 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 1071 и КП бр. 3021 КО Вирче
запишана во имотен лист бр. 667 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат, Советот на Општина Делчево утврди дека за истиот може да се донесе урбанистичко
планска документација со која ке се изврши проширување на пласкиот опфат и вклопување
на бесправниот објект во идна 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 09-1488/1
04.09.2018 година
Делчево

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

4.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, 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 13.редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од
плански опфат Станбена куќа на Драги Миленски с.Вирче
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп
I бр. 12-2207 од 02.09.2011 година, од страна на Драги Миленски с.Вирче, а кое се однесува
на бесправно изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр.2 изграден
на КП бр. 3021 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 667 и кој бесправен објект е надвор
од урбанистички плански опфат, Советот на Општина Делчево утврди дека за истиот може
да се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
пласкиот опфат и вклопување на бесправниот објект во идна 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 09-1489/1
04.09.2018 година
Делчево

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

5.
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.Весник на РМ“ 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на
Општина Делчево, на својата 13.редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука – по барање на Бранко Синадинов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-20 од 15.04.2011 година, од страна на Бранко Синадинов ул.,,Плачковица“ 66 Делчево
за бесправно изграден објект, Викенд куќа, означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на
КП бр. 6003 запишана во имотен лист бр. 10446 КО Делчево.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-1490/1
04.09.2018 година
Делчево

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

6.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 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 13. редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Гаража – по барање на Бранко Синадинов
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. 12-20 од 15.04.2011 година, од страна на Бранко Синадинов ул.,,Плачковица“ 66 Делчево
за бесправно изграден објект, Гаража, означен во елаборат како зграда бр.2 изграден на КП
бр. 6003 запишана во имотен лист бр. 10446 КО Делчево I КП бр. 6088 запишана во имотен
лист бр. 1037 КО Делчево.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-1491/1
04.09.2018 година
Делчево

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

7.
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 13. редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
во Урбанистичо-планска документација набесправно изграден
објект надвор од плански опфат
Помошен објект – по барање на Тихомир 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. 12-522 од 10,08,2011 година, од страна на Тихомир Ангелов ул.,, Иван Милутиновик,, бр.
10 Делчево , за бесправно изграден објект , Помошен објект , означен во елаборат како
зграда бр.1 изграден на КП бр. 8960/1 запишан во имотен лист бр. 1037 КО Делчево.
за вклопување

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 09-1492/1
04.09.2018 година
Делчево

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

8.
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 13. редовна седница, одржана на ден 04.09.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена куќа –по барање на Слободан Десподовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во
врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-26 од 22,01,2018 година, од страна на Слободан Десподовски с. Габрово - Делчево за
бесправно изграден објект, Станбена куќа, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на
КП бр. 10476/3 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 2139 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 09-1494/1
04.09.2018 година
Делчево

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

9.
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“), Советот на Општина Делчево, на својата 13.редовна седница, одржана
на ден 04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Свети Климент Охридски“-Делчево за 2017/2018
1.

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Свети Климент Охридски“Делчево за учебната 2017/2018 година;

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

Општина Делчево“.
Број 09-1495/1
04.09.2018 год.
Делчево

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

10.
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 13.редовна седница, одржана
на ден 04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2018/2019

1.

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за
2018/2019 година;

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

Број 09-1496/1
04.09.2018 год.
Делчево

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

11.
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“), Советот на Општина Делчево, на својата 13.редовна седница, одржана на ден
04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2017/2018

1.

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
учебната 2017/2018 година;

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

Број 09-1497/1
04.09.2018 год.
Делчево

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

12.
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 13.редовна седница,
одржана на ден 04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работа на
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2018/2019

1.

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
2018/2019 година;

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

Број 09-1498/1
04.09.2018 год.
Делчево

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

13.
Врз основа на член 41 став 5 и 7 од Законот за основното образование-Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010;
18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), како и Барањето на ООУ „Ванчо Прке“ бр.03-283/2 од 27.08.2018 година, Советот на Општина
Делчево на својата 13.редовна седница, одржана на ден 04.09. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

за формирање паралелки со помал број на ученици
Член 1
Се врши измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки
со помал број на ученици бр.09-1160/1 од 10.07.2018 година.
Член 2
Во Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со помал број на
ученици бр.09-1160/1 од 10.07.2018 година, се врши следната измена: Во ПУ „Ванчо Прке“,
Ѕвегор, комбинираната паралелка треба да биде со I и II одделение, а не со II и III.
Член 3
Оваа Одлука е составен дел на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
формирање паралелки со помал број на ученици бр.09-1160/1 од 10.07.2018 година, е составен дел.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1499/1
04.09. 2018 год.
Делчево

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

14.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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“), Советот на Општина Делчево, на својата 13.редовна седница, одржана на ден
04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
за работата на
СОУ „М.М.Брицо“ 2017/2018

1.

Се усвојува Годишниот извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“ 2017/2018 година;

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

Број 09-1500/1
04.09.2018 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Mаневски

15.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 13.редовна седница, одржана на ден
04.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма
за работа на
СОУ „М.М.Брицо“ 2018/2019

1.

Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“ 2018/2019 година;

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

Број 09-1501/1
04.09.2018 год.
Делчево

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

