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-1Врз 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
______2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 25. седница
на Советот на Општина Делчево
I
I.Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот
на Општина Делчево ги донесе на 25.седница која се одржа на ден 11.03.2015
година и тоа:
1.
2.
3.
4.

Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Делчево;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2014 година;
Заклучок за усвојување на Годишен извештај на општина Делчево за 2014;
Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
општина Делчево за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 ;

5. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“за 2014/2015
6. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за
2914 година;
7. Заклучок за усвојување на
Годишна сметка на ЈПКД „Брегалница„ за 2014
година ;
8. Одлука за давање согласност Програма за работа на ЈПКД „Брегалница„-Делчево за
2015 година;
9. Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување за општина Делчево;
10. Одлука за основање на општинска комисија за процена на штети од елементарни и
други непогоди;
11. Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на Детален урбанистички
план (ДУП) за Урбана единица 1, дел од Урбан блок 2.1-Кожара, град Делчево,
општина Делчево;
12. Одлука за прифакање на Иницијатива за изработка Локална урбанистичка планска
документација ( ЛУПД ) за К.П.бр. 4045/1 , К.П.бр. 4045/2, К.П.бр. 4046/3, К.П.бр.
4676, К.П.бр. 4677/2 и К.П.бр. 4678/2 - КО Град;
13. Заклучок за усвојување на Извештај за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево;
14. Заклучок за усвојување
на Извештај за работењето на Јавната локална
библиотека „Илинден“-Делчево за 2014 година;
15. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2015
година;
16. Заклучок за усвојување на Годишна сметка на ЈЛБ „Илинден„-Делчево за 2014
година;
17. Заклучок за усвојување
Делчево за 2014 година ;

на Годишна сметка

на ООУ „Св.Климент Охридски“-
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18. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
2014 година;
19. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2014
година;
20. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на објект со намена Б1 зграда број 8 на лицето Бобан Павловски;
21. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект во функција на објект со намена Б1 зграда број 9
на лицето Бобан Павловски;
22. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект-зграда број 4 на лицето Игор Ивановски;
23. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект-зграда број 3 на лицето Љуба Јовановска;
24. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект-зграда број 2 на лицето Симеон Петревски;
25. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект-зграда број 3 на лицето Симеон Петревски;
26. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на гаража-зграда број 3 на лицето Спасе Георгиев;
27. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на помошен објект-зграда број 3 на лицето Томче Алексов;
28. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Драги Илиевски;
29. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Ленка Атанасовска;
30. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за
јавна чистота во 2014 година;
31. Програма за одржување на јавната чистота во општина Делчево за 2015 година;
32. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за
управување со отпадот во општина Делчево за 2014 година;
33. Програма за решавање на проблемот со кучињата – скитници на подрачјето на
Општина Делчево за 2015/16 год.
34. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2014
година;
35. Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОOУ „Ванчо
Прке“-Делчево за 2015 година;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-______
___2015 година
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански, с.р.
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-2Врз основа на член 155 и член 155-а од Изборниот законик (Пречистен текст)
(„Сл. Весник на РМ“ бр.32/2013) и член 36 од Законот за локална самоуправа
(„ Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), Известувањето на Општинската изборна
комисија -Делчево бр.09-293/2 од 16.02.2015 година и Уверението на
Општинската изборна комисија бр.11-37/18 од 13.02.2015 година, Советот на
Општина Делчево на својата 25.редовна работна седница, одржана на ден 11.03.
2015 година, донесе

ОДЛУКА
за верификација на мандат
на член на Советот на Општина Делчево
Член 1
Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Делчево
Сузанка Стоиловска,од Делчево, кандидат од листата на Коалицијата
Социјалдемократски сојуз на Македонија и 14 други партии во коалиција,
за остатокот од мандатот од Локалните избори 2013.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-553/1
11.03. 2015 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.
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-3Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на Општина
Делчево на својата 25 седница одржана на ден 11.03.2015 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА
1.Општ дел
Член 1
Завршната сметка на буџетот на општина Делчево за 2014 година се состои од:
Планирано

Реализирано

I. Вкупни приходи

212.243.330

- даночни приходи
- неданочни приходи
- капитални приходи
- приходи од дотации
- трансфери
- донации

227.948.400
37.248.300
19.130.000
3.042.000
116.417.000
33.239.000
18.872.000

34.781.305
10.464.106
1.572.871
115.808.295
33.256.652
16.360.101

II.Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

224.948.400
224.848.400
100.000

200.975.017
200.971.017
4.000

III._Суфицит_
IV._Финансирање______________
Прилив

3.000.000

_________

-3.000.000

- Домашни приливи
- Прилив од странски заеми
- Депозити

Одлив
- отплата на главнина

11.268.313

0
0
0

0
0
0

3.000.000
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Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Делчево на 31.12.2014 година ,
изнесува:
-Салдо на 31-12-2014
Салдо -основен буџет
Салдо буџет- дотации
Салдо буџет- самофинансирачки активности
Салдо буџет- донации

17.632.456 денари
2.157.260 денари
5.858.612 денари
3.278.075 денари
6.338.509 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ
од 2.157.260 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Делчево за
2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во
износ од 5.858.612 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина
Делчево за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ од 3.278.075 денари се пренесува како прилив на
буџетот на самофинансирачки активности на општина Делчево за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во
износ од 6.338.509 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина
Делчево за 2015 година.

Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.
Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Делчево за 2014 година се
искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени:

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.2 | 13.03.2015 година

5

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Делчево за 2014 година ќе
се објави во “Службен гласник на општина Делчево“.
Број 09-554/1
11.03.2015 година
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Драган Христов,с.р.

-4-

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 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.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата
25.редовна седница, одржана на ден11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
на општина Делчево за 2014 година
1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Делчево за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-555/1
11.03.2015 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-5Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
25. редовна седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014

1.

Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на
општина Делчево за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014.

2.

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

Број 09-556/1
11.03. 2015 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

-6-

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 25.редовна седница, одржана на ден 11.03. 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полуодишниот извештај
за работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“ 2014/2015

1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент
Охридски“ 2014/2015 година;

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

„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-557/1
11.03. 2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-7Врз 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.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина
Делчево, на својата 25.редовна седница, одржана на ден 11.03.2015
година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈПКД „Брегалница„-Делчево за 2014 година

1.

Се усвојува Извештајот за работата на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за
2014 година.

2.

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

Број 09-558/1
11.03. 2015 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
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-8Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,
25.редовна седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2014 година
1.Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –Делчево за 2014
година.
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-559/1
11.03. 2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-9Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот
за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96) и член 22 став 1 точка 32 од
Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),
Советот на Општина Делчево, на својата 25.седница на Советот, одржана на ден
11.03. 2015 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2014 година, бр.0102-334 од 30.12.2014 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-560/1
11.03.2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-10Врз основа на член 34 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ бр.36/04
,бр.49/04, бр.86/08 ,124/10,18/11и 41/14 год.) и член 22
став 1 од Статутот на
општина Делчево („Сл.гласник на општина Делчево“ бр.15/2013) Советот на Општината
Делчево на својата 25.седница,одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За формирање на Штаб за заштита и спасување за општина Делчево
Член 1
Се формира Штаб за заштита и спасување за подрачјето на општина Делчево во
состав,
1.Николче Трајановски-командат
2.Кире Цоневски -началник
За помошници
3.Тони Стоименовски-началник за оперативни работи
4.Љупчо Симоновски-заштита и спасување од поплави
5.Кирчо Анастасов -заштита и спасување од пожари
6.Борче Стоименовски-згрижување и евакуација
7.Д-р Гоце Стоименовски- медицинска помош
Член 2
Во состав на Штабот влегува помошен персонал во состав,
1.Тања Стојковска-адимистратор
2.Марјан Златковски-курир
3.Ванчо Белогаски-возач
Член 3
Задача на Штабот за заштита и спасување за општината Делчево е да раководи со
општинските сили за заштита и спасување и другите учесници ангажирани за заштита и
спасување на подрачјето на Општината Делчево.
Член 4
Материјалното обезбедување на Штабот за заштита и спасување за општината
Делчево ќе се врши преку Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за оснивање
на Штаб за заштита и спасување за Општина Делчево бр.07-2326/1 од 27.09.2012 год.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Бр.09-561/1
11.03.2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-11-

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“
бр.36/04 ,бр.49/04, бр.86/08 ,124/10,18/11 и 41/14 год.) и член 22
став 1
од
Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр15/2013),Советот на
Општина Делчево на својата 25.седница, одржана на ден 11.03. 2015 година, донесе,
ОДЛУКА
за основање Општинска комисија за процена на штети
од елементарни и други непогоди
Член 1
Се основа Општинска комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди за
подрачјето на општина Делчево во состав:
1.Кире Цоневски-претседател
2.Николче Трајановски -член
3.Зорка Котев-член
4.Зоран Кускински-член
5.Љупчо Симоновски-член
Член 2
Општинската комисија врши процена на штети настанати од помал обем додека за
штети од поголем обем се осниваат посебни стручни комисии за областа во која е
настаната штетата,со право на ангажирање на овластени проценители кои ќе примаат
надомест според важечи тарифник.
Комисијата проценките на штетите ги врши согласно „Методологијата за процени
на штети од елементарни и други непогоди“ донесена од Владата на Република
Македонија.
Член 3
Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за основање
на комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди бр.07-2327/1 од
27.09.2012 год.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“
Бр.09-562/1
11.03.2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов, с.р.
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-12Врз основа на член 17-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени на истиот
( „Службен весник“ на РМ 51/05;137/07;91/09;124/10;18/11;
53/11;144/12 и 55/13 и 163/13), 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
25.редовна седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план
(ДУП) за Урбана единица 1, дел од урбан блок 2.1 – Кожара, град Делчево,
Општина Делчево
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифаќа Иницијативата за изработка Детален
урбанистички план (ДУП) за Урбана единица 1,дел од урбан блок 2.1 – Кожара, град
Делчево.
Член 2
Иницијативата произлегува од потребата за донесување на Детален Урбанистички
План (ДУП) и решавање на инвестициските потреби.
Член 3
Одлуката се однесува на изработка
Иницијативата за изработка Детален
урбанистички план (ДУП) за Урбана единица 1, дел од урбан блок 2.1 – Кожара, град
Делчево граници на минимално предвиден опфат:
• Југозападно граничи со осовина на река Брегалница
• Северозапад со улица Собирна Новопланирана - 1
• Североисток граничи со Сервисна улица
• Југоисточно со К.П.бр 6018; К.П.бр 6022; К.П.бр 6023; К.П.бр 6042 ; К.П.бр 6042/1
Член 4
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09– 563/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.03.2015 год.
Делчево
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-13Врз основа на член 21 став 4 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени
на истиот ( Сл.в. на РМ 199/14), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Сл.в на РМ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата25.редовна
седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за прифакање на Иницијатива за изработка Локална урбанистичка планска
документација ( ЛУПД ) за К.П.бр. 4045/1 , К.П.бр. 4045/2, К.П.бр. 4046/3,
К.П.бр. 4676, К.П.бр. 4677/2 и К.П.бр. 4678/2 - КО Град
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се прифака Иницијативата за изработка Локална
урбанистичка планска документација ( ЛУПД ) К.П.бр.4045/1;К.П.бр.
4045/2,
К.П.бр.4046/3; К.П.бр.4676; К.П.бр.4677/2 и К.П.бр.4678/2 КО Град.
Член 2
Иницијативата произлегува од потребата на Инвеститорот за развој и изградба на
нови објекти согласно инвестиционите програми, а со усогласување со постоечките
урбанистички и други законски регулативи.
Член 3
Одлуката се однесува на прифаќање на Иницијативата за изработка Локална
урбанистичка планска документација (ЛУПД) за
К.П.бр.4045/1;
К.П.бр.4045/2;
К.П.бр.4046/3; К.П.бр.4676; К.П.бр. 4677/2 и К.П.бр. 4678/2
КО Град, за минимално
потребен опфат од 2 ха.
граници на минимално предвиден опфат
•

Се надворешните граници на К.П.бр. 4045/1; К.П.бр.4045/2; К.П.бр. 4046/3;
К.П.бр. 4676, К.П.бр.4677/2 и К.П.бр.4678/2, кои како целина оформуваат блок,
односно надворешните границите на оформениот блок претставуваат граница на
минимално предвиден урбан блок.

•

Источната граница на К.П. бр.4045/1 воедно е постоечки пристапен пат.
Член 4

Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно
неговата Забелешка - Изјава дадена во Барањето.
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Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Број 09-564/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.03.201 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

-14Врз основа на член 36 став 1 т.13 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница, одржана на
11.03. 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за јавната безбедност
и безбедноста на сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево
1. Се усвојува Извештајот за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина Делчево, поднесен од страна на командирот
на Полициската станица од општа надлежност-Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник
на општина Делчево“.
3. Заклучокот со Извештајот да се достави до:
- Министерот за внатрешни работи на РМ;
- Народниот правобранител на РМ.
Број 09-565/1
11.03.2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-15Врз 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“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна
седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работењето
на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2014 година
1.

Се усвојува Извештајот за работењето на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-566/1
11.03.2015 год.
Делчево

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

-16Врз 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 25.седница, одржана на ден
11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за работа на
ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2015 година

1.
Се усвојува Програмата за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2015 година.
2.
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-567/1
11.03. 2015 г.
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.2 | 13.03.2015 година

16

-17Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна
седница, одржано на ден 11.03. 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на ЈЛБ “Илинден“-Делчево
за 2015 година

–
–

1. Се усвојува Завршната сметка на ЈЛБ „Илинден“ -Делчево за 2014 година и тоа:
сметка за наменска дотација 720010899090312
сметката за сопствени приходи 720010899078718
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број 09-568/1
11.03. 2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-18Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 22 став1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна
седница, одржана на ден 11.03. 2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево
за 2014 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево за 2014 година и
тоа:
-на сметката 7200102259787-10
-на сметката за наменска дотација 7200102259903-14
донаторски сметки
-на сметката 7200102259785-12
-на сметката 7200102259785-27
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-570/1
11.03. 2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-19Врз 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 точка34 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна
седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на СОУ „М.М.Брицо“Делчево за 2014

1. Се усвојува Завршната сметка на СОУ “М.М.Брицо – Делчево за 2013 година и тоа:
–
–
–
–

сметката за сопствени приходи 7200-105-371-787-15
наменска буџетска сметка
7200-105-371-903-10
сметка на проект ИПА Прекугранична соработка
со РБСметка на проект
785-22

785

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-571/1
11.03. 2015 год.
Делчево

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

-20Врз 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 3 став 2, од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,
162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Делчево, на својата25.редовна седница, одржана
на ден 11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација објект со намена Б1 зграда број 8 на лицето Бобан Павловски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-123 од 01.06.2011 година, од страна на лицето Бобан Павловски, а кое се
однесува на бесправно изграден објект со намена Б1 зграда број 8, изграден на КП број
8722, КО Делчево, на улица “Маршал Тито“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град
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Делчево, од намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во намена Б1-мали
комерцијални и деловни дејности 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 09-572/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.03.2015 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов, с.р.

-21Врз 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 3 став 2, од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,
162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Делчево, на својата 25. редовна седница, одржана
на ден 11.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект во функција на објект со намена Б1 зграда број
9 на лицето Бобан Павловски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-123 од 01.06.2011 година, од страна на лицето Бобан Павловски, а кое се
однесува на бесправно изграден помошен објект во функција на објект со намена Б1
зграда број 9, изграден на КП број 8722, КО Делчево, на улица “Маршал Тито“ во
Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши промена на
намената на земјиштето во ГУП на град Делчево, од намена Г2-лесна индустрија, Г3сервиси и Г4-стоваришта во намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности и истиот
може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
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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 09-573/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
11.03.2015 година
Претседател,
Делчево
Драган Христов,с.р.

-22Врз 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 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 25. редовна седница, одржана на
ден11.03.2015 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда број 4 на лицето Игор Ивановски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-493 од 09.08.2011 година, од страна на Игор Ивановски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект-зграда број 4, изграден на КП број 8877/1 и
КП број 8877/4, КО Делчево, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет
Звегорска Река и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
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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 09-574/1

СОВЕТ

11.03.2015 година

НА

ОПШТИНА

ДЕЛЧЕВО

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

-23Врз 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 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда број 3 на лицето Љуба Јовановска

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-829 од 19.08.2011 година, од страна на Љуба Јовановска, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект-зграда број 3, изграден на КП број 7061 и КП
број 9020/1, КО Делчево, на улица “Вера Јоциќ“ во Делчево, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши стеснување на тротоарот на улица Вера Јоциќ во ДУП
за дел од локалитет Милково Брдо-2 и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
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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 09-575/1

СОВЕТ

11.03.2015 година

НА

ОПШТИНА

ДЕЛЧЕВО

Претседател,

Делчево

Драган Христов,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 став 1, алинеја 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата25.редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда број 2 на лицето Симеон Петревски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1154 од 26.08.2011 година, од страна на Симеон Петревски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект-зграда број 2, изграден на КП број 8855 и КП
број 8856, КО Делчево, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево
констатира дека може да се изврши стеснување на проширен дел од станбена улица во
ДУП за локалитет Звегорска Река 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.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-576/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
11.03.2015 година
Претседател,
Делчево

Драган Христов,с.р.

-25Врз 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 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 25. редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда број 3 на лицето Симеон Петревски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1154 од 26.08.2011 година, од страна на Симеон Петревски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект-зграда број 3, изграден на КП број 8856, КО
Делчево, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може
да се изврши прекинување на проширен дел и тротоар од станбена улица во ДУП за
локалитет Звегорска Река 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 09-577/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
11.03.2015 година
Претседател,
Делчево

Драган Христов,с.р.
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-26Врз 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 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 25. редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација гаража-зграда број 3 на лицето Спасе Георгиев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1446 од 29.08.2011 година, од страна на Спасе Георгиев, а кое се однесува на
бесправно изграден објект гаража-зграда број 3, изграден на КП број 7690, КО Делчево,
на улица “Ванчо Прќе“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да
се изврши прекинување на тротоарот на улица Мирче Ацев во ДУП за Делчево, локалитет
Старо Делчево 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 09-578/1
11.03.2015 година
Делчево

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

-27Врз 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 6 од Правилникот за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 25. редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда број 3 на лицето Томче Алексов
Член 1
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Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-702 од 17.08.2011 година, од страна на Томче Алексов, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект-зграда број 3, изграден на КП број 8898, КО
Делчево, во населба Звегорска Река, Советот на Општина Делчево констатира дека може
да се изврши стеснување на пристапна улица во ДУП за локалитет Звегорска Река 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 09-579/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
11.03.2015 година
Делчево
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-28Врз 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 25. редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Драги Илиевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1606 од31.08.2011 година, од страна на Драги Илиевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 8382 и КП
бр.8383,КО Драмче, на м.в.,,Долна Река,, , 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 09-580/1
11.03.2015 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р
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-29Врз 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 25. редовна седница, одржана на ден
11.03.2015 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Ленка Анастасова
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1652 од 31.08.2011 година, од страна на Ленка Анастасова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа, изграден на КП број 3429,КО
Делчево, на м.в.,,Брежјето,, , 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 09-581/1
11.03.2015 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-30Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница, одржано на ден 11.03.
2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за спроведувањето
на Програмата за јавна чистота во Општина Делчево за 2014 година
1. Се усвојува Извештајот за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во
Општина Делчево за 2014 година;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денотна објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево;
Број 09-582/1
11.03. 2015 година
Делчево

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

-31Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (Сл.весник на Р.М. бр.111/08), член 7
од Одлуката за одржување на јавна чистота во Општина Делчево (,,Службен гласник на
Општина Делчево,, бр.8 од 17.11.2008) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(Службен весник на Р.М.бр.5/02), Советот на Општина Делчево на својата
25.редовна работна седница одржана на ден 11.03.2015 година, ја донесе следната

ВОВЕД

ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА

Под поимот одржување на јавната чистота се подразбира чистење (миење и
метење) на јавните површини и отворените простории на јавните објекти како и чистење
на снег и мраз во зимски услови.
Со Програмата за одржување на јавната чистота се предвидуваат видот и обемот на
работите што треба да се извршат, финансиските средства потребни за реализација како
и временските рокови за извршување на работите и динамиката и начинот на извршување
на работите.
Согласно
Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево
донесена од Советот на Општина Делчево број 07-701/1 од 14.11.2008 година,
одржувањето на јавната чистота во Општина Делчево го врши јавното претпријатие за
комунални дејности,,Брегалница,,- Делчево.
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ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Со Програмата се предвидени работи за одржување на јавната чистота од следните
јавни површини: улици, тротоари, плоштади, кејови, мостови, паркинг простори,
пазаришен простор, пешачки патеки, парковски површини и градско зеленило и други
уредени отворени простори.
Во одржување на јавната чистота ќе се извршуваат следните работи:
-Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и
други отворени јавни површини;
-Миење на улиците и јавните површини;
-Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните
површини, празнење на корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси;
-Чистење на снегот и мразот во зимски условиод тротоарите и јавните паркинг
простори;
-Вонредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на штети од
истите.
ДИНАМИКА, ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Метењето на улиците и јавни површини (тротоари, пешачки патеки, паркинг
простори) во централното градско подрачје, каде јавните површини се со густа
фреквенција на движење ќе се врши секој работен ден во неделата освен во зимски
услови при поголеми врнежи на снег кога ќе се врши чистење на снегот и мразот од
тротоарите и пешачките патеки.
Во зависност од временскиот период во годината метењето на улиците ќе се врши:
-од 05.00-13.00 часот во периодот од 01.04. до 31.10 (летен период)
-од 07.00 -15.00 часот во периодот од 01.11 до 31.03 (зимски период)
МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал Тито,,(од Ветеринарна станица до
касарна)
Ул.,,М.М.Брицо
Булевар ,,Македонија,,(Од АД Фротирка до Шумско
стопанство)
Ул.,,Индустриска,,
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,,
Кеј на Ослободување,
Градски Пазар
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом
Детски игралишта во Милково Брдо, Стар Расадник и
игралиште зад стар пожарен дом
Парк на Кеј на Ослободување
ВКУПНО:

Површина м2
3.400
3.200
4.500
1.500
1.800
1.500
1.500
1.200
850
1800
10.000
31.250

-Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (од 01.04 до 31.10) во
временскиот интервал од 04 – 07 часот еднаш во неделата.
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Р.бр
1
2

УЛИЦА
Булевар
,,Македонија,,(Од
бензинска
пумпа,,Макпетрол,, до раскрсница со ул.,,Скопска,,)
Ул.,,М.М.Брицо,,
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Површина м2
4.500
3.200
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3

Ул.,,Маршал Тито,,(Од Ветеринарна
касарна)
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,,
Ул.,,Светозар Марковиќ,,

4
5

станица

до

3.400
1.800
1.500
14.400

ВКУПНО:

-Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на
корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси (песок, камен, кал, лисја и сл.по
поројни дождови) се врши секој работен ден во годината.
УЛИЦИ И ПОВРШИНИ ОД КОИ СЕ СОБИРААТ ОТПАДОЦИ
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8

Улица-јавна површина
ул.,,Маршал Тито,,
ул.,,М.М.Брицо,,
Булевар ,,Македонија,,
ул.,,Н.Ј.Вапцаров,,
Градски Парк,,АСНОМ
Градски пазар
Кеј на река Брегалница
Парк на Кеј на ослободување

Површина м2
3.400
3.200
4.500
1.800
3.500
1.500
2.500
10.000
30.000

ВКУ
ПНО:
-Во зимски условикога улиците се прекриени со снег и е овозможено редовно
метење на улиците и јавните површини опфатени со оваа Програма. ЈПКД,,Брегалница,,Делчево ќе врши чистење на снегот од тротоарите и нивно посипување со сол и песок во
централно градско подрачје како и кај детските установи, пешачки премини, мостовите,
паркиралишта и сите други прометни јавни површини во градот.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е обврска на
самите корисници и сопственици на објектите.
Во зимските услови ќе се врши чистење на снегот и мразот од следните јавни
површини:
ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Јавна површина
Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,
Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,,
Тротоари на Булевар ,,Македонија,,
Тротоари на ул.,,Индустриска,,
Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,
Кеј на Ослободување,(десниот тротоар гледано кон
Градски стадион)
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом ,,Гоце Делчев,,
Градски пазар
ВКУ
ПНО:

Површина м2
2.500
2.500
2.500
500
500
1.500
1.500
900
1.500
13.900

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
ПРЕГЛЕД
На потребни финансиски средства за спроведување на Програмата за одржување
на јавната чистота во Општина Делчево за 2015година.
Р.бр

Позиција

Ед.мера

Количина(повт во
год)
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цена
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1

2
3
4

5

Метење на улици и
јавни
површинисекојдневно(282 дена
во годината)
Миење
на
улици7мес.х4 пати=28 пати
во година
Собирање
отпадоци
од јавни површинисекојдневно 282д.
Чистење на снег и
мраз
во
зимски
услови-зимски
период
Набавка
и
поставување
на
улични
корпи
за
отпадоци

М2

(31.250х282)
8.812.500

0,15

1.321.875,0
0

М2

(14.400х28)
403.200

0,50

201.600,00

М2

(30.400х282)
8.572.00

0,15

1.285.920,0
0

М2

13.900

8,50

118.150,00

Бр.

20

2.000,0
0

40.000,00

ВК

УПНО:

2.967.545

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2015ГОД.
Р.бр.
1
2
3

ПРИХОДИ
Надомест за јавна чистота во домакинства
Надомест за јавна чистота од правни лица
Средства од Брџет на Општина Делчево
ВКУПН

Износ во денари
1.350.000,00
388.000,00
1.229.545,00
2.967.545,00

О:
Наплата за надоместокот за одржување на јавната чистота ќе ја врши
ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево преку доставување на фактурите за извршени комунални
услуги.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на фактурите ќе се прикажува
одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на
Буџетот на Општина Делчеви и се користат за финансирање на оваа Програма.
Пренесувањето на средствата од буџетот на Општина Делчево на давателот на
услугата ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево ќе се врши врз основа на склучен договор по
доставени фактури за извршени работи од страна на ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево.
Надзор за спроведувањето на оваа Програма врши Овластениот инспектор за
комунални работи и животна средина на Општина Делчево.
Број 09-583/1
11.03.2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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-32Врз основа на член 23 став 2 од Законот за управување со отпад („Сл.весник на РМ“
бр.68/2004 и 71/2004) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), а согласно член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница,
одржана на ден 11.03. 2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот извештај за спроведување
на Програмата за управување со отпадот
во општина Делчево за 2014 година
1.Советот на Општина Делчево дава согласност на Годишниот извештај за спроведување
на Програмата за управување со отпадот во општина Делчево за 2014 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-584/1
11.03. 2015 год.
Делчево

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

-33Врз основа на член 5 став 15 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на Рм
бр.95/2012год.), член 22 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/2002), член 25 ст 1 од Законот за заштита и благосостојба на животните
(Сл.весник на РМ бр.113/2007) и член 143, 144 и 145 од Одлуката за комунален
ред(Сл.гласник на Општина Делчево бр.13 од 20.12.2012) Советот на Општина Делчево
на седницата одржана на ден 11.03. ја донесе следната
Програма
За решавање на проблемот со кучињата - скитници
на подрачјето на Општина Делчево за 2015/16год.
1.Вовед
Целта на донесувањето на Програмата за решавање на проблемот со кучињата
скитници на територијата на Општина Делчево е утврдување на активностите за
отстранување на кучињата – скитници, организацијата и обемот на извршување на
активностите, како и посебните финансиски средства.
Се предпоставува дека на територијата на Општина Делчево егзистираат околу 250
– 300 кучиња – скитници.
Под поимот кучиња – скитници, во смисла на оваа Програма се подразбираат
кучиња кои не се регистрирани, обележани и не се чуваат согласно Законот за
благосостојба на животните ( Сл.весник на РМ,, бр.113/07) или немаат сопственик и
слободно и неконтролирано се движат по урбаните делови на општината (градот и
селските населби).
За решавање на проблемот поврзан со нивното зголемено присуство, односно за
контрола на нивниот број, од страна на Светската организација за заштита на животните
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е препорачан, како единствено можен, хуманиот начин на третирање на овие животни.
Хуманиот начин ан третирање на кучињата – скитници подразбира еутаназија на
оние животни кои ги исполнуваат критериумите препорачани од Светската организација
за заштита на животните.
2.Содржина на Програмата
Програмата за решавање на проблемот со кучињата – скитници на територијата на
Општина Делчево е заснована на нивна перманентна контрола на територијата на целата
општина и ги предвидува следните активности.
-Фаќање на кучињата – скитници од страна на стручни и овластени лица;
-Чување на кучињата – скитници во специјални кафези
-Преглед на кучињата – скитници и констатирање на нивната здравствена состојба
-Еутаназија (хумано усмртување) на болните кучиња со медикаменти
- Фотографирање (документирање) на усмртено животно
-Транспорт на мршите до соодветни гробници (јами) за изумрени животни
-Триесетдневно чување на здравите кучиња- скитници
-можност за нивно вдомување од страна на граѓаните и
-кастрирање на машките единки и нивно пуштање по истекот на триесетдневниот
рок.
За нормално одвивање на овие активности потребно е да се спроведат следните
мерки:
1.Ангажирање склучување на договор со правно лице кое треба да обезбеди:
-опремување
на
привремено
сместувалиште
на
фатените
кучиња
–
скитници(подвижни и статични кафези и простор за нивно поставување)
-набавување на опрема за фаќање (специјални мамки и мрежи или пиштол со
ампули за анестезија на кучињата)
-храна за кучиња
-средство за еутанизирање на истите
-превоз на мршите до гробници за изумрени животни
-утврдување на режимот на работа на уништување на кучињата- скитници
-планирање на финансиски средства за наведените активности.
3.Обем на активности
Спроведувањето на Програмата за решавање на проблемот со кучињата – скитници
на
територијата
на
Општина
Делчево
ќе
се
врши
во
соработка
со
ЈПКД,,Брегалница,,ветеринарна станица, ветеринарен и комунален инспектор.
За редовно отстранување на кучињата – акитници на територијата на
општина Делчево се предвидува еутаназија на 10 – 15 кучиња месечно односно 150 – 200
кучиња годишно.
Општина Делчево ќе склучи (склучува) договор со Ветеринарна станица кој
содржи:
-Фаќање на кучињата скитници од страна на стручни и овластени лица
-преглед на кучињата скитници и констатирање на нивната здравствена состојба
-сместување (чување одреден временски период до 30 дена, хранење, лекување и
др.)
-еутаназија на болните единки и
-превоз на мршите до гробница за изумрени животни
4.Финансирање
Финансирањето на Програмата за решавање на проблемот со кучињата – скитници
на територијата на Општина делчево, ќе се врши од средствата предвидени од Буџетот на
Општина Делчево во висина од 60,000,00 ден.
Број 09-585/1
11.03. 2015 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна
седница, одржано на ден 10.03. 2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
за 2014 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ „Ванчо Прке“ -Делчево за 2014 година и
тоа:
- сметка за наменска дотација 720010543690314
– сметката за сопствени приходи 720010543678710
– сметка за донации 72001054360-785-65;7200105436-785-31 и 7200105436-785-46
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09-586/1
11.03. 2015 год.
Делчево

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

-35Врз 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 25.редовна
седница, одржана на ден 11.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата на
ООУ „Ванчо Прке“ 2014/2015

1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке “ 2014/2015
година;

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

Број 09-587/1
11.03. 2015 год.
Делчево

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

Службен гласник на Општина Делчево | Бр.2 | 13.03.2015 година

35

СОДРЖИНА
Р.Бр

Име на акт

Архивски бр.

Страна

08-

1,2

1.

РЕШЕНИЕ за објавување акти од 25.
седница на Советот на Општина Делчево

2.

ОДЛУКА за верификација на мандат на
член на Советот на Општина Делчево

09-553/1

3

3.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2014
ГОДИНА

09-554/1

4,5,6

4.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишниот
извештај
на општина Делчево за 2014 година

09-555/1

6

5.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Кварталниот
извештај
за извршувањето на Буџетот на општина
Делчево за периодот 01.01.2014 до
31.12.2014

09-556/1

7

6.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на
Полуодишниот извештај
за работата на
ООУ „Св.Климент Охридски“ 2014/2015

09-557/1

7

7.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот
за работата
на ЈПКД „Брегалница„-Делчево за 2014
година

09-558/1

8

8.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Завршната
сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2014
година

09-559/1

9

9.

ОДЛУКА за давање на согласност на
Програмата за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2015 година

09-560/1

10

10.

О Д Л У К А За формирање на Штаб за
заштита и спасување за општина
Делчево

09-561/1

11

11.

ОДЛУКА за основање Општинска
комисија за процена на штети од
елементарни и други непогоди

09-562/1

12

12.

ОДЛУКА за прифаќање на Иницијатива за
изработка Детален урбанистички план
(ДУП) за Урбана единица 1, дел од урбан
блок 2.1 – Кожара, град Делчево,
Општина Делчево

09– 563/1

13

13.

ОДЛУКА за прифакање на Иницијатива за
изработка Локална урбанистичка планска
документација ( ЛУПД ) за К.П.бр.
4045/1 , К.П.бр. 4045/2, К.П.бр. 4046/3,
К.П.бр. 4676, К.П.бр. 4677/2 и К.П.бр.
4678/2 - КО Град

09-564/1

14,15

14.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот
за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Делчево

09-565/1

15

15.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот
за работењето
на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2014
година

09-566/1

16

16.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Програмата
за работа на

09-567/1

16
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ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2015 година

17.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Завршната
сметка
на ЈЛБ “Илинден“-Делчево
за 2015 година

09-568/1

17

18.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Завршната
сметка
на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево за
2014 година

09-570/1

18

19.

ЗАКЛУЧОК За усвојување на Завршната
сметка
на СОУ „М.М.Брицо“Делчево за 2014

09-571/1

19

20.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација објект со намена Б1
зграда број 8 на лицето Бобан Павловски

09-572/1

19,2

21.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект во
функција на објект со намена Б1 зграда
број 9 на лицето Бобан Павловски

09-573/1

20,21

22.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда
број 4 на лицето Игор Ивановски

09-574/1

21,22

23.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда
број 3 на лицето Љуба Јовановска

09-575/1

22,23

24.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда
број 2 на лицето Симеон Петревски

09-576/1

23,24

25.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда
број 3 на лицето Симеон Петревски

09-577/1

24

26.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација гаража-зграда број 3 на
лицето Спасе Георгиев

09-578/1

25

27.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект-зграда
број 3 на лицето Томче Алексов

09-579/1

25,26

28.

ОДЛУКА за вклопување на бесправно
изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Драги Илиевски

09-580/1

27

29.

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден
објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Ленка
Анастасова

09-581/1

28
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30.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот
за спроведувањето
на Програмата за јавна чистота во
Општина Делчево за 2014 година

09-582/1

29

31.

ПРОГРАМА
ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА

09-583/1

29,30,31,32

09-584/1

33

32.

ЗАКЛУЧОК за давање согласност на
Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за управување со отпадот во
општина Делчево за 2014 година

33.

Програма За решавање на проблемот со
кучињата – скитници на подрачјето на
Општина Делчево за 2015/16год.

09-585/1

33,34

34.

ЗАКЛУЧОК За усвојување на Завршната
сметка на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
за 2014 година

09-586/1

35

35.

ЗАКЛУЧОК за усвојување на
Полугодишниот извештај
за работата на ООУ „Ванчо Прке“
2014/2015

09-587/1

35

СОДРЖИНА
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